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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 9. desember 2013 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for kloralkaliproduksjon, i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp 

[meddelt under nummer K(2013) 8589] 

(2013/732/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2010/75/EU av 24. november 2010 om industriutslipp(1), særlig 

artikkel 13 nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I henhold til artikkel 13 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

Kommisjonen organisere en utveksling av opplysninger 

om industriutslipp, mellom medlemsstatene, berørte 

industrier, ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, og Kommisjonen, for å legge til rette for 

utarbeidingen av referansedokumenter for beste 

tilgjengelige teknikker (BAT) som definert i artikkel 3 

nr. 11 i nevnte dokument. 

2) I samsvar med artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU 

skal utvekslingen av opplysninger omfatte anleggs og 

teknikkers prestasjoner med hensyn til utslipp, uttrykt 

som kort- og langsiktige gjennomsnitt, der dette er 

hensiktsmessig, og de tilknyttede referansevilkårene, 

forbruket og arten av råstoffer, vannforbruk, energibruk 

og avfallsproduksjon, anvendte teknikker, tilknyttet 

overvåking, virkninger på tvers av mediene, økonomisk 

og teknisk levedyktighet og utviklingen av denne, beste 

tilgjengelige teknikker og nye teknikker som er 

identifisert etter vurdering av aspektene nevnt i 

artikkel 13 nr. 2 bokstav a) og b) i nevnte direktiv. 

3) I artikkel 3 nr. 12 i direktiv 2010/75/EU defineres 

«BAT-konklusjoner» som et dokument som inneholder 

de delene av et BAT-referansedokument som fastsetter 

konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker, en 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 332 av 11.12.2013,  

s. 34, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 229/2015 av 

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX 

(Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 

av 30.3.2017, s. 52. 

(1) EUT L 334 av 17.12.2010, s. 17. 

beskrivelse av disse, opplysninger for å vurdere anven-

delsesområde, utslippsnivåer som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker, tilknyttet overvåking, 

tilknyttede forbruksnivåer og ved behov relevante tiltak 

for å begrense forurensning på anleggsområdet. 

4) I samsvar med artikkel 14 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal BAT-konklusjonene ligge til grunn når vilkårene 

for tillatelse fastsettes for anlegg omfattet av kapittel II i 

nevnte direktiv. 

5) I henhold til artikkel 15 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal 

vedkommende myndighet fastsette utslippsgrenseverdi-

er som sikrer at utslipp under normale driftsforhold ikke 

overstiger utslippsnivåene som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker, som fastsatt i beslutnin-

gene om BAT-konklusjoner nevnt i artikkel 13 nr. 5 i 

direktiv 2010/75/EU. 

6) I artikkel 15 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU gis det 

mulighet for unntak fra kravet i artikkel 15 nr. 3, men 

bare i tilfeller der kostnadene for å oppnå de utslipps-

nivåene som er forbundet med beste tilgjengelige 

teknikk, er uforholdsmessig store sammenlignet med 

miljøfordelene som følge av anleggets geografiske 

plassering, lokale miljøforhold eller tekniske 

egenskaper. 

7) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal 

de overvåkingskravene i tillatelsen som er nevnt i 

direktivets artikkel 14 nr. 1 bokstav c), bygge på 

konklusjonene om overvåking som beskrevet i BAT-

konklusjonene. 

8) I samsvar med artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU 

skal vedkommende myndighet innen fire år etter at 

beslutningene om BAT-konklusjoner er offentliggjort, 

revurdere og ved behov ajourføre alle vilkårene for 

tillatelsen og sikre at anlegget oppfyller disse vilkårene 

for tillatelse.  
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9) Ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011 opprettes et 

forum(1) for å utveksle opplysninger i henhold til 

artikkel 13 i direktiv 2010/75/EU om industriutslipp, 

bestående av representanter fra medlemsstatene, berørte 

industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern. 

10) I henhold til artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU 

innhentet Kommisjonen 6. juni 2013 forumets uttalelse 

om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet 

om kloralkaliproduksjon og offentliggjorde uttalelsen(2). 

11) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i 

direktiv 2010/75/EU. 

  

(1) EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3. 

(2) https://circabc.europa.eu/w/browse/d4fbf23d-0da7-47fd-a954-

0ada9ca91560 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

BAT-konklusjonene for kloralkaliproduksjon angis i vedlegget 

til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. desember 2013. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene omfatter en viss industrivirksomhet som spesifiseres i avsnitt 4.2 a) og 4.2 c) i vedlegg I til 

direktiv 2010/75/EU, nemlig produksjon av kloralkalikjemikalier (klor, hydrogen, kaliumhydroksid og natrium-

hydroksid) ved elektrolyse av saltlake. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig følgende prosesser og virksomhet: 

– lagring av salt, 

– tillaging, rensing og metning av saltlake, 

– elektrolyse av saltlake, 

– konsentrering, rensing, lagring og håndtering av natrium-/kaliumhydroksid, 

– kjøling, tørking, rensing, komprimering, omdanning til væske, lagring og håndtering av klor, 

– kjøling, rensing, komprimering, lagring og håndtering av hydrogen, 

– omstilling av anlegg som benytter kvikksølvmetoden, til membrananlegg, 

– avvikling av anlegg som benytter kvikksølvmetoden, 

– rehabilitering av områder med kloralkaliproduksjon. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende virksomhet eller prosesser: 

– elektrolyse av saltsyre til produksjon av klor, 

– elektrolyse av saltlake til produksjon av natriumklorat; dette omfattes av BAT-referansedokumentet om uorganiske 

kjemikalier i storskalaproduksjon – faste stoffer og andre (LVIC-S), 

– elektrolyse av smeltet salt til produksjon av alkali- eller jordalkalimetaller og klor; dette omfattes av BAT-

referansedokumentet om industrien for ikke-jernholdig metall (NFM), 

– produksjon av spesialprodukter som alkoholater, ditionitt og alkalimetaller ved å bruke alkalimetallamalgam som er 

produsert med kvikksølvmetoden, 

– produksjon av klor, hydrogen eller natrium-/kaliumhydroksid ved hjelp av andre prosesser enn elektrolyse. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende sider ved kloralkaliproduksjon ettersom de omfattes av BAT-

referansedokumentet om felles systemer til rensing/håndtering av spillvann og avgasser i kjemisk sektor (CWW): 

– rensing av spillvann i et nedstrøms renseanlegg, 

– miljøstyringsordninger, 

– støyutslipp. 

Andre referansedokumenter som er relevante for virksomhet som omfattes av disse BAT-konklusjonene, er følgende: 

Referansedokument Emne 

Felles systemer til rensing/håndtering av spillvann og 

avgasser i kjemisk sektor BREF (CWW) 

Felles systemer til rensing/håndtering av spillvann og 

avgasser 

Økonomi og virkninger på tvers av mediene Økonomi og virkninger på tvers av mediene 
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Referansedokument Emne 

Utslipp fra lager (EFS) Lagring og håndtering av materialer 

Energieffektivitet (ENE) Allmenne aspekter ved energieffektivitet 

Industrielle kjølesystemer (ICS) Indirekte kjøling med vann 

Store forbrenningsanlegg (LCP) Forbrenningsanlegg med en nominell termisk effekt på 

minst 50 MW 

Alminnelige prinsipper for overvåking (MON) Alminnelige aspekter ved overvåking av utslipp og 

forbruk 

Avfallsforbrenning (WI) Avfallsforbrenning 

Avfallsbehandlingsindustrien (WT) Avfallsbehandling 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er ikke uttømmende, og det er heller ikke et 

krav å benytte dem. Det kan benyttes andre teknikker som minst sikrer et tilsvarende nivå av miljøvern. 

Med mindre noe annet angis, får BAT-konklusjonene generell anvendelse. 

De utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker for utslipp til luft, og som er angitt i disse 

BAT-konklusjonene, viser til: 

– konsentrasjonsnivåer uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per volum avgass ved standardforhold 

(273,15 K, 101,3 kPa), etter fradrag for vanninnholdet, men uten korreksjon for oksygeninnholdet, uttrykt i mg/m3. 

De utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikker for utslipp til vann, og som angis i disse 

BAT-konklusjonene, viser til: 

– konsentrasjonsnivåer uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per volum spillvann, i mg/l. 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene menes med: 

Uttrykk Definisjon 

Nytt anlegg Et anlegg som først settes i drift etter at disse BAT-konklusjonene er 

offentliggjort, eller en fullstendig erstatning av et anlegg på dets 

eksisterende fundament etter at disse BAT-konklusjonene er 

offentliggjort 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg 

Ny enhet for omdanning av klor til væske En enhet for omdanning av klor til væske som først settes i drift på 

anlegget etter at disse BAT-konklusjonene er offentliggjort, eller en 

fullstendig erstatning av en enhet for omdanning av klor til væske etter at 

disse BAT-konklusjonene er offentliggjort 

Klor og klordioksid, uttrykt i Cl2 Summen av klor (Cl2) og klordioksid (ClO2), målt samlet og uttrykt som 

klor (Cl2) 

Fritt klor, uttrykt i Cl2 Summen av oppløst elementært klor, hypokloritt, hypoklorsyre, oppløst 

elementært brom, hypobromitt og hypobromsyre, målt samlet og uttrykt 

som Cl2 

Kvikksølv, uttrykt som Hg Summen av alle uorganiske og organiske former for kvikksølv, målt 

samlet og uttrykt som Hg 
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BAT-KONKLUSJONER 

1. Celleteknikk 

BAT 1: Beste tilgjengelige teknikk for kloralkaliproduksjon er å benytte én av teknikkene nedenfor eller en 

kombinasjon av disse. Kvikksølvmetoden kan under ingen omstendigheter anses å være beste tilgjengelige teknikk. 

Bruk av asbestdiafragma er ikke beste tilgjengelige teknikk. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Bipolar membran-

teknikk 

Membranceller består av en anode og en katode 

som er atskilt med et membran. I en bipolar 

konfigurasjon er de enkelte membrancellene 

elektrisk seriekoplet. 

Kan anvendes generelt. 

b Monopolar membran-

teknikk 

Membranceller består av en anode og en katode 

som er atskilt med et membran. I en monopolar 

konfigurasjon er de enkelte membrancellene 

elektrisk parallellkoplet. 

Kan ikke anvendes i nye 

anlegg med en klorkapasitet 

på > 20 kt/år. 

c Asbestfri diafragma-

teknikk 

Asbestfrie diafragmaceller består av en anode og 

en katode som er atskilt med et asbestfritt 

diafragma. De enkelte diafragmacellene er 

elektrisk seriekoplet (bipolar) eller parallellkoplet 

(monopolar). 

Kan anvendes generelt. 

2. Avvikling eller omstilling av anlegg som benytter kvikksølvmetoden 

BAT 2: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av kvikksølv og redusere produksjon av avfall som er 

forurenset med kvikksølv under avvikling eller omstilling av anlegg som benytter kvikksølvmetoden, er å utarbeide og 

gjennomføre en avviklingsplan som omfatter alle nedenstående punkter: 

i)  Noe av det personalet som har erfaring med driften av det tidligere anlegget, deltar på alle trinn i utarbeidingen 

og gjennomføringen. 

ii)  Beskrive framgangsmåter og instrukser for alle trinn i gjennomføringen. 

iii)  Utarbeide et detaljert opplærings- og tilsynsprogram for personale som ikke har erfaring med å håndtere 

kvikksølv. 

iv)  Bestemme mengden av metallisk kvikksølv som skal gjenvinnes, og vurdere den mengden avfall som skal 

disponeres, og kvikksølvforurensningen i avfallet. 

v)  Skaffe til veie arbeidsområder som er: 

a)  dekket med et tak, 

b)  utstyrt med et glatt, skrånende, ugjennomtrengelig gulv som leder kvikksølvutslippet til en opp-

samlingsbrønn, 

c)  godt belyst, 

d)  fritt for hindringer og materialer som kan absorbere kvikksølv, 

e)  utstyrt med vannforsyning til vasking, 

f)  tilknyttet et rensesystem for spillvann. 

vi)  Tømming av cellene og overføring av metallisk kvikksølv til beholdere ved: 

a)  om mulig å holde systemet lukket, 

b)  å vaske kvikksølvet, 

c)  om mulig å benytte overføring ved tyngdekraft, 
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d)  om nødvendig å fjerne faste urenheter fra kvikksølvet, 

e)  å fylle beholderne opp til ≤ 80 % av deres volumkapasitet, 

f)  å forsegle beholderne hermetisk etter påfylling, 

g)  å vaske de tomme cellene og deretter fylle dem med vann. 

vii)  Utføre alle demonterings- og rivingsoppgaver ved: 

a)  om mulig å skifte ut varmvalsing av utstyr med kaldvalsing, 

b)  å lagre forurenset utstyr i egnede områder, 

c)  å vaske gulvene i arbeidsområdet ofte, 

d)  å foreta en rask rengjøring etter kvikksølvutslipp ved å benytte sugeutstyr med aktivkarbonfiltre, 

e)  å redegjøre for avfallsstrømmer, 

f)  å skille avfall forurenset med kvikksølv fra ikke-forurenset avfall, 

g)  å dekontaminere avfall forurenset med kvikksølv ved hjelp av mekaniske og fysiske renseteknikker (f.eks. 

vasking, ultralydvibrasjon, støvsuger), kjemiske renseteknikker (f.eks. vasking med hypokloritt, klorert 

saltlake eller hydrogenperoksid) og/eller varmebehandlingsteknikker (f.eks. destillasjon/autoklavering), 

h)  om mulig å gjenbruke eller gjenvinne dekontaminert utstyr, 

i)  å dekontaminere den bygningen som inneholder cellelokalene, ved å rengjøre vegger og gulv, for så å 

påføre overflatebelegg eller maling for å gi dem en ugjennomtrengelig overflate, dersom bygningen skal 

brukes på nytt, 

j)  å dekontaminere eller fornye oppsamlingssystemene for spillvann i eller rundt anlegget, 

k)  å avgrense arbeidsområdet og rense ventilasjonsluften når det kan forventes høye kvikksølvkonsentra-

sjoner (f.eks. ved høyttrykksvask); teknikker for å rense ventilasjonsluft omfatter adsorpsjon på jod- eller 

svovelbehandlet aktivt karbon, vask med hypokloritt eller klorert saltlake eller tilsetting av klor for å danne 

fast dikvikksølvdiklorid, 

l)  å rense spillvannet som inneholder kvikksølv, herunder vaskevann fra rengjøring av verneutstyr, 

m)  å overvåke kvikksølvinnholdet i luft, vann og avfall, herunder i et passende tidsrom etter at avviklingen 

eller omstillingen er avsluttet. 

viii)  Ved behov, midlertidig lagring av metallisk kvikksølv på steder i lagringsanleggene som er: 

a)  godt belyst og værbestandige, 

b)  utstyrt med en egnet sekundær inneslutning som kan inneholde 110 % av væskevolumet i en hvilken som 

helst beholder, 

c)  fritt for hindringer og materialer som kan absorbere kvikksølv, 
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d)  utstyrt med sugeutstyr med aktivkarbonfiltre, 

e)  regelmessig kontrollert, både visuelt og med overvåkingsutstyr for kvikksølv. 

ix)  Ved behov, transport, eventuelt videre behandling og disponering av avfall. 

BAT 3: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av kvikksølv til vann i forbindelse med avviklingen eller 

omstillingen av et anlegg som benytter kvikksølvmetoden, er å benytte én av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon 

av disse. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Oksidasjon og ionebytting Oksidasjonsmidler som hypokloritt, klor eller hydrogenperoksid brukes til å 

omdanne alt kvikksølv til dets oksiderte form, som deretter fjernes ved hjelp av 

ionebytterharpiks. 

b Oksidasjon og utfelling Oksidasjonsmidler som hypokloritt, klor eller hydrogenperoksid brukes til å 

omdanne alt kvikksølv til dets oksiderte form, som deretter fjernes ved 

utfelling som kvikksølvsulfid, fulgt av filtrering. 

c Reduksjon og adsorpsjon 

på aktivt karbon 

Reduksjonsmidler som hydoksylamin benyttes til å omdanne alt kvikksølv til 

dets grunnstofform, som deretter fjernes ved sammenflyting og gjenvinning av 

metallisk kvikksølv, fulgt av adsorpsjon på aktivt karbon. 

Det BAT-relaterte nivået for miljøprestasjon(1) for kvikksølvutslipp til vann, uttrykt som Hg, ved utløpet av 

kvikksølvbehandlingsenheten i forbindelse med avvikling eller omstilling, er 3–15 μg/l i sammensatte prøver som tas 

daglig og er representative for gjennomstrømningen. Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 7. 

3. Produksjon av spillvann 

BAT 4: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjon av spillvann er å benytte en kombinasjon av teknikkene 

angitt nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Resirkulering av 

saltlake 

Den brukte saltlaken fra elektrolyse-

cellene mettes med fast salt eller ved 

fordamping og føres tilbake til cellene. 

Kan ikke anvendes i diafragmaanlegg. 

Kan ikke anvendes i membrananlegg som 

bruker løsningsutvunnet saltlake når det er 

rikelig tilgang på salt- og vannressurser og 

det finnes en saltlakesresipient som tåler 

høye nivåer av kloridutslipp. Kan ikke 

anvendes i membrananlegg som bruker 

saltlakeavtapping i andre produksjons-

enheter. 

b Gjenvinning av 

andre prosesstrøm-

mer 

Prosesstrømmer fra kloralkalianlegg, 

f.eks. kondensater fra klor-, natrium/ 

kaliumhydroksid- og hydrogenbehand-

ling, føres tilbake til ulike trinn i 

prosessen. Graden av gjenvinning 

begrenses av renhetskravene til den 

væskestrømmen som prosesstrømmen 

gjenvinnes til, og anleggets vann-

balanse. 

Kan anvendes generelt. 

c Gjenvinning av 

saltholdig spill-

vann fra andre 

produksjonsproses-

ser 

Saltholdig spillvann fra andre produk-

sjonsprosesser renses og føres tilbake i 

saltlakesystemet. Graden av gjenvinning 

begrenses av renhetskravene til saltlake-

systemet og anleggets og anleggets 

vannbalanse. 

Kan ikke anvendes i anlegg der en 

ytterligere rensing av dette spillvannet 

utligner miljøfordelene. 

  

(1) Ettersom dette nivået for miljøprestasjon ikke gjelder normale driftsforhold, er det ikke et utslippsnivå som er forbundet med de 

beste tilgjengelige teknikker i den betydning som angis i artikkel 3 nr. 13 i direktivet om industriutslipp. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

d Bruk av spillvann 

til løsningsut-

vinning 

Spillvann fra kloralkalianlegget renses 

og pumpes tilbake til saltgruven. 

Kan ikke anvendes i membrananlegg som 

benytter saltlakeavtapping i andre produk-

sjonsenheter. Kan ikke anvendes dersom 

gruven ligger betydelig høyere enn 

anlegget. 

e Konsentrasjon av 

slam fra filtrering 

av saltlake 

Slam fra filtrering av saltlake konsen-

treres i filterpresser, vakuumfiltre med 

roterende trommel eller sentrifuger. 

Spillvannet føres tilbake til saltlake-

systemet. 

Kan ikke anvendes dersom slammet fra 

filtrering av saltlaken kan fjernes som en 

tørr filterkake. Kan ikke anvendes i anlegg 

som gjenvinner spillvann til løsnings-

utvinning. 

f Nanofiltrering En særskilt type membranfiltrering med 

membranporestørrelser på cirka 1 nm, 

som benyttes til å konsentrere sulfat i 

saltlakeavtappingen og derigjennom 

redusere spillvannsvolumet. 

Kan anvendes i membrananlegg med 

resirkulering av saltlaken dersom graden 

av saltlakeavtapping bestemmes av 

sulfatkonsentrasjonen. 

g Teknikker for å 

redusere kloratut-

slipp 

Teknikker for å redusere kloratutslipp 

beskrives i BAT 14. Disse teknikkene 

reduserer volumet av saltlakeavtappin-

gen. 

Kan anvendes i membrananlegg med 

resirkulering av saltlaken dersom graden 

av saltlakeavtapping bestemmes av 

kloratkonsentrasjonen. 

4. Energieffektivitet 

BAT 5: Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt i elektrolyseprosessen, er å benytte en kombinasjon av 

teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Membraner med 

høy ytelse 

Membraner med høy ytelse har lave 

spenningsfall og høyt strømutbytte og 

sikrer samtidig mekanisk og kjemisk 

stabilitet under gitte driftsforhold. 

Kan anvendes i membrananlegg ved 

utskifting av membraner ved utgått 

levetid. 

b Asbestfrie diafrag-

maer 

Asbestfrie diafragmaer består av en 

fluorkarbonpolymer og fyllstoffer som 

zirkoniumdioksid. Disse diafragmaene 

har lavere motstandsoverspenninger enn 

asbestdiafragmaer. 

Kan anvendes generelt. 

c Elektroner og over-

flatebelegg med 

høy ytelse 

Elektroder og overflatebelegg med 

forbedret utslipp av gass (lav gass-

bobleoverspenning) og lav 

elektrodeoverspenning. 

Kan anvendes når overflatebeleggene 

fornyes ved utgått levetid. 

d Saltlake med høy 

renhet 

Saltlaken er tilstrekkelig ren til å 

minimere forurensningen av elektroder 

og diafragmaer/membraner, noe som 

ellers kunne øke energiforbruket. 

Kan anvendes generelt. 

BAT 6: Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å optimere bruken av det samproduserte hydrogenet 

fra elektrolysen som kjemisk reagens eller brensel.  
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Besk r i v e ls e  

Hydrogen kan brukes i kjemiske reaksjoner (f.eks. for å framstille ammoniakk, hydrogenperoksid, saltsyre og metanol, 

for å redusere organiske forbindelser, til hydrogenavsvovling av petroleum, til hydrogenering av olje og fett, for å 

avslutte kjeder ved framstilling av polyolefiner), eller som brensel i en forbrenningsprosess for å framstille damp 

og/eller elektrisitet, eller for å varme opp en ovn. I hvilken grad hydrogen brukes, er avhengig av en rekke faktorer 

(f.eks. behovet for hydrogen som reagens i anlegget, behovet for damp i anlegget og avstanden til mulige brukere). 

5.  Overvåking av utslipp 

BAT 7: Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til luft og vann ved å benytte overvåkingsteknikker i samsvar 

med EN-standarder med minst den laveste frekvensen som angis nedenfor. Dersom EN-standarder ikke er 

tilgjengelige, er beste tilgjengelige teknikk å benytte ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale 

standarder som sikrer at det foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Medium Stoff(er) 
Prøvetakings-

punkt 
Metode Standard(er) 

Laveste 

overvåkings-

frekvens 

Overvåking 

som gjelder 

Luft Klor og 

klordioksid, 

uttrykt i 

Cl2(1) 

Utløpet av 

klorabsorp-

sjonsenhe-

ten 

Elektro-

kjemiske 

celler 

Ingen EN- 

eller ISO-

standard 

tilgjengelig 

Fortløpende — 

Absorpsjon i 

en oppløs-

ning med 

etterfølgende 

analyse 

Ingen EN- 

eller ISO-

standard 

tilgjengelig 

Årlig (minst 

tre etterfølgen-

de timemålin-

ger) 

BAT 8 

Vann Klorat Der ut-

slippene 

forlater 

anlegget 

Ionekromato-

grafi 

EN ISO 

10304–4 

Månedlig BAT 14 

Klorid Saltlake-

avtapping 

Ionekromato-

grafi eller 

flytanalyse 

EN ISO 

10304–1 

eller EN ISO 

15682 

Månedlig BAT 12 

Fritt klor(1) Nær kilden Redoks-

potensial 

Ingen EN- 

eller ISO-

standard 

tilgjengelig 

Fortløpende — 

Der ut-

slippene 

forlater 

anlegget 

Fritt klor EN ISO 

7393–1  

eller –2 

Månedlig BAT 13 

Halogenert 

organisk 

forbindelse 

Saltlake-

avtapping 

Adsorber-

bare 

organisk 

bundne 

halogener 

(AOX) 

Vedlegg A 

til EN ISO 

9562 

Årlig BAT 15 

Kvikksølv Utløpet av 

kvikksølv-

behandlings-

enheten 

Atomabsorp-

sjonsspektro-

metri eller 

atomfluores-

censspektro-

metri 

EN ISO 

12846 eller 

EN ISO 

17852 

Daglig BAT 3 
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Medium Stoff(er) 
Prøvetakings-

punkt 
Metode Standard(er) 

Laveste 

overvåkings-

frekvens 

Overvåking 

som gjelder 

 Sulfat Saltlake-

avtapping 

Ionekromato-

grafi 

EN ISO 

10304–1 

Årlig — 

 Relevante 

tungmetaller 

(f.eks. nikkel, 

kobber) 

Saltlake-

avtapping 

Optisk emi-

sjonsspektro-

metri med 

induktivt 

koplet 

plasma eller 

induktivt 

koplet 

plasma-

masse-

spektrometri 

EN ISO 

11885 eller 

EN ISO 

17294-2 

Årlig — 

(1) Overvåkingen omfatter både fortløpende og periodisk overvåking som angitt. 

6. Utslipp til luft 

BAT 8: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere kanaliserte utslipp av klor og klordioksid til luft fra klorprosesser, er 

å utforme, vedlikeholde og drive en klorabsorpsjonsenhet som er en hensiktsmessig kombinasjon av følgende: 

i) Absorpsjonsenhet basert på fylte kolonner og/eller ejektorer med en basisk løsning (f.eks. natriumhydroksid-

løsning) som skrubbevæske. 

ii) Doseringsutstyr for hydrogenperoksid eller en egen skrubber med hydrogenperoksid dersom det er 

nødvendig for å redusere klordioksidkonsentrasjonen. 

iii) Størrelse som er egnet til verst tenkelige scenario (utledet av en risikovurdering) med hensyn til produsert 

mengde klor og strømningshastighet (absorpsjon av produksjonen fra hele cellelokalet i et tidsrom som er 

tilstrekkelig for å stenge anlegget). 

iv) Tilstrekkelig stor tilgang på skrubbevæske og lagringskapasitet for å sikre at det alltid finnes overskytende 

skrubbevæske. 

v) Fylte kolonner bør være tilstrekkelig store slik at overfylling hele tiden forhindres. 

vi) Innretning som hindrer flytende klor i å trenge inn i absorpsjonsenheten. 

vii) Innretning som hindrer at skrubbevæske strømmer tilbake i klorsystemet. 

viii) Innretning som hindrer at faste stoffer utfelles i absorpsjonsenheten. 

ix) Bruk av varmevekslere for til enhver tid å holde temperaturen i absorpsjonsenheten under 55 °C. 

x) Tilførsel av fortynningsluft etter klorabsorpsjon for å hindre at det dannes eksplosive gassblandinger. 

xi) Bruk av byggematerialer som til enhver tid kan tåle de ekstremt etsende forholdene. 

xii) Bruk av reserveutstyr, for eksempel en ekstra skrubber i serie med dem som er i bruk, en nødtank med 

skrubbevæske som tilføres skrubberen med tyngdekraft, hjelpe- og reservevifter samt hjelpe- og reserve-

pumper. 

xiii) Uavhengig reservesystem for elektrisk utstyr av avgjørende betydning. 

xiv) Automatisk bryter som starter reservesystemet i nødssituasjoner, herunder periodiske prøvinger av systemet 

og bryteren. 

xv) Overvåkings- og alarmsystem for følgende parametrer: 

a)  klor i utløpet fra absorpsjonsenheten og det omgivende området, 

b)  skrubbevæskenes temperatur,  
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c)  skrubbevæskenes redokspotensial og alkalitet, 

d)  sugetrykk, 

e)  skrubbevæskenes strømningshastighet. 

Det BAT-relaterte utslippsnivået for klor og klordioksid, målt samlet og uttrykt som Cl2, er 0,2–1,0 mg/m3, som en 

gjennomsnittsverdi på minst tre etterfølgende timemålinger utført minst én gang i året ved utløpet av 

klorabsorpsjonsenheten. Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 7. 

BAT 9: Bruk av karbontetraklorid for å eliminere nitrogentriklorid eller gjenvinne klor fra restgass er ikke beste 

tilgjengelige teknikk. 

BAT 10: Bruk av kjølemidler med stort globalt oppvarmingspotensial og under alle omstendigheter høyere enn 150 

(f.eks. mange hydrofluorkarboner (HFK)) i nye enheter for omdanning av klor til væske, kan ikke anses å være beste 

tilgjengelige teknikk. 

Besk r i v e ls e  

Egnede kjølemidler omfatter for eksempel: 

– en kombinasjon av karbondioksid og ammoniakk i to kjølekretser, 

– klor, 

– vann. 

An v en d e ls es om råd e  

Ved valg av kjølemiddel bør det tas hensyn til driftssikkerhet og energieffektivitet. 

7. Utslipp til vann 

BAT 11: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av forurensende stoffer til vann er å benytte en kombinasjon 

av nedenstående teknikker. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Prosessintegrerte teknikker(1) Teknikker som forebygger eller reduserer produksjonen av forurensende 

stoffer. 

b Spillvannsrensing ved 

kilden(1) 

Teknikker for å redusere eller gjenvinne forurensende stoffer før de slippes ut 

i oppsamlingssystemet for spillvann. 

c Forbehandling av spillvann(2) Teknikker for å redusere forurensende stoffer før endelig spillvannsrensing. 

d Endelig spillvannsrensing(2) Endelig spillvannsrensing ved mekaniske, fysisk-kjemiske og/eller biologiske 

teknikker før det slippes ut til en vannresipient. 

(1) Omfattet av BAT 1, 4, 12, 13, 14 og 15. 

(2) Innenfor virkeområdet for BAT-referansedokumentet om felles systemer til rensing/håndtering av spillvann og avgasser innen 

kjemisk sektor (CWW BREF) 

BAT 12: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av klorid til vann fra kloralkalianlegget er å benytte en 

kombinasjon av teknikkene angitt i BAT 4. 

BAT 13: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av fritt klor til vann fra kloralkalianlegget er å rense 

spillvann som inneholder fritt klor, så nær kilden som mulig, for å hindre frigjøring av klor og/eller at det dannes 

halogenerte organiske forbindelser, ved å benytte én av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av disse. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Kjemisk reduksjon Fritt klor destrueres gjennom reaksjon med reduksjonsmidler, for eksempel 

sulfitt og hydrogenperoksid, i tanker med omrøring. 

b Katalytisk nedbryting Fritt klor nedbrytes til klorid og oksygen i katalytiske reaktorer med pakket 

seng. Katalysatoren kan være nikkeloksid aktivert med jern på en 

aluminiumbærer. 
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 Teknikk Beskrivelse 

c Termisk nedbryting Fritt klor omdannes til klorid og klorat gjennom termisk nedbryting ved cirka 

70 C. Resulterende spillvann skal renses ytterligere med henblikk på å 

redusere utslipp av klorat og bromat (BAT 14). 

d Nedbryting av syre Fritt klor nedbrytes gjennom forsuring med etterfølgende utslipp og 

oppsamling av klor. Nedbrytingen av syre kan foretas i en egen reaktor eller 

ved gjenvinning av spillvannet til saltlakesystemet. Graden av gjenvinning av 

spillvann til saltlakesystemet begrenses av anleggets vannbalanse. 

e Gjenvinning av spillvann Spillvannsstrømmer fra det kloralkalianlegget som inneholder fritt klor, 

gjenvinnes til andre produksjonsenheter. 

Det BAT-relaterte utslippsnivået for fritt klor, uttrykt som Cl2, er 0,05–0,2 mg/l i stikkprøver som er tatt minst én 

gang hver måned på det punktet der utslippet forlater anlegget. Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 7. 

BAT 14: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av klorat til vann fra kloralkalianlegget, er å benytte én av 

teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av disse. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Membraner med høy ytelse Membraner med høyt strømutbytte 

og som reduserer kloratdanning og 

samtidig sikrer mekanisk og 

kjemisk stabilitet under gitte 

driftsforhold. 

Kan anvendes i membrananlegg ved 

utskifting av membraner ved utgått 

levetid. 

b Overflatebelegg med høy 

ytelse 

Overflatebelegg med lav 

eletrodeoverspenning som fører til 

redusert kloratdanning og økt 

oksygendanning ved anoden. 

Kan anvendes når overflatebeleggene 

fornyes ved utgått levetid. Anven-

delsen kan begrenses av kvalitets-

kravene til det produserte kloret 

(oksygenkonsentrasjon). 

c Saltlake med høy renhet Saltlaken er tilstrekkelig ren til å 

minimere forurensningen av 

elektroder og diafragmaer/ 

membraner, noe som ellers kunne 

øke kloratdanningen. 

Kan anvendes generelt. 

d Forsuring av saltlake Saltlaken forsures før elektrolyse 

med henblikk på å redusere 

kloratdanningen. Graden av forsu-

ring begrenses av motstands-

dyktigheten til det anvendte utstyret 

(f.eks. membraner og anoder). 

Kan anvendes generelt. 

e Reduksjon med syre Klorat reduseres med saltsyre med 

en pH-verdi på 0 og ved tempera-

turer over 85 °C. 

Kan ikke anvendes i anlegg med ikke-

sirkulerende saltlake. 

f Katalytisk reduksjon I en rislesengreaktor under trykk 

reduseres klorat til klorid ved hjelp 

av hydrogen og en rhodiumkata-

lysator i en trefasereaksjon. 

Kan ikke anvendes i anlegg med ikke-

sirkulerende saltlake. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

g Bruk av spillvannsstrømmer 

som inneholder klorat, i 

andre produksjonsenheter 

Spillvannsstrømmene fra kloralkali-

anlegget gjenvinnes til andre 

produksjonsenheter, vanligvis til 

saltlakesystemet i en natriumklo-

ratproduksjonsenhet. 

Begrenset til anlegg som kan utnytte 

spillvannsstrømmer av denne kvalite-

ten i andre produksjonsenheter. 

BAT 15: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av halogenerte organiske forbindelser til vann fra 

kloralkalianlegget, er å benytte en kombinasjon av teknikkene angitt nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Utvalg og kontroll av salt og 

hjelpematerialer 

Salt og hjelpematerialer velges ut og kontrolleres for å redusere nivået av 

organiske forurensende stoffer i saltlaken. 

b Vannrensing Teknikker som membranfiltrering, ionebytting, UV-bestråling og adsorpsjon 

på aktivt karbon, kan brukes til å rense prosessvann og dermed redusere 

nivået av organiske forurensende stoffer i saltlaken. 

c Utvalg og kontroll av utstyr Utstyr som celler, rør, ventiler og pumper, velges nøye ut for å redusere en 

mulig utluting av organiske forurensende stoffer i saltlaken. 

8. Avfallsproduksjon 

BAT 16: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden brukt svovelsyre som sendes til disponering, er å benytte 

én av teknikkene angitt nedenfor eller en kombinasjon av disse. Nøytralisering av brukt svovelsyre fra tørking av klor 

med nye reagenser er ikke beste tilgjengelige teknikk. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Anvendelse i eller utenfor 

anlegget 

Den brukte syren brukes til andre 

formål, f.eks. til å regulere pH-

verdien i prosess- og spillvann, eller 

til å destruere overskytende 

hypokloritt. 

Kan anvendes i anlegg der det i eller 

utenfor anlegget er behov for brukt 

syre av denne kvaliteten. 

b Oppkonsentrering Den brukte syren oppkonsentreres i 

anlegget eller utenfor anlegget i 

fordampere med lukket kretsløp i 

vakuum ved indirekte oppvarming 

eller ved forsterkning med svovel-

trioksid. 

Oppkonsentrering utenfor anlegget er 

begrenset til anlegg som har en 

tjenesteyter i nærheten. 

Det BAT-relaterte nivået for miljøprestasjon for mengden brukt svovelsyre som sendes til disponering, uttrykt som 

H2SO4 (96 vektprosent), er ≤ 0,1 kg per tonn produsert klor. 

9. Rehabilitering av anleggsområdet 

BAT 17: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forurensningen av jord, grunnvann og luft samt stanse spredningen 

av forurensende stoffer og overføring til alle levende organismer fra forurensede kloralkalianlegg, er å utarbeide og 

gjennomføre en rehabiliteringsplan for anleggsområdet sted som omfatter alle følgende punkter: 

i) Innføring av nødteknikker for å stenge eksponeringsveier og hindre spredning av forurensningen. 

ii) Teoretisk undersøkelse for å identifisere opprinnelse, omfang og sammensetning av forurensningen (f.eks. 

kvikksølv, PCDD/PCDF, polyklorerte naftalener). 

iii) Karakterisering av forurensningen, herunder undersøkelser og utarbeiding av en rapport. 

iv) Risikovurdering i tid og rom, på grunnlag av den nåværende og godkjente framtidige bruken av anleggsområdet. 

v) Utarbeiding av et teknisk prosjekt som omfatter: 

a)  dekontaminering og/eller varig inneslutning,  
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b)  tidsplaner, 

c)  overvåkingsplan, 

d)  finansiell planlegging og investeringer for å nå målet. 

vi) Gjennomføring av det tekniske prosjektet slik at anleggsområdet ikke lenger utgjør en vesentlig risiko for 

menneskers helse og miljøet, samtidig som det tas hensyn til områdets nåværende og framtidige godkjente bruk. 

Avhengig av andre forpliktelser kan det være nødvendig å gjennomføre det tekniske prosjektet på en strengere 

måte. 

vii) Begrensninger i bruken av anleggsområdet dersom det er nødvendig som følge av restforurensning, og idet det 

tas hensyn til nåværende og godkjent framtidig bruk av anleggsområdet. 

viii) Relevant overvåking på anleggsstedet og i områdene omkring for å kontrollere at målene nås og opprettholdes. 

Besk r i v e ls e  

En rehabiliteringsplan for anleggsområdet utarbeides og gjennomføres ofte etter at det er besluttet å avvikle anlegget, 

men det kan også stilles krav til en (del)rehabiliteringsplan for anleggsområdet, mens anlegget fortsatt er i drift. 

Noen punkter i rehabiliteringsplanen for anleggsområdet kan overlappe, utelates eller gjennomføres i en annen 

rekkefølge, avhengig av øvrige krav. 

An v en d e ls es om råd e  

Anvendelsen av BAT 17 v)-17 viii) er avhengig av resultatene av risikovurderingen som omhandlet i BAT 17 iv). 

ORDLISTE 

Anode Elektrode som elektrisk strøm går gjennom og inn i en polarisert elektrisk innretning. Polariteten 

kan være positiv eller negativ. I elektrolyseceller oppstår oksidasjon ved den positivt ladede anoden 

Asbest Sett av seks naturlig forekommende silikatmineraler som utnyttes kommersielt på grunn av sine 

fordelaktige fysiske egenskaper. Krysotil (også kalt hvit asbest) er den eneste formen for asbest 

som brukes i diafragmaanlegg 

Saltlake Løsning som er mettet eller nesten mettet med natriumklorid eller kaliumklorid 

Katode Elektrode som elektrisk strøm går gjennom og ut av en polarisert elektrisk innretning. Polariteten 

kan være positiv eller negativ. I elektolyseceller oppstår reduksjon ved den negativt ladede anoden 

Elektrode Elektrisk leder som brukes til å skape kontakt med en ikke-metallisk del av en elektrisk krets 

Elektrolyse Passasje av direkte elektrisk strøm gjennom et ionisert stoff som fører til kjemiske reaksjoner ved 

elektrodene. Det ioniske stoffet er enten smeltet eller oppløst i et egnet løsemiddel 

EN Europeisk standard vedtatt av CEN (Den europeiske standardiseringsorganisasjon) 

HFK Hydrofluorkarbon 

ISO Den internasjonale standardiseringsorganisasjon eller en standard vedtatt av denne organisasjonen 

Overspenning Spenningsforskjell mellom en halvreaksjons termodynamisk bestemte redokspotensial og det 

potensialet der redoksreaksjonen observeres ved forsøk I en elektrolysecelle fører overspenningen 

til at det krever mer energi å drive en reaksjon, enn det som i termodynamisk forstand forventes 

PCDD Polyklorert dibenzo-p-dioksin 

PCDF Polyklorert dibenzofuran 

 ____________  


