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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 26. september 2014 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for produksjon av 

papirmasse, papir og papp, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU 

[meddelt under nummer K(2014) 6750] 

(2014/687/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 (integrert 

forebygging og begrensning av forurensning)(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 direktiv. 

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 beskrivelse av disse, 

opplysninger for å vurdere anvendelsesområde, 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 utslippsgrenseverdier som 

sikrer at utslipp under normale driftsforhold ikke overstiger utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige 

teknikker, som fastsatt i beslutningene 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 utslippsnivåene 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 overvåkingskrav 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. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 284 av 30.9.2014, s. 76, 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. 
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9) Ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(1) opprettes et forum 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 20. september 2013 forumets uttalelse om 

det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet om produksjon av papirmasse, papir og papp 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. 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

BAT-konklusjonene for produksjon av papirmasse, papir og papp angis i vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 26. september 2014. 

For Kommisjonen 

Janez POTOČNIK 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  

  

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

(2) https://circabc.europa.eu/w/browse/6516b21a-7f84-4532-b0e1-52d411bd0309 
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VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjoner gjelder den virksomhet som er angitt i avsnitt 6.1 bokstav a) og b) i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, 

dvs. integrert og ikke-integrert produksjon i industrianlegg av 

a) papirmasse av tre eller andre fibermaterialer, 

b) papir eller papp med en produksjonskapasitet på mer enn 20 tonn per dag. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig følgende prosesser og virksomhet: 

i) produksjon av kjemisk masse: 

a) produksjonsprosess for kraftmasse (sulfatmasse), 

b) produksjonsprosess for sulfittmasse, 

ii) produksjon av mekanisk masse og kjemimekanisk masse, 

iii) bearbeiding av returpapir med og uten fjerning av trykksverte, 

iv) papirproduksjon og tilknyttede prosesser, 

v) alle gjenvinningskjeler og kalkovner som benyttes i papirmasse- og papirfabrikker. 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende virksomhet: 

i) produksjon av papirmasse fra fiberholdig råstoff som ikke er trebasert (f.eks. masse fra ettårige planter), 

ii) stasjonære forbrenningsmotorer, 

iii) forbrenningsanlegg til produksjon av damp og elektrisk kraft, unntatt gjenvinningskjeler, 

iv) tørkeanlegg med interne brennere til papirmaskiner og bestrykningsmaskiner. 

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

Referansedokumenter Form for virksomhet 

Industrielle kjølesystemer (ICS) Industrielle kjølesystemer, f.eks. kjøletårn, 

platevarmevekslere 

Økonomi og virkninger på tvers av mediene (ECM) Økonomi og virkninger på tvers av mediene for ulike 

teknikker 
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Referansedokumenter Form for virksomhet 

Utslipp fra lager (EFS) Utslipp fra tanker, rør og lagrede kjemikalier 

Energieffektivitet (ENE) Generell energieffektivitet 

Store forbrenningsanlegg (LCP) Produksjon av damp og elektrisk kraft i papirmasse- og 

papirfabrikker ved hjelp av forbrenningsanlegg 

Alminnelige prinsipper for overvåking (MON) Overvåking av utslipp 

Avfallsforbrenning (WI) Forbrenning og samforbrenning av avfall på stedet 

Avfallsbehandlingsindustrien (WT) Forbehandling av avfall som skal brukes som brensel 

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. 

UTSLIPPSNIVÅER SOM ER FORBUNDET MED BAT 

Når de utslippsnivåer som er forbundet med beste tilgjengelige teknikk (BAT-AEL), er angitt i forskjellige enheter for 

samme periode for gjennomsnittsberegning (f.eks. som konsentrasjon og som spesifikk belastning (dvs. per tonn 

nettoproduksjon)), skal de forskjellige måtene å uttrykke BAT-AEL på anses som likeverdige alternativer. 

For papirmasse- og papirfabrikker som er integrerte eller produserer flere ulike produkter, skal de BAT-AEL-verdier som er 

fastsatt for de enkelte prosessene (produksjon av papirmasse, papirproduksjon) og/eller produktene, kombineres i henhold til en 

blandingsregel som er basert på deres samlede andel av de totale utslippene. 

PERIODE FOR GJENNOMSNITTSBEREGNING AV UTSLIPP TIL VANN 

Med mindre noe annet er angitt gjelder følgende definisjoner for periodene for gjennomsnittsberegning som er forbundet med 

BAT-AEL for utslipp til vann. 

Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på 24 timer i en sammensatt prøve som er representativ 

for gjennomstrømningen(1) eller, forutsatt at det kan påvises tilstrekkelig gjennomstrømnings-

stabilitet, i en tidsproporsjonal prøve(1) 

Årsgjennomsnitt Gjennomsnitt av alle døgngjennomsnitt gjennom ett år, vektet i forhold til den daglige 

produksjonen og uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per masseenhet for 

produserte eller bearbeidede produkter/materialer 

(1) I visse tilfeller kan det være nødvendig å bruke en annen prøvetakingsmetode (f.eks. øyeblikksprøver) 

REFERANSEVILKÅR FOR UTSLIPP TIL LUFT 

BAT-AEL for utslipp til luft gjelder standardforhold: tørr gass, temperatur på 273,15 K og trykk på 101,3 kPa. Når BAT-AEL 

angis som konsentrasjonsverdier, angis også referansenivået for O2 (i volumprosent).  
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Omregning til referansenivået for oksygenkonsentrasjon 

Formelen for beregning av utslippskonsentrasjonen ved et referansenivå for oksygen er vist nedenfor. 

ER = 
21− OR

21− OM
  EM  

der: 

ER (mg/Nm3): utslippskonsentrasjon ved referansenivået for oksygen OR 

OR (vol %): referansenivå for oksygen 

EM (mg/Nm3): målt utslippskonsentrasjon ved målt oksygennivå OM 

OM (vol %): målt oksygennivå. 

PERIODE FOR GJENNOMSNITTSBEREGNING AV UTSLIPP TIL LUFT 

Med mindre noe annet er angitt gjelder følgende definisjoner for periodene for gjennomsnittsberegning som er forbundet med 

BAT-AEL for utslipp til luft. 

Døgngjennomsnitt 
Gjennomsnitt i en periode på 24 timer basert på gyldige timegjennomsnitt fra kontinuerlig 

måling 

Gjennomsnitt i prøvetakings-

perioden 

Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 30 minutter hver 

Årsgjennomsnitt 
Ved kontinuerlig måling: gjennomsnitt av alle gyldige timegjennomsnitt. Ved periodiske 

målinger: gjennomsnitt av alle «gjennomsnitt i prøvetakingsperioden» målt over ett år. 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene menes med: 

Uttrykk Definisjon 

Nytt anlegg 

Et anlegg som først blir tillatt på anleggsstedet 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. 

Større ombygging 

En større endring med hensyn til et anleggs eller et rensesystems utforming eller teknologi, 

som innebærer omfattende justeringer eller utskiftninger av prosessenhetene og tilhørende 

utstyr. 

Nytt støvrensesystem 
Et støvrensesystem som først blir satt i drift på stedet etter at disse BAT-konklusjonene er 

offentliggjort. 

Eksisterende støvrensesystem Et støvrensesystem som ikke er et nytt støvrensesystem. 

Ikke-kondenserbare luktende 

gasser (NCG) 

Ikke-kondenserbare luktende gasser, dvs. illeluktende gasser fra sulfatmasseproduksjon. 

Konsentrerte ikke-kondenserbare 

luktende gasser (CNCG) 

Konsentrerte ikke-kondenserbare luktende gasser (eller «sterkt luktende gasser»): TRS-

holdige gasser fra koking, inndamping og avdriving av kondensater. 
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Uttrykk Definisjon 

Sterkt luktende gasser Konsentrerte ikke-kondenserbare luktende gasser (CNCG). 

Svakt luktende gasser 

Fortynnede ikke-kondenserbare luktende gasser: TRS-holdige gasser som ikke er sterkt 

luktende gasser (f.eks. gasser fra tanker, vaskefiltre, flissiloer, kalkslamfiltre, tørkemaski-

ner). 

Svake restgasser 
Svake gasser som slippes ut på andre måter enn gjennom en gjenvinningskjel, kalkovn eller 

ovn for totalredusert svovel (TRS). 

Kontinuerlig måling 
Målinger ved hjelp av et automatisk målesystem (AMS) som er permanent installert på 

anleggsstedet. 

Periodisk måling 
Fastsettelse av en målestørrelse (en gitt mengde som skal måles) ved bestemte tidsintervaller 

ved hjelp av manuelle eller automatiske metoder. 

Diffuse utslipp 
Utslipp som skyldes en direkte (ikke kanalisert) kontakt mellom flyktige stoffer eller støv og 

omgivelsene under normale driftsforhold. 

Integrert produksjon 
Både papirmasse og papir/papp produseres på samme sted. Papirmassen tørkes vanligvis 

ikke før framstillingen av papir/papp. 

Ikke-integrert produksjon 

Enten a) produksjon av kommersiell papirmasse (for salg) i fabrikker som ikke bruker 

papirmaskiner, eller b) produksjon av papir/papp utelukkende med papirmasse som er 

produsert i andre anlegg (kommersiell papirmasse). 

Nettoproduksjon 

i) For papirfabrikker: den uemballerte, salgbare produksjonen etter siste rullskjæremaskin, 

dvs. før konvertering. 

ii) For frittstående bestrykningsmaskiner: produksjon etter bestrykning. 

iii) For mykpapirfabrikker: salgbar produksjon etter mykpapirmaskinen, før eventuelle 

gjenopprullinger og uten kjerne. 

iv) For fabrikker som produserer kommersiell papirmasse: produksjon etter emballering 

(ADt). 

v) For integrerte fabrikker: Nettoproduksjonen av papirmasse gjelder produksjonen 

etter emballering (ADt) pluss den papirmasse som overføres til papirfabrikken 

(massen beregnes ved 90 % tørrhet, dvs. lufttørr). Nettoproduksjon av papir: samme 

som i). 

Spesialpapirfabrikk 

En fabrikk som produserer flere papir- og pappkvaliteter til særlige formål (industrielle 

og/eller ikke-industrielle), som har særlige egenskaper, et relativt lite sluttmarked eller 

spesielle bruksområder og som ofte er særskilt utformet for en bestemt kundegruppe eller 

sluttbrukergruppe. Eksempler på spesialpapir er sigarettpapir, filterpapir, metallisert 

papir, termopapir, selvkopierende papir, selvklebende etiketter, cast-bestrøket papir samt 

papir til gipsplater og spesialpapir til voksbehandling, isolering, taktekking, asfaltering 

og andre særlige bruksområder eller behandlinger. Alle disse typene faller utenfor de 

vanlige papirkategoriene. 

Løvved 
Gruppe av tresorter, herunder asp, bøk, bjørk og eukalyptus. Uttrykket løvved brukes om det 

motsatte av barved. 

Barved 
Tre fra nåletrær, herunder f.eks. furu og gran. Uttrykket barved brukes om det motsatte av 

løvved. 

Kaustisering 
Prosess i kalksyklusen hvor hydroksid (hvitlut) regenereres gjennom reaksjonen 

Ca(OH)2 + CO3
2– → CaCO3 (s) + 2 OH– 
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FORKORTELSER 

Uttrykk Definisjon 

ADt Lufttørket tonn (papirmasse) uttrykt som 90 % tørrhet. 

AOX 
Adsorberbare organiske halogenforbindelser målt i henhold til EN ISO: 9562 

Standardmetode for spillvann. 

BOD 
Biokjemisk oksygenforbruk. Den mengde oppløst oksygen som kreves av mikroorganismer 

for å bryte ned organiske stoffer i spillvann. 

CMP Kjemimekanisk papirmasse. 

CTMP Kjemitermomekanisk papirmasse. 

COD 
Kjemisk oksygenforbruk: mengden av kjemisk oksiderbare organiske stoffer i spillvann 

(vanligvis i henhold til analyse med dikromatoksidering). 

DS Tørrstoffer, uttrykt i vektprosent. 

DTPA Dietylentriaminpentaeddiksyre (kompleks-/kelatdanner som brukes ved peroksidbleking). 

ECF Uten bruk av fritt klor. 

EDTA Etylendiamintetraeddiksyre (kompleks-/kelatdanner). 

H2S Hydrogensulfid. 

LWC Bestrøket papir med lav vekt. 

NOX Summen av nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2), uttrykt som NO2. 

NSSC Halvkjemisk nøytralsulfittmasse. 

RCF Gjenvunne fibrer. 

SO2 Svoveldioksid. 

TCF Uten bruk av klor. 

Totalt nitrogen (Tot-N) 
Totalt nitrogen (Tot-N), uttrykt som N, omfatter organisk nitrogen, fri ammoniakk og 

ammonium (NH4
+-N), nitritter (NO2

--N) og nitrater (NO3
--N). 

Totalt fosfor (Tot-P) 
Totalt fosfor (Tot-P), uttrykt som P, omfatter oppløst fosfor pluss eventuelt uløselig fosfor 

som overføres til spillvannet i form av bunnfall eller i mikrober. 

TMP Termomekanisk papirmasse. 

TOC Totalt organisk karbon. 
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Uttrykk Definisjon 

TRS 

Totalredusert svovel. Summen av følgende reduserte illeluktende svovelforbindelser som 

oppstår under papirmasseprosessen: hydrogensulfid, metylmerkaptan, dimetylsulfid og 

dimetyldisulfid uttrykt som svovel. 

TSS 

Totalt suspenderte stoffer (i spillvann). Suspenderte stoffer består av små fiberfragmenter, 

fyllstoffer, finstoffer, ikke-bunnfelt biomasse (agglomerering av mikroorganismer) og andre 

småpartikler. 

VOC Flyktige organiske forbindelser som definert i artikkel 3 nr. 45 i direktiv 2010/75/EU. 

1.1  GENERELLE BAT-KONKLUSJONER FOR PAPIRMASSE- OG PAPIRINDUSTRI 

De prosesspesifikke BAT-konklusjonene i avsnitt 1.2 til 1.6 får anvendelse, i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene som angis i dette avsnitt. 

1.1.1 Miljøstyringsordning 

BAT 1. For å forbedre den samlede miljøprestasjonen til anlegg som produserer papirmasse, papir og papp, er beste 

tilgjengelige teknikk å gjennomføre og følge en miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende 

punkter: 

a) engasjement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelsen, 

b) definisjon av en miljøpolitikk som omfatter løpende forbedringer av anlegget, fastsatt av ledelsen, 

c) planlegging og fastsettelse av de nødvendige framgangsmåter, målsetninger og mål, sammen med finansiell 

planlegging og investering, 

d) gjennomføring av framgangsmåter, særlig med hensyn til: 

i) struktur og ansvar, 

ii) opplæring, bevissthet og kompetanse, 

iii) kommunikasjon, 

iv) medarbeidernes deltaking, 

v) dokumentasjon, 

vi) effektiv prosesstyring, 

vii) vedlikeholdsprogrammer, 

viii) beredskap og innsats, 

ix) sikring av overholdelse av miljølovgivningen, 

e) kontroll av prestasjoner og iverksettelse av korrigerende tiltak, særlig med hensyn til: 

i) overvåking og måling (se også referansedokumentet om alminnelige prinsipper for overvåking), 

ii) korrigerende og forebyggende tiltak, 

iii) dokumentstyring, 

iv) uavhengig (om mulig) intern og ekstern revisjon for å fastslå om miljøstyringsordningen fungerer som 

planlagt og om den er gjennomført og fulgt på riktig måte,  
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f) gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, utført av den 

øverste ledelsen, 

g) tilpasning til utviklingen av renere teknologier, 

h) overveielse av miljøvirkningene av den endelige avviklingen av anlegget i prosjekteringsfasen for et nytt anlegg 

og i hele dets driftslevetid, 

i) regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

Anvendelsesområde 

Miljøstyringsordningens omfang (f.eks. detaljnivå) og art (f.eks. standardisert eller ikke-standardisert) henger generelt 

sammen med anleggets art, størrelse og kompleksitet, samt de miljøvirkninger det kan ha. 

1.1.2 Materialforvaltning og god driftspraksis 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk er å anvende prinsippene for god driftspraksis for å begrense produksjons-

prosessens miljøvirkning mest mulig, ved å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Velge ut og kontrollere kjemikalier og tilsetningsstoffer nøye 

b 
Analysere kjemikalier som kommer inn i og forlater prosessen, ved hjelp av en fortegnelse over kjemikalier, 

herunder mengder og toksikologiske egenskaper 

c Begrense bruken av kjemikalier til det laveste nivået som kreves for å oppfylle sluttproduktets kvalitetskrav 

d 
Unngå bruk av skadelige stoffer (f.eks. dispergeringsmidler, rengjøringsmidler eller overflateaktive stoffer 

som inneholder nonylfenoletoksylat) og erstatte dem med mindre skadelige alternativer 

e 
Begrense tilførselen av stoffer til jorden gjennom lekkasje, nedfall fra luft og uegnet lagring av råstoffer, 

produkter eller restprodukter 

f 
Opprette et program for håndtering av spill og økt inneslutning av relevante kilder med henblikk på å 

forebygge forurensning av jord og grunnvann 

g 
Passende utforming av rør- og lagringssystemer for å holde overflatene rene og redusere behovet for vasking 

og rengjøring 

BAT 3. For å redusere utslipp av organiske kelatdannere som ikke er lett biologisk nedbrytbare, f.eks. EDTA eller 

DTPA fra peroksidbleking, er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a Fastsettelse av mengden kelatdannere som slippes ut i 

miljøet, gjennom periodiske målinger 

Gjelder ikke fabrikker som ikke bruker kelatdannere. 

b Optimering av prosesser for å redusere forbruk og 

utslipp av kelatdannere som ikke er lett biologisk 

nedbrytbare 

Gjelder ikke anlegg som fjerner minst 70 % eller mer 

av EDTA/DTPA i renseanlegget eller -prosessen. 

c Fortrinnsvis bruk av kelatdannere som er biologisk 

nedbrytbare eller kan fjernes, og gradvis utfasing av 

ikke-nedbrytbare produkter 

Anvendelsen avhenger av tilgangen til egnede 

erstatninger (biologisk nedbrytbare midler som f.eks. 

oppfyller kravene til papirmassens lyshet). 
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1.1.3 Håndtering av vann og spillvann 

BAT 4. For å redusere produksjonen av spillvann og forurensningsbelastningen i spillvann som skyldes lagring og 

håndtering av tre, er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a Tørrbarking (se beskrivelse i avsnitt 1.7.2.1) 
Begrenset anvendelse når det er behov for høy renhet 

og lyshet i forbindelse med TCF-bleking. 

b 
Håndtering av tømmer på en slik måte at bark og ved 

ikke forurenses med sand og stein 
Kan anvendes generelt. 

c 
Asfaltering av tømmerlageret, særlig av overflatene 

som brukes til lagring av flis 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av 

størrelsen på tømmerlageret og lagringsområdet. 

d 

Kontroll med strømmen av overrislingsvann og 

begrensning av overflateavrenningsvann fra tøm-

merlageret 

Kan anvendes generelt. 

e 

Oppsamling av forurenset avrenningsvann fra tøm-

merlageret og utskillelse av suspenderte stoffer før 

biologisk rensing 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av 

avrenningsvannets forurensningsgrad (lav konsentra-

sjon) og/eller størrelsen på renseanlegget (store 

volumer). 

Spillvannsstrømmen fra tørrbarking som er forbundet med BAT, er 0,5–2,5 m3/ADt. 

BAT 5. For å redusere bruk av råvann og produksjon av spillvann er beste tilgjengelige teknikk å lukke 

vannkretsløpet i den grad det er teknisk mulig i forhold til den papirmasse- og papirkvalitet som framstilles, ved å 

benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a Overvåking og optimering av vannforbruket 

Kan anvendes generelt. 

b Vurdering av mulighetene for vannresirkulering 

c 

Finne balansen mellom ulike grader av lukking av 

vannkretsløp og eventuelle ulemper, tilføyelse av 

ekstrautstyr ved behov 

d 
Utskilling av mindre forurenset tetningsvann fra 

vakuumpumper med henblikk på ombruk 

e 
Utskilling av rent kjølevann fra forurenset prosess-

vann med henblikk på ombruk 

f 
Ombruk av prosessvann som erstatning for råvann 

(resirkulering av vann og lukking av vannkretsløp) 

Gjelder for nye anlegg og større ombygginger. 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av krav til 

vannkvalitet og/eller produktkvalitet eller som følge 

av tekniske begrensninger (f.eks. utfelling/avleiring i 

vannsystemet) eller økt luktproblem. 

g 

Intern behandling av (deler av) prosessvannet for å 

forbedre vannkvaliteten med henblikk på resirkule-

ring eller ombruk 

Kan anvendes generelt. 
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Spillvannsstrøm som er forbundet med BAT på utslippsstedet etter rensing, som årsgjennomsnitt: 

Sektor Spillvannsstrøm som er forbundet med BAT 

Bleket sulfatmasse 25–50 m3/ADt 

Ubleket sulfatmasse 15–40 m3/ADt 

Bleket sulfittpapirmasse 25–50 m3/ADt 

Magnefittmasse 45–70 m3/ADt 

Dissolvingmasse 40–60 m3/ADt 

NSSC-masse 11–20 m3/ADt 

Mekanisk papirmasse 9–16 m3/t 

CTMP og CMP 9–16 m3/ADt 

RCF-papirfabrikker uten fjerning av trykksverte 
1,5–10 m3/t (de høyere verdiene gjelder framfor alt ved 

produksjon av foldekartong, FBB) 

RCF-papirfabrikker med fjerning av trykksverte 8–15 m3/t 

RCF-baserte mykpapirfabrikker med fjerning av 

trykksverte 
10–25 m3/t 

Ikke-integrerte papirfabrikker 3,5–20 m3/t 

1.1.4 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 6. For å redusere brensel- og energiforbruk i papirmasse- og papirfabrikker er beste tilgjengelige teknikk å 

benytte teknikk a) og en kombinasjon av de andre teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a 

Bruk av en energistyringsordning som omfatter 

samtlige av følgende punkter: 

i) En vurdering av fabrikkens samlede energifor-

bruk og produksjon 

ii) Stadfesting, måling og optimering av mu-

lighetene for energiutvinning 

iii) Overvåking og opprettholdelse av situasjonen 

som er optimert i forhold til energiforbruk 

Kan anvendes generelt. 

b 

Utvinning av energi ved å forbrenne avfall og rester 

fra produksjonen av papirmasse og papir som har et 

høyt organisk innhold og høy brennverdi, idet det tas 

hensyn til BAT 12 

Bare relevant dersom det ikke er mulig å gjenvinne 

eller bruke på nytt avfall og rester fra produksjonen av 

papirmasse og papir som har et høyt organisk innhold 

og høy brennverdi. 
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 Teknikk Anvendelsesområde 

c 

Dekke etterspørselen etter damp og elektrisk kraft i 

størst mulig grad gjennom kraftvarmeproduksjon 

(CHP) 

Gjelder for alle nye anlegg og ved større ombygginger 

av kraftverket. Anvendelsen i eksisterende anlegg kan 

være begrenset som følge av fabrikkens utforming og 

tilgjengelig plass. 

d 

Bruk av overskuddsvarme til å tørke biomasse og 

slam, varme opp tilførselsvann til fyrkjeler og 

prosessvann, varme opp bygninger osv. 

Anvendelsen av denne teknikken kan være begrenset i 

tilfeller hvor varmekilden og oppvarmingsstedet er 

langt fra hverandre. 

e Bruk av termokompressorer 

Gjelder for både nye og eksisterende anlegg og for 

alle papirkvaliteter, samt for bestrykningsmaskiner, 

såfremt det finnes damp med middels trykk. 

f Isolering av rørdeler som leder damp og kondensat 

Kan anvendes generelt. 

g 
Bruk av energieffektive vakuumsystemer til av-

vanning 

h 
Bruk av høyeffektive elektriske motorer, pumper og 

røreverk 

i 
Bruk av frekvensomformere til vifter, kompressorer 

og pumper 

j 
Tilpasning av damptrykknivåer etter faktiske trykk-

behov 

Beskrivelse 

Teknikk c): Samtidig produksjon av varme og elektrisk og/eller mekanisk energi i en og samme prosess i et 

kraftvarmeverk (CHP). Kraftvarmeverk innenfor papirmasse- og papirindustrien bruker vanligvis dampturbiner 

og/eller gassturbiner. Den økonomiske levedyktigheten (mulige besparelser og tilbakebetalingstid) avhenger først og 

fremst av kostnadene til elektrisk kraft og brensel. 

1.1.5 Utslipp av lukt 

Med hensyn til utslipp av illeluktende svovelholdige gasser fra sulfat- og sulfittmassefabrikker, vises det til de 

prosesspesifikke BAT i avsnitt 1.2.2 og 1.3.2. 

BAT 7. For å forebygge og redusere utslipp av luktende forbindelser fra spillvannssystemet er beste tilgjengelige 

teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

I. Gjelder for lukt i forbindelse med lukkede vannkretsløp 

a Utforming av papirfabrikkens prosesser, lagertanker for stoffer og vann samt rør og innløpskasser med 

henblikk på å unngå lang oppholdstid, dødsoner eller områder med dårlig blanding i vannkretsløp og 

tilhørende utstyr, slik at det ikke oppstår ukontrollerte avleiringer og forråtnelse og nedbryting av organisk og 

biologisk materiale. 

b Bruk av biocider, dispergeringsmidler eller oksidasjonsmidler (f.eks. katalytisk desinfisering med hydrogen-

peroksid) for å kontrollere lukt og nedbrytende bakterievekst. 
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 Teknikk 

c Installering av interne renseprosesser («nyrer») for å redusere konsentrasjonene av organisk materiale og 

dermed eventuelle luktproblemer i bakvannssystemet. 

II. Gjelder for lukt i forbindelse med spillvannsrensing og slambehandling for å unngå forhold hvor spillvann 

eller slam blir anaerobt  

a Innføring av lukkede kloakksystemer med kontrollert ventilasjon, i noen tilfeller med bruk av kjemikalier for 

å redusere forekomsten av og oksidere hydrogensulfid i kloakksystemer. 

b Unngå overlufting i utjevningsbassenger, men opprettholde tilstrekkelig blanding. 

c Sørge for at luftebassengene har tilstrekkelig luftekapasitet og riktig blandingsforhold, og kontrollere 

luftesystemet regelmessig. 

d Sikre at oppsamling av slam fra ettersedimenteringstanken og pumpingen av returslam fungerer. 

e Begrense oppholdstiden for slam i slamlagre ved kontinuerlig å sende slammet videre til avvanningsenheter. 

f Unngå å lagre spillvann i spillvannsbassenget lenger enn nødvendig, og holde spillvannsbassenget tomt. 

g Ved bruk av slamtørking skal ventilasjonsgasser fra den termiske slamtørkingen renses gjennom utskilling 

og/eller biofiltrering (f.eks. kompostfiltre). 

h Unngå kjøletårn til ubehandlet spillvann ved å bruke platevarmevekslere. 

1.1.6 Overvåking av viktige prosessparametrer og av utslipp til vann og luft 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke viktige prosessparametrer i henhold til tabellen nedenfor. 

I. Overvåking av viktige prosessparametrer som er relevante for utslipp til luft 

Parameter Overvåkingsfrekvens 

Trykk, temperatur og innhold av oksygen, CO og vanndamp i røykgasser fra 

forbrenningsprosesser 

Kontinuerlig 

II. Overvåking av viktige prosessparametrer som er relevante for utslipp til vann 

Parameter Overvåkingsfrekvens 

Vannstrøm, temperatur og pH Kontinuerlig 

P- og N-innhold i biomasse, slamvolumindeks, overskytende ammoniakk og 

ortofosfat i spillvannet og mikroskopiundersøkelser av biomassen 

Periodisk 

Volumstrøm og CH4-innhold i biogass som produseres ved anaerob spillvanns-

rensing 

Kontinuerlig 

H2S- og CO2-innhold i biogass som produseres ved anaerob spillvannsrensing Periodisk 
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BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk er å utføre overvåkingen og målingen av utslipp til luft som angitt nedenfor, 

regelmessig, med den angitte hyppighet og i henhold til EN-standarder. 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. 

 Parameter Overvåkingsfrekvens Utslippskilde Overvåking som gjelder 

a NOx og SO2 

Kontinuerlig Gjenvinningskjel 

BAT 21 

BAT 22 

BAT 36 

BAT 37 

Periodisk eller 

kontinuerlig 
Kalkovn 

BAT 24 

BAT 26 

Periodisk eller 

kontinuerlig 
Separat TRS-brenner 

BAT 28 

BAT 29 

b Støv 

Periodisk eller 

kontinuerlig 

Gjenvinningskjel (sulfat) og 

kalkovn 

BAT 23 

BAT 27 

Periodisk Gjenvinningskjel (sulfitt) BAT 37 

c 
TRS (inkludert 

H2S) 

Kontinuerlig Gjenvinningskjel BAT 21 

Periodisk eller 

kontinuerlig 
Kalkovn og separat TRS-brenner 

BAT 24 

BAT 25 

BAT 28 

Periodisk 

Diffuse utslipp fra ulike kilder 

(f.eks. fiberlinje, tanker, flissiloer 

osv.) og svake restgasser 

BAT 11 

BAT 20 

d NH3 Periodisk Gjenvinningskjel utstyrt med SNCR BAT 36 

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk er å utføre overvåkingen av utslipp til vann som angitt nedenfor, med den 

angitte hyppighet og i henhold til EN-standarder. 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. 

 Parameter Overvåkingsfrekvens Overvåking som gjelder 

a 
Kjemisk oksygenforbruk (COD) eller 

Totalt organisk karbon (TOC)(1) 
Daglig(2)(3) 

BAT 19 

BAT 33 

BAT 40 

BAT 45 

BAT 50 

b BOD5 eller BOD7 Ukentlig (en gang i uken) 

c Totalt suspenderte stoffer (TSS) Daglig(2)(3) 

d Totalt nitrogen Ukentlig (en gang i uken)(2) 

e Totalt fosfor Ukentlig (en gang i uken)(2) 

f EDTA, DTPA(4) Månedlig (en gang i måneden) 
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 Parameter Overvåkingsfrekvens Overvåking som gjelder 

g 
AOX (i henhold til EN ISO 

9562:2004)(5) 

Månedlig (en gang i måneden) BAT 19: bleket sulfatmasse 

Én gang annenhver måned 

BAT 33: unntatt TCF- og 

NSSC-fabrikker 

BAT 40: unntatt CTMP- og 

CMP-fabrikker 

BAT 45 

BAT 50 

h 
Relevante metaller (f.eks. Zn, Cu, Cd, 

Pb, Ni) 
Én gang i året  

(1) Det er en tendens til å erstatte COD med TOC av økonomiske og miljømessige årsaker.  Dersom TOC allerede blir målt 

som en viktig prosessparameter, er det ikke behov for å måle COD. Det bør likevel fastsettes en korrelasjon mellom de to 

parametrene for den spesifikke utslippskilden og det spesifikke trinnet i spillvannsrensingen.  

(2) Hurtigprøver kan også benyttes. Resultatene av hurtigprøver bør kontrolleres regelmessig (f.eks. månedlig) opp mot  

EN-standarder eller, dersom EN-standarder ikke er tilgjengelige, mot ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre 

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

(3) For fabrikker som er i drift mindre enn sju dager i uken, kan overvåkingsfrekvensen for COD og TSS reduseres til å omfatte 

bare de dager fabrikken er i drift, eller prøvetakingsperioden kan forlenges til 48 eller 72 timer. 

(4) Gjelder når EDTA eller DTPA (kelatdannere) inngår i prosessen. 

(5) Gjelder ikke for anlegg som dokumenterer at AOX ikke dannes eller tilføres via kjemiske tilsetningsstoffer og råstoffer. 

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk er å regelmessig overvåke og vurdere diffuse TRS-utslipp fra relevante kilder. 

Beskrivelse 

Vurderingen av diffuse TRS-utslipp kan skje gjennom periodiske målinger og vurderinger av diffuse utslipp fra ulike 

kilder (f.eks. fiberlinje, tanker, flissiloer osv.) ved hjelp av direkte målinger. 

1.1.7 Avfallshåndtering 

BAT 12. For å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er beste tilgjengelige teknikk å innføre et 

system for vurdering (inkludert kartlegging) og håndtering av avfall med henblikk på å forenkle ombruk av avfall 

eller, dersom det ikke er mulig, resirkulering av avfall eller, dersom det ikke er mulig, «annen gjenvinning», herunder 

en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 

Separat innsamling av ulike avfallsfraksjoner 

(herunder sortering og klassifisering av farlig 

avfall) 

Se avsnitt 1.7.3. 

Kan anvendes generelt. 

b 

Sammenslåing av egnede restfraksjoner for å 

oppnå blandinger som kan utnyttes på en 

bedre måte 

Kan anvendes generelt. 

c 
Forbehandling av restprodukter fra prosessen 

før ombruk eller resirkulering 
Kan anvendes generelt. 

d 
Materialgjenvinning og resirkulering av 

restprodukter fra prosessen på stedet 
Kan anvendes generelt. 

e 
Energiutvinning på stedet eller på et annet 

sted av avfall med høyt organisk innhold 

Ved bruk på et annet sted avhenger 

anvendelsen av en tredjepart. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

f Ekstern materialbruk 

 

Avhengig av tilstedeværelsen av en 

tredjepart. 

g Forbehandling av avfall før sluttbehandling Kan anvendes generelt. 

1.1.8 Utslipp til vann 

Ytterligere opplysninger om spillvannsrensing i papirmasse- og papirfabrikker og prosesspesifikke BAT-AEL finnes i 

avsnitt 1.2 til 1.6. 

BAT 13. For å redusere utslippet av næringsstoffer (nitrogen og fosfor) til resipienter er beste tilgjengelige teknikk å 

erstatte kjemiske tilsetningsstoffer med høyt nitrogen- og fosforinnhold med tilsetningsstoffer med lavt nitrogen- og 

fosforinnhold. 

Anvendelsesområde 

Gjelder dersom nitrogenet i de kjemiske tilsetningsstoffene ikke er biotilgjengelig (dvs. at det ikke kan fungere som 

næringsstoff ved biologisk rensing) eller dersom det foreligger et overskudd i næringsstoffbalansen. 

BAT 14. For å redusere utslipp av forurensende stoffer til resipienter er beste tilgjengelige teknikk å benytte alle 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Primærrensing (fysisk-kjemisk) 

Se avsnitt 1.7.2.2. 

b Sekundærrensing (biologisk)(1) 

(1) Gjelder ikke for anlegg hvor den biologiske belastningen i spillvannet etter primærrensing er svært lav, f.eks. visse 

papirfabrikker som produserer spesialpapir. 

BAT 15. Når det er behov for ytterligere fjerning av organiske stoffer, nitrogen eller fosfor, er beste tilgjengelige 

teknikk å bruke tertiærrensing som beskrevet i avsnitt 1.7.2.2. 

BAT 16. For å redusere utslipp av forurensende stoffer fra biologiske renseanlegg til resipienter er beste tilgjengelige 

teknikk å benytte alle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Passende utforming og drift av det biologiske renseanlegget 

b Regelmessige kontroller av den aktive biomassen 

c Justering av næringstilførselen (nitrogen og fosfor) til den aktive biomassens reelle behov 
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1.1.9 Støyutslipp 

BAT 17. For å redusere utslipp av støy fra produksjon av papirmasse og papir er beste tilgjengelige teknikk å 

benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Støyreduksjonsprogram 

Et støyreduksjonsprogram omfatter 

kartlegging av støykilder og berørte 

områder, beregninger og målinger av 

støynivåer for å rangere støykildene 

etter støynivå, og identifisering av den 

mest kostnadseffektive kombinasjonen 

av teknikker, samt gjennomføring og 

overvåking av disse. 

Kan anvendes generelt. 

b 

Strategisk planlegging av 

plassering av utstyr, enheter 

og bygninger 

Støynivåer kan reduseres ved å øke 

avstanden mellom støykilden og motta-

keren og ved å bruke bygninger som 

støyskjermer. 

Kan anvendes generelt for nye 

anlegg. For eksisterende anlegg kan 

muligheten til å flytte utstyr og 

produksjonsenheter være begrenset 

på grunn av plassmangel eller for 

høye kostnader. 

c 

Drifts- og arbeidsmetoder i 

bygninger som inneholder 

støyende utstyr 

Dette omfatter: 

— bedre inspeksjon og vedlikehold av 

utstyr for å forebygge feil, 

— lukking av dører og vinduer i 

områder under tak, 

— betjening av utstyr foretas av 

personale med erfaring, 

— opphør av støyende virksomhet om 

natten, 

— tiltak for støykontroll i forbindelse 

med vedlikehold. 

Kan anvendes generelt. d 
Avskjerming av støyende 

utstyr og enheter 

Avskjerming av støyende utstyr, som 

verktøy til tømmerhåndtering, hydrau-

liske enheter og kompressorer, i 

separate strukturer, f.eks. bygninger 

eller lydisolerte skap, hvor innvendig og 

utvendig kledning består av lyddempen-

de materiale. 

e Bruk av støysvakt utstyr og støydempere på utstyr og rørledninger 

f Vibrasjonsisolering 

Vibrasjonsisolering av maskiner og 

atskilt plassering av støykilder og 

komponenter med potensiell resonans. 

g Lydisolering av bygninger 

Dette kan omfatte bruk av 

— lydabsorberende materialer i vegger 

og tak, 

— lydisolerende dører, 

— dobbeltisolerte vinduer. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

h Støydemping 

Støyspredning kan reduseres ved å sette 

opp barrierer mellom støykilder og 

mottakere. Egnede barrierer er støy-

skjermer, voller og bygninger. Egnede 

teknikker til støydemping er blant annet 

å montere lyddempere og dempingsledd 

på støyende utstyr, som dampventiler og 

ventilasjonsutslipp på tørkemaskiner. 

Kan anvendes generelt for nye 

anlegg. For eksisterende anlegg kan 

muligheten til å montere barrierer 

være begrenset på grunn av 

plassmangel. 

i 

Bruk av maskiner med større kapasitet til å håndtere tømmer for å 

minske løfte- og transporttider og støy fra tømmer som faller ned på 

tømmerstabler eller matebordet 

Kan anvendes generelt. 

j 

Bedre arbeidsmetoder, f.eks. at tømmer slippes på stablene eller 

matebordet fra en lavere høyde, og umiddelbar tilbakemelding til 

operatørene om støynivået 

1.1.10 Avvikling 

BAT 18. For å forebygge forurensningsrisiko ved avvikling av et anlegg er beste tilgjengelige teknikk å benytte de 

generelle teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Sikre at underjordiske tanker og rørsystemer enten unngås helt i utformingsfasen eller at plasseringen av dem 

er godt kjent og dokumentert. 

b Utarbeide retningslinjer for tømming av prosessutstyr, beholdere og rørsystemer. 

c Sikre at anlegget avvikles på en ren måte, f.eks. ved at stedet rengjøres og rehabiliteres. Jordens naturlige 

funksjoner bør om mulig opprettholdes. 

d Bruke et overvåkingsprogram, særlig for grunnvann, for å oppdage eventuelle framtidige virkninger på stedet 

eller i tilgrensende områder. 

e Utarbeide og ajourføre en plan for avvikling av anlegget eller opphør av virksomheten, basert på risikoanalyser, 

som omfatter en åpen organisering av avviklingsarbeidet, idet det tas hensyn til relevante, lokale særlige 

forhold. 

1.2 BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJONSPROSESSEN FOR SULFATMASSE 

For integrerte papirmasse- og papirfabrikker med sulfatmasseprosess får de prosesspesifikke BAT-konklusjonene for 

papirproduksjon i avsnitt 1.6 anvendelse, i tillegg til BAT-konklusjonene i dette avsnitt. 

1.2.1 Spillvann og utslipp til vann 

BAT 19. For å redusere utslipp av forurensende stoffer fra hele fabrikken til resipienter er beste tilgjengelige teknikk 

TCF-bleking eller moderne ECF-bleking (se beskrivelse i avsnitt 1.7.2.1), og en passende kombinasjon av teknikkene 

angitt i BAT 13, BAT 14, BAT 15 og BAT 16 samt teknikkene nedenfor.  
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Modifisert koking før bleking 

Se avsnitt 1.7.2.1. 

Kan anvendes generelt. 
b Delignifisering med oksygen før bleking 

c 
Lukket siling av ubleket masse og effektiv 

vasking av ubleket masse 

d 
Delvis resirkulering av prosessvann i 

blekeriet 

Resirkulering av vann kan være begren-

set som følge av avleiring i forbindelse 

med bleking. 

e 

Effektiv overvåking og oppsamling av 

spillvann gjennom et passende gjenvinnings-

system 

Kan anvendes generelt. 

f 

Opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i 

inndampingsanlegget for svartlut og i 

gjenvinningskjelen for å kunne håndtere 

toppbelastninger 
Kan anvendes generelt. 

g 

Avdriving av kontaminerte (illeluktende) 

kondensater og ombruk av kondensater i 

prosessen 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 1 og 2. Utslippsnivåene som er forbundet med BAT, gjelder ikke for sulfatmassefabrikker som produserer 

dissolvingmasse. 

Referanseverdien for spillvannsstrøm for sulfatmassefabrikker er fastsatt i BAT 5. 

Tabell 1 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en fabrikk som 

produserer bleket sulfatmasse 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/ADt(1) 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 7–20 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,3–1,5 

Totalt nitrogen 0,05–0,25(2) 

Totalt fosfor 
0,01–0,03(2) 

Eukalyptus: 0,02–0,11 kg/ADt(3) 

Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX)(4)(5) 0–0,2 

(1) BAT-AEL-intervallene gjelder produksjon av kommersiell papirmasse og papirmasseproduksjon i integrerte fabrikker (utslipp 

fra papirproduksjon omfattes ikke). 

(2) Et kompakt biologisk renseanlegg for spillvann kan medføre noe høyere utslippsnivåer. 

(3) Den øvre delen av intervallet gjelder fabrikker som benytter eukalyptus fra områder med høye fosfornivåer (f.eks. iberisk 

eukalyptus). 

(4) Gjelder for fabrikker som bruker klorholdige kjemikalier til bleking. 

(5) For fabrikker som produserer papirmasse med høy styrke, stivhet og renhet (f.eks. til væskekartong og LWC), kan det 

forekomme AOX-utslippsnivåer på opptil 0,25 kg/ADt. 
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Tabell 2 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en fabrikk som 

produserer ubleket sulfatmasse 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/ADt(1) 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 2,5–8 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,3–1,0 

Totalt nitrogen 0,1–0,2(2) 

Totalt fosfor 0,01–0,02(2) 

(1) BAT-AEL-intervallene gjelder produksjon av kommersiell papirmasse og papirmasseproduksjon i integrerte fabrikker (utslipp 

fra papirproduksjon omfattes ikke). 

(2) Et kompakt biologisk renseanlegg for spillvann kan medføre noe høyere utslippsnivåer. 

BOD-konsentrasjonen i det rensede spillvannet forventes å være lav (rundt 25 mg/l i en 24-timers sammensatt prøve). 

1.2.2 Utslipp til luft 

1.2.2.1 Reduksjon av utslipp av sterkt og svakt luktende gasser 

BAT 20. For å redusere luktutslipp og TRS-utslipp som skyldes sterkt og svakt luktende gasser, er beste tilgjengelige 

teknikk å forebygge diffuse utslipp ved å samle inn alle prosessbaserte svovelholdige gasser, herunder alle 

svovelholdige utslipp fra ventilasjonskanaler, ved å benytte samtlige av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a 

Innsamlingssystemer for sterkt og svakt luktende gasser, med følgende egenskaper: 

— lokk, avtrekkshetter, kanaler og avtrekkssystem med tilstrekkelig kapasitet, 

— system for kontinuerlig lekkasjesøking, 

— sikkerhetstiltak og -utstyr. 

b 
Forbrenning av sterke og svake 

ikke-kondenserbare gasser 

Forbrenning kan foregå ved bruk av 

—  gjenvinningskjel, 

—  kalkovn(1), 

—  separat TRS-brenner utstyrt med våtskrubbere til fjerning av SOx 

eller 

—  kraftkjel(2). 

For at det alltid skal være mulig å forbrenne sterkt luktende gasser, må 

reservesystemer være installert. Kalkovner kan fungere som 

reservesystem for gjenvinningskjeler. Annet reserveutstyr er fakler og 

kompaktkjel. 

c Registrering av når forbrenningssystemet ikke er tilgjengelig og eventuelle resulterende utslipp(3) 

(1) Kalkovnens SOx-utslippsnivåer stiger betraktelig når sterke ikke-kondenserbare gasser tilføres ovnen og det ikke benyttes 

alkaliske skrubbere. 

(2) Gjelder for behandling av svakt luktende gasser. 

(3) Gjelder for behandling av sterkt luktende gasser. 
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An vendel seso mråd e  

Kan anvendes generelt for nye anlegg og ved større ombygginger av eksisterende anlegg. Det kan være vanskelig å 

installere nødvendig utstyr i eksisterende anlegg på grunn av begrensninger knyttet til utforming og plass. 

Anvendelsen av forbrenning kan være begrenset av sikkerhetsmessige årsaker, og i så fall kan det benyttes 

våtskrubbere. 

Utslippsnivået som er forbundet med BAT for totalredusert svovel (TRS) i svake restgasser, er 0,05–0,2 kg S/ADt. 

1.2.2.2 Reduksjon av utslipp fra en gjenvinningskjel 

SO2- og TRS-utslipp 

BAT 21. For å redusere SO2- og TRS-utslipp fra en gjenvinningskjel er beste tilgjengelige teknikk å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a 
Økning i svartlutens innhold av tørrstoffer (DS) 

Svartluten kan konsentreres gjennom inndamping før 

forbrenning. 

b 

Optimert forbrenning 

Forbrenningsforholdene kan forbedres, f.eks. gjennom 

en god blanding av luft og brensel, kontroll av ovnens 

belastning osv. 

c Våtskrubber Se avsnitt 1.7.1.3. 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 3 

Tabell 3 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for SO2- og TRS-utslipp fra en gjenvinningskjel 

Parameter 
Døgngjennomsnitt(1)(2) 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt(1) 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt(1) 

kg S/ADt 

SO2 

DS < 75 % 10–70 5–50 — 

DS 75–83 %(3) 10–50 5–25 — 

Totalredusert svovel (TRS) 1–10(4) 1–5 — 

Gassformig S (TRS-

S + SO2-S) 

DS < 75 % 

— — 

0,03–0,17 

DS 75–83 %(3) 0,03–0,13 

(1) Økt tørrstoffinnhold i svartluten fører til lavere SO2-utslipp og høyere NOx-utslipp. Av den grunn kan en gjenvinningskjel med 

lave utslippsnivåer for SO2 ligge i den øvre delen av intervallet for NOx og omvendt. 

(2) BAT-AEL-verdier omfatter ikke perioder når gjenvinningskjelen kjører med et tørrstoffinnhold som er langt lavere enn det 

normale tørrstoffinnholdet på grunn av driftsstans eller vedlikehold av inndampingsanlegget for svartlut. 

(3) Dersom en gjenvinningskjel forbrenner svartlut med et tørrstoffinnhold på over 83 %, bør utslippsnivåene for SO2 og 

gassformig S vurderes fra gang til gang. 

(4) Intervallet gjelder uten forbrenning av sterkt luktende gasser. 

DS = tørrstoffinnhold i svartluten. 
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NOx-utslipp 

BAT 22. For å redusere NOx-utslipp fra en gjenvinningskjel er beste tilgjengelige teknikk å benytte et optimert 

forbrenningssystem med samtlige av egenskapene nedenfor. 

 Teknikk 

a Datastyrt forbrenningskontroll 

b God blanding av brensel og luft 

c Trinndelte lufttilførselssystemer, f.eks. ved bruk av forskjellige lufterister og åpninger for luftinntak 

An vendel seso mråd e  

Teknikk c) gjelder for nye gjenvinningskjeler og ved en større ombygging av eksisterende gjenvinningskjeler, 

ettersom teknikken krever betydelige endringer av lufttilførselssystemene og ovnen. 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 4. 

Tabell 4 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for NOx-utslipp fra en gjenvinningskjel 

Parameter 
Årsgjennomsnitt(1) 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt(1) 

kg NOx/ADt 

NOx 

Barved 120–200(2) 
DS < 75 %: 0,8–1,4 

DS 75–83 %(3): 1,0–1,6 

Løvved 120–200(2) 
DS < 75 %: 0,8–1,4 

DS 75–83 %(3): 1,0–1,7 

(1) Økt tørrstoffinnhold i svartluten fører til lavere SO2-utslipp og høyere NOx-utslipp. Av den grunn kan en gjenvinningskjel med 

lave utslippsnivåer for SO2 ligge i den øvre delen av intervallet for NOx og omvendt. 

(2) Det faktiske utslippsnivået for NOx for en gjenvinningskjel vil avhenge av tørrstoffinnholdet og nitrogeninnholdet i svartluten, 

samt av mengden og kombinasjonen av forbrente ikke-kondenserbare gasser og andre nitrogenholdige strømmer (f.eks. 

ventilasjonsgass fra oppløsningstanken, metanol separert fra kondensatet, bioslam). Jo høyere tørrstoffinnhold og 

nitrogeninnhold i svartluten og mengde forbrente ikke-kondenserbare gasser og andre nitrogenholdige strømmer, jo nærmere 

kommer utslippsnivåene den øvre delen av BAT-AEL-intervallet. 

(3) Dersom en gjenvinningskjel forbrenner svartlut med et tørrstoffinnhold på over 83 %, bør utslippsnivåene for NOx vurderes fra 

gang til gang. 

DS = tørrstoffinnhold i svartluten. 

Støvutslipp 

BAT 23. For å redusere støvutslipp fra en gjenvinningskjel er beste tilgjengelige teknikk å benytte et elektrofilter 

(ESP) eller en kombinasjon av elektrofilter og våtskrubber.  
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Beskr ivel se  

Se avsnitt 1.7.1.1. 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 5. 

Tabell 5 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for støvutslipp fra en gjenvinningskjel 

Parameter Støvrensesystem Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg støv/ADt 

Støv 

Nytt anlegg eller større ombygging 10–25 0,02–0,20 

Eksisterende 10–40(1) 0,02–0,3(1) 

(1) For en eksisterende gjenvinningskjel utstyrt med et elektrofilter som nærmer seg slutten av levetiden, kan utslippsnivåene over 

tid øke til opptil 50 mg/Nm3 (tilsvarende 0,4 kg/ADt) 

1.2.2.3 Reduksjon av utslipp fra en kalkovn 

SO2-utslipp 

BAT 24. For å redusere SO2-utslipp fra en kalkovn er beste tilgjengelige teknikk å benytte en av teknikkene nedenfor 

eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Valg av brensel / brensel med lavt svovelinnhold 

Se avsnitt 1.7.1.3. 

b 
Begrenset forbrenning av svovelholdige sterkt luktende gasser i 

kalkovnen 

c Kontroll av Na2S-innhold i tilført kalkslam 

d Alkalisk skrubber 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 6. 

Tabell 6 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for SO2- og svovelutslipp fra en kalkovn 

Parameter(1) 
Årsgjennomsnitt 

mg SO2/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg S/ADt 

SO2 når det ikke forbrennes sterke gasser i kalkovnen 5–70 — 
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Parameter(1) Årsgjennomsnitt 

mg SO2/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg S/ADt 

SO2 når det forbrennes sterke gasser i kalkovnen 55–120 — 

Gassformig S (TRS-S + SO2-S) når det ikke forbrennes 

sterke gasser i kalkovnen 
— 0,005–0,07 

Gassformig S (TRS-S + SO2-S) når det forbrennes 

sterke gasser i kalkovnen 
— 0,055–0,12 

(1) «sterke gasser» omfatter metanol og terpentin 

TRS-utslipp 

BAT 25. For å redusere TRS-utslipp fra en kalkovn er beste tilgjengelige teknikk å benytte en av teknikkene 

nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Kontroll av oksygenoverskudd 

Se avsnitt 1.7.1.3. 

b Kontroll av Na2S-innhold i tilført kalkslam 

c Kombinasjon av elektrofilter og alkalisk skrubber Se avsnitt 1.7.1.1. 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 7. 

Tabell 7 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for TRS-utslipp fra en kalkovn 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

mg S/Nm3 ved 6 % O2 

Totalredusert svovel (TRS) < 1–10(1) 

(1) For kalkovner som forbrenner sterke gasser (herunder metanol og terpentin), kan den øvre delen av AEL-intervallet være opptil 

40 mg/Nm3. 

NOx-utslipp 

BAT 26. For å redusere NOx-utslipp fra en kalkovn er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Optimert forbrenning og forbrenningskontroll 

Se avsnitt 1.7.1.2. 

b God blanding av brensel og luft 

c Brenner med lavt utslipp av NOx 

d Valg av brensel / brensel med lavt N-innhold 
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Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 8. 

Tabell 8 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for NOx-utslipp fra en kalkovn 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg NOx/ADt 

NOx 

Flytende brensler 100–200(1) 0,1–0,2(1) 

Gassformige 

brensler 
100–350(2) 0,1–0,3(2) 

(1) Ved bruk av flytende brensler av vegetabilsk opprinnelse (f.eks. terpentin, metanol, tallolje), herunder biprodukter av 

papirmasseprosessen, kan det forekomme utslippsnivåer på opptil 350 mg/Nm3 (tilsvarende 0,35 kg NOx/ADt). 

(2) Ved bruk av gassformige brensler av vegetabilsk opprinnelse (f.eks. ikke-kondenserbare gasser), herunder biprodukter av 

papirmasseprosessen, kan det forekomme utslippsnivåer på opptil 450 mg/Nm3 (tilsvarende 0,45 kg NOx/ADt). 

Støvutslipp 

BAT 27. For å redusere støvutslipp fra en kalkovn er beste tilgjengelige teknikk å benytte et elektrofilter (ESP) eller 

en kombinasjon av elektrofilter og våtskrubber. 

Beskr ivel se  

Se avsnitt 1.7.1.1. 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 9. 

Tabell 9 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for støvutslipp fra en kalkovn 

Parameter Støvrensesystem 
Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 6 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg støv/ADt 

Støv 

Nye anlegg eller større ombygginger 10–25 0,005–0,02 

Eksisterende 10–30(1) 0,005–0,03(1) 

(1) For en eksisterende kalkovn med et elektrofilter som nærmer seg slutten av levetiden, kan utslippsnivåene over tid øke til opptil 

50 mg/Nm3 (tilsvarende 0,05 kg/ADt) 

1.2.2.4 Reduksjon av utslipp fra en brenner for sterkt luktende gasser (separat TRS-brenner) 

BAT 28. For å redusere SO2-utslipp fra forbrenning av sterkt luktende gasser i en separat TRS-brenner er beste 

tilgjengelige teknikk å benytte en alkalisk SO2-skrubber.  
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Uts l ippsn i våer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 10. 

Tabell 10. 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for SO2- og TRS-utslipp fra forbrenning av sterke gasser i en 

separat TRS-brenner 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 9 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg S/ADt 

SO2 20–120 — 

TRS 1–5  

Gassformig S (TRS-S + SO2-S) — 0,002–0,05(1) 

(1) Denne BAT-AEL-verdien er basert på en gasstrøm i intervallet 100–200 Nm3/ADt. 

BAT 29. For å redusere NOx-utslipp fra forbrenning av sterkt luktende gasser i en separat TRS-brenner er beste 

tilgjengelige teknikk å benytte en av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av dem. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Optimering av 

brenner/forbrenning 
Se avsnitt 1.7.1.2. Kan anvendes generelt. 

b Trinnvis forbrenning Se avsnitt 1.7.1.2. 

Kan anvendes generelt for nye anlegg og ved større 

ombygginger. Kan anvendes for eksisterende fabrikker bare 

dersom det er plass til utstyret. 

Uts l ippsn ivåer  so m er  fo rb undet  med BAT  

Se tabell 11. 

Tabell 11 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for NOx-utslipp fra forbrenning av sterke gasser i en separat TRS-

brenner 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 9 % O2 

Årsgjennomsnitt 

kg NOx/ADt 

NOx 50–400(1) 0,01–0,1(1) 

(1) Dersom et eksisterende anlegg ikke har mulighet for å bytte til trinnvis forbrenning, kan det forekomme utslippsnivåer på opptil 

1000 mg/Nm3 (tilsvarende 0,2 kg/ADt). 

1.2.3 Avfallsproduksjon 

BAT 30. For å forebygge avfallsproduksjon og begrense mengden fast avfall som må sluttbehandles, er beste 

tilgjengelige teknikk å resirkulere støv fra elektrofiltrene i svartlutens gjenvinningskjel til prosessen.  
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Anvendelsesområde 

Resirkulering av støv kan være begrenset på grunn av fremmedstoffer i støvet. 

1.2.4 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 31. For å redusere forbruket av termisk energi (damp), få mest mulig ut av de anvendte energibærerne og 

redusere forbruket av elektrisk kraft, er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Høyt tørrstoffinnhold i bark gjennom effektiv pressing eller tørking 

b Høyeffektive dampkjeler, f.eks. lave temperaturer i røykgasser 

c Effektive sekundærvarmeanlegg 

d Lukkede vannkretsløp, også i blekeriet 

e Høy papirmassekonsentrasjon (teknikk med middels eller høy konsentrasjon) 

f Høyeffektivt inndampingsanlegg 

g Gjenvinning av varme fra oppløsningstanker, f.eks. gjennom ventilasjonsskrubbere 

h 
Gjenvinning og bruk av lavtemperaturstrømmer fra spillvann og andre restvarmekilder til å varme opp 

bygninger, tilførselsvann til kjeler og prosessvann 

i Passende bruk av sekundærvarme og sekundærkondensat 

j Overvåking og kontroll av prosesser ved hjelp av avanserte kontrollsystemer 

k Optimering av det integrerte nettet av varmevekslere 

l Gjenvinning av varme fra røykgassene fra gjenvinningskjelen, mellom elektrofilteret og viften 

m Opprettholdelse av så høy papirmassekonsentrasjon som mulig i forbindelse med siling og vasking 

n Bruk av hastighetskontroll for diverse store motorer 

o Bruk av effektive vakuumpumper 

p Passende størrelser på rør, pumper og vifter 

q Optimerte tanknivåer 

BAT 32. For å øke effektiviteten i produksjonen av elektrisk kraft er beste tilgjengelige teknikk å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Høyt tørrstoffinnhold i svartluten (øker kjelens effektivitet, dampproduksjonen og dermed kraftproduksjonen) 

b 
Høyt trykk og høy temperatur i gjenvinningskjelen; i nye gjenvinningskjeler kan trykket være minst 100 bar 

og temperaturen 510 °C 
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 Teknikk 

c Så lavt trykk i mottrykksturbinens avløpsdamp som teknisk mulig 

d Kondensasjonsturbin til kraftproduksjon fra overskuddsdamp 

e Høy turbineffektivitet 

f Forvarming av tilførselsvann til en temperatur nær kokepunktet 

g Forvarming av forbrenningsluften og brenslet som tilføres kjelene 

1.3 BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJONSPROSESSEN FOR SULFITTMASSE 

For integrerte papirmasse- og papirfabrikker med sulfittmasseprosess får de prosesspesifikke BAT-konklusjonene for 

papirproduksjon i avsnitt 1.6 anvendelse, i tillegg til den beste tilgjengelige teknikk i dette avsnitt. 

1.3.1 Spillvann og utslipp til vann 

BAT 33. For å forebygge og redusere utslipp av forurensende stoffer fra hele fabrikken til resipienter er beste 

tilgjengelige teknikk en passende kombinasjon av teknikkene angitt i BAT 13, BAT 14, BAT 15 og BAT 16 samt 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a Forlenget modifisert koking før bleking 

Se avsnitt 1.7.2.1. 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av 

krav til papirmassens kvalitet (når det kreves 

høy styrke). b Delignifisering med oksygen før bleking 

c 
Lukket siling av ubleket masse og 

effektiv vasking av ubleket masse 
Kan anvendes generelt. 

d 

Inndamping av spillvann fra trinnet med 

varm alkalisk ekstraksjon og forbrenning 

av konsentrater i en sodakjel 

Begrenset anvendelse for fabrikker som 

produserer dissolvingmasse, når biologisk 

spillvannsrensing i flere trinn skaper en mer 

gunstig miljøsituasjon sett under ett. 

e TCF-bleking 

Begrenset anvendelse for papirmassefabrikker 

som produserer kommersiell papirmasse med 

høy lyshet, og for fabrikker som produserer 

spesialpapirmasse til kjemiske bruksområder. 

f Bleking med lukket kretsløp 

Gjelder bare for anlegg som bruker samme 

base til koking og pH-justering i forbindelse 

med bleking. 

g 

MgO-basert forbleking og resirkulering 

av vaskevæsker fra forbleking til 

vasking av ubleket masse 

Anvendelsen kan være begrenset av faktorer 

som produktkvalitet (f.eks. renhet og lyshet), 

kappatall etter koking, anleggets hydrauliske 

kapasitet og kapasiteten til tanker, inndampere 

og gjenvinningskjeler, samt muligheten for å 

rengjøre vaskeutstyret. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

h 
pH-justering av svaklut før/i inn-

dampingsanlegget 
 

Kan anvendes generelt for magnesiumbaserte 

anlegg. Det er nødvendig med reserve-

kapasitet i gjenvinningskjelen og askekrets-

løpet. 

i 
Anaerob rensing av kondensatene fra 

inndampingsanleggene 
 Kan anvendes generelt. 

j 
Avdriving og gjenvinning av SO2 fra 

inndampingsanleggenes kondensater 
 

Anvendes dersom det er nødvendig å beskytte 

den anaerobe spillvannsrensingen. 

k 

Effektiv overvåking og oppsamling av 

spillvann med et system for gjenvinning 

av kjemikalier og energi 

 Kan anvendes generelt. 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 12 og 13. Utslippsnivåene som er forbundet med BAT, gjelder ikke for fabrikker som produserer 

dissolvingmasse og for produksjon av spesialpapirmasse til kjemiske bruksområder. 

Referanseverdien for spillvannsstrøm for sulfittmassefabrikker er fastsatt i BAT 5. 

Tabell 12 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en 

papirmassefabrikk som produserer bleket sulfittpapirmasse og magnefittpapirmasse 

Parameter Bleket sulfittpapirmasse(1) Magnefittpapirmasse(1) 

 Årsgjennomsnitt 

kg/ADt(2) 

Årsgjennomsnitt 

kg/ADt 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 10–30(3) 20–35 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,4–1,5 0,5–2,0 

Totalt nitrogen 0,15–0,3 0,1–0,25 

Totalt fosfor 0,01–0,059(3) 0,01–0,07 

 Årsgjennomsnitt 

mg/l 

 

Adsorberbare organisk bundne 

halogener (AOX) 

0,5–1,5(4)(5)  

(1) BAT-AEL-intervallene gjelder produksjon av kommersiell papirmasse og papirmasseproduksjon i integrerte fabrikker (utslipp 

fra papirproduksjon omfattes ikke). 

(2) BAT-AEL-verdiene gjelder ikke for papirmassefabrikker som produserer masse til naturlig fett-tett papir). 

(3) BAT-AEL-verdiene for COD og totalt fosfor gjelder ikke for kommersiell eukalyptusbasert papirmasse. 

(4) Fabrikker som produserer kommersiell sulfittmasse, kan anvende en lett bleking med ClO2 for å oppfylle produktkravene, noe 

som fører til AOX-utslipp. 

(5) Gjelder ikke for TCF-fabrikker. 
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Tabell 13 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en 

sulfittmassefabrikk som produserer NSSC-masse 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/ADt(1) 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 3,2–11 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,5–1,3 

Totalt nitrogen 0,1–0,2(2) 

Totalt fosfor 0,01–0,02 

(1) BAT-AEL-intervallene gjelder produksjon av kommersiell papirmasse og papirmasseproduksjon i integrerte fabrikker (utslipp 

fra papirproduksjon omfattes ikke). 

(2) På grunn av prosesspesifikke høyere utslipp gjelder ikke BAT-AEL-verdiene for totalt nitrogen for ammoniumbasert produksjon 

av NSSC-masse. 

BOD-konsentrasjonen i det rensede spillvannet forventes å være lav (rundt 25 mg/l i en 24-timers sammensatt prøve). 

1.3.2 Utslipp til luft 

BAT 34. For å forebygge og redusere SO2-utslipp er beste tilgjengelige teknikk å samle inn alle gasstrømmer med 

høy konsentrasjon av SO2 fra produksjonen av sur lut, råtnetanker, diffusorer eller luftetanker samt å gjenvinne 

svovelbestanddelene. 

BAT 35. For å forebygge og redusere diffuse svovelholdige og luktende utslipp fra vasking, siling og inndamping er 

beste tilgjengelige teknikk å samle inn disse svake gassene og benytte en av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Forbrenning i en gjenvinnings-

kjel 
Se avsnitt 1.7.1.3. 

Gjelder ikke for sulfitt-

massefabrikker som benytter 

kalsiumbasert koking. Disse 

fabrikkene har ingen gjen-

vinningskjel. 

b Våtskrubber Se avsnitt 1.7.1.3. Kan anvendes generelt. 

BAT 36. For å redusere NOx-utslipp fra en gjenvinningskjel er beste tilgjengelige teknikk å benytte et optimert 

forbrenningssystem som omfatter en eller samtlige av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Optimering av gjenvinningskjelen ved å 

kontrollere forbrenningsforholdene 

Se avsnitt 1.7.1.2. 

Kan anvendes generelt. 

b Trinnvis innsprøyting av brukt lut 
Gjelder for nye store gjenvinningskjeler og 

større ombygginger av gjenvinningskjeler. 
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 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

c 
Selektiv ikke-katalytisk reduksjon 

(SNCR) 
 

Ettermontering av utstyr på eksisterende 

gjenvinningskjeler kan være begrenset som 

følge av problemer med kalkbelegg og 

dermed større krav til rengjøring og 

vedlikehold. For ammoniumbaserte fabrik-

ker er ingen anvendelse rapportert, men på 

grunn av særlige forhold i avgassene 

forventes SNCR å være uten virkning. 

Gjelder ikke for natriumbaserte fabrikker 

på grunn av eksplosjonsfare. 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 14. 

Tabell 14 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for NOx- og NH3-utslipp fra en gjenvinningskjel 

Parameter 
Døgngjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

NOx 100–350(1) 100–270(1) 

NH3 (ammoniakksvinn for SNCR) < 5 

(1) For ammoniumbaserte fabrikker kan det forekomme høyere utslipp av NOx: opptil 580 mg/Nm3 som døgngjennomsnitt og 

opptil 450 mg/Nm3 som årsgjennomsnitt. 

BAT 37. For å redusere støv- og SO2-utslipp fra en gjenvinningskjel er beste tilgjengelige teknikk å benytte en av 

teknikkene nedenfor og begrense «sur drift» av skrubberne til det minstenivå som er nødvendig for å sikre at de 

fungerer godt. 

 Teknikk Beskrivelse 

a 
Elektrofilter eller multisykloner med flertrinns venturi-

skrubbere 

Se avsnitt 1.7.1.3. 

b 
Elektrofilter eller multisykloner med flertrinns nedstrøms-

skrubbere med dobbelt inntak 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 15.  

Tabell 15 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for støv- og SO2-utslipp fra en gjenvinningskjel 

Parameter 
Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

Støv 5–20(1)(2) 
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Parameter 
Gjennomsnitt i prøvetakingsperioden 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

 Døgngjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

Årsgjennomsnitt 

mg/Nm3 ved 5 % O2 

SO2 100–300(3)(4)(5) 50–250(3)(4) 

(1) For gjenvinningskjeler i fabrikker som bruker mer enn 25 % løvved (rikt på kalium) som råstoff, kan det forekomme høyere 

støvutslipp på opptil 30 mg/Nm3. 

(2) BAT-AEL-verdien for støv gjelder ikke for ammoniumbaserte fabrikker. 

(3) På grunn av prosesspesifikke høyere utslipp gjelder ikke BAT-AEL-verdiene for SO2 for gjenvinningskjeler med permanent 

«sure» forhold, dvs. hvor det brukes sulfittlut som vaskemiddel i våtskrubberen som en del av sulfittgjenvinningen. 

(4) For eksisterende flertrinns venturiskrubbere kan det forekomme høyere utslipp av SO2 på opptil 400 mg/Nm3 som 

døgngjennomsnitt og opptil 350 mg/Nm3 som årsgjennomsnitt. 

(5) Gjelder ikke under «sur drift», dvs. i perioder med forebyggende skylling og fjerning av avleiringer i skrubberne. I disse 

periodene kan utslippsnivåene være på opptil 300–500 mg SO2/Nm3 (ved 5 % O2) ved rengjøring av en av skrubberne og opptil 

1200 mg SO2/Nm3 (middelverdier per halvtime ved 5 % O2) ved rengjøring av den siste skrubberen. 

Nivået for miljøprestasjon som er forbundet med beste tilgjengelige teknikk, er en varighet av sur drift på rundt 

240 timer per år for skrubberne og mindre enn 24 timer i måneden for den siste monosulfittskrubberen. 

1.3.3 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 38. For å redusere forbruket av termisk energi (damp), få mest mulig ut av de anvendte energibærerne og 

redusere forbruket av elektrisk kraft, er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Høyt tørrstoffinnhold i bark gjennom effektiv pressing eller tørking 

b Høyeffektive dampkjeler, f.eks. lave temperaturer i avgasser 

c Effektivt sekundærvarmeanlegg 

d Lukkede vannkretsløp, også i blekeriet 

e Høy papirmassekonsentrasjon (teknikker med middels eller høy konsentrasjon) 

f Gjenvinning og bruk av lavtemperaturstrømmer fra spillvann og andre restvarmekilder til å varme opp 

bygninger, tilførselsvann til kjeler og prosessvann 

g Passende bruk av sekundærvarme og sekundærkondensat 

h Overvåking og kontroll av prosesser ved hjelp av avanserte kontrollsystemer 

i Optimering av det integrerte nettet av varmevekslere 

j Opprettholdelse av så høy papirmassekonsentrasjon som mulig i forbindelse med siling og vasking 

k Optimerte tanknivåer 

  



Nr. 57/1716 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

BAT 39. For å øke effektiviteten i produksjonen av elektrisk kraft er beste tilgjengelige teknikk å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk 

a Høyt trykk og høy temperatur i gjenvinningskjelen 

b Så lavt trykk i mottrykksturbinens avløpsdamp som teknisk mulig 

c Kondensasjonsturbin til kraftproduksjon fra overskuddsdamp 

d Høy turbineffektivitet 

e Forvarming av tilførselsvann til en temperatur nær kokepunktet 

f Forvarming av forbrenningsluften og brenslet som tilføres kjelene 

1.4 BAT-KONKLUSJONER FOR PRODUKSJON AV MEKANISK MASSE OG KJEMIMEKANISK MASSE 

BAT-konklusjonene i dette avsnitt gjelder for alle integrerte fabrikker som produserer mekanisk papirmasse, papir og 

papp og for fabrikker som produserer mekanisk papirmasse samt for CTMP- og CMP-papirmassefabrikker. I tillegg til 

BAT-konklusjonene i dette avsnitt gjelder også BAT 49, BAT 51, BAT 52c og BAT 53 for papirproduksjon i integrerte 

fabrikker som produserer mekanisk papirmasse, papir og papp. 

1.4.1 Spillvann og utslipp til vann 

BAT 40. For å redusere bruk av råvann, spillvannsstrøm og forurensningsbelastning er beste tilgjengelige teknikk en 

passende kombinasjon av teknikkene angitt i BAT 13, BAT 14, BAT 15 og BAT 16 og teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Motstrøms strømning av prosessvann og 

atskilte vannsystemer 

Se avsnitt 1.7.2.1. 

Kan anvendes generelt. 
b Høykonsentrert bleking 

c 

Vasking før raffinering av mekanisk 

papirmasse av barved ved hjelp av forbehand-

ling av flis 

d 
Erstatning av NaOH med Ca(OH)2 eller 

Mg(OH)2 som alkali ved peroksidbleking 

Det kan være begrenset anvendelse for 

de høyeste lyshetsnivåene. 

e 
Gjenvinning av fibrer og fyllstoffer og 

rensing av bakvann (papirproduksjon) 

Kan anvendes generelt. 

f 
Optimert utforming og konstruksjon av 

tanker og innløpskasser (papirproduksjon) 
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Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 16. Disse BAT-AEL-verdiene gjelder også for fabrikker som produserer mekanisk papirmasse. 

Referanseverdien for spillvannsstrøm for integrerte fabrikker som produserer kjemisk papirmasse, og for integrerte 

CTM- og CTMP-massefabrikker er fastsatt i BAT 5. 

Tabell 16 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra integrert 

produksjon av papir og papp fra mekanisk papirmasse som er produsert på stedet 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/t 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 0,9–4,5(1) 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,06–0,45 

Totalt nitrogen 0,03–0,1(2) 

Totalt fosfor 0,001–0,01 

(1) For sterkt bleket mekanisk papirmasse (70–100 % av fibrene i det ferdige papiret) kan det forekomme utslippsnivåer på opptil 

8 kg/t. 

(2) Når biologisk nedbrytbare eller eliminerbare kelatdannere ikke kan brukes på grunn av kvalitetskrav til papirmassen (f.eks. høy 

lyshet), kan utslippene av totalt nitrogen være høyere enn denne BAT-AEL-verdien og bør vurderes fra gang til gang. 

Tabell 17 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en fabrikk 

som produserer CTMP- eller CMP-masse 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/ADt 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 12–20 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,5–0,9 

Totalt nitrogen 0,15–0,18(1) 

Totalt fosfor 0,001–0,01 

(1) Når biologisk nedbrytbare eller eliminerbare kelatdannere ikke kan brukes på grunn av kvalitetskrav til papirmassen (f.eks. høy 

lyshet), kan utslippene av totalt nitrogen være høyere enn denne BAT-AEL-verdien og bør vurderes fra gang til gang. 

BOD-konsentrasjonen i det rensede spillvannet forventes å være lav (rundt 25 mg/l i en 24-timers sammensatt prøve). 

1.4.2 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 41. For å redusere forbruket av termisk og elektrisk energi er beste tilgjengelige teknikk å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a Bruk av energieffektive raffinører 
Gjelder i forbindelse med utskifting, gjenopp-

bygging eller oppgradering av prosessutstyr. 
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 Teknikk Anvendelsesområde 

b 

Omfattende gjenvinning av sekundærvarme fra TMP- og 

CTMP-raffinører og ombruk av gjenvunnet damp ved 

tørking av papir eller papirmasse 

Kan anvendes generelt. 

c 
Minimering av fibertap ved bruk av effektive systemer for 

raffinering av rester (sekundære raffinører) 

d 
Installasjon av energisparende utstyr, herunder automatisk 

prosesskontroll i stedet for manuelle systemer 

e 
Reduksjon i bruk av råvann gjennom interne systemer for 

rensing og resirkulering av prosessvann 

f 
Reduksjon i direkte bruk av damp gjennom nøye 

prosessintegrering ved bruk av f.eks. pinch-analyse 

1.5 BAT-KONKLUSJONER FOR BEARBEIDING AV RETURPAPIR 

BAT-konklusjonene i dette avsnitt gjelder for alle integrerte RCF-fabrikker og for RCF-papirmassefabrikker. I tillegg 

til BAT-konklusjonene i dette avsnitt gjelder også BAT 49, BAT 51, BAT 52c og BAT 53 for papirproduksjon i 

integrerte fabrikker som produserer papirmasse, papir og papp av RCF-masse. 

1.5.1 Materialforvaltning 

BAT 42. For å forebygge eller redusere risikoen for forurensning av jord og grunnvann og for å redusere 

mengden returpapir som tas av vind og diffuse støvutslipp fra lageret som oppbevarer returpapir, er beste 

tilgjengelige teknikk å benytte én av teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av disse.  

 Teknikk Anvendelsesområde 

a 
Hardt overflatebelegg i oppbevaringsområdet for 

returpapir 
Kan anvendes generelt. 

b 

Innsamling av forurenset avrenningsvann fra oppbeva-

ringsområdet for returpapir og rensing av vannet i et 

renseanlegg (regnvann som ikke er forurenset, f.eks. fra 

tak, kan slippes ut separat) 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av 

avrenningsvannets forurensningsgrad (lav kon-

sentrasjon) og/eller størrelsen på renseanleggene 

(store volumer). 

c 
Innhegning av oppbevaringsområdet for returpapir for å 

sikre mot vind 
Kan anvendes generelt. 

d 

Regelmessig rengjøring av oppbevaringsområdet og 

feiing av tilhørende veier og tømming av avløpsbrønner 

for å redusere diffuse støvutslipp. Dette reduserer 

mengden papir og fibrer som blåser med vinden og papir 

som kjøres over av kjøretøyer på stedet, som ellers vil 

kunne føre til ytterligere støvutslipp, særlig i den tørre 

årstiden 

Kan anvendes generelt. 

e 

Oppbevaring av papirballer eller løst papir under tak for 

å beskytte materialet mot værets påvirkning (fukt, 

mikrobiologiske nedbrytningsprosesser osv.) 

Anvendelsen kan være begrenset som følge av 

størrelsen på området. 
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1.5.2 Spillvann og utslipp til vann 

BAT 43.  For å redusere bruk av råvann, spillvannsstrøm og forurensningsbelastning er beste tilgjengelige teknikk å 

benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse 

a Atskilte vannsystemer 

Se avsnitt 1.7.2.1. 

b 
Motstrøms strømning av prosessvann og resirkulering 

av vann 

c 
Delvis resirkulering av renset spillvann etter biologisk 

rensing 

Mange RCF-papirfabrikker resirkulerer en del av 

det biologisk rensede spillvannet ved å tilbakeføre 

det til vannkretsløpet, særlig fabrikker som 

produserer bølgepapp eller testliner. 

d Rensing av bakvann Se avsnitt 1.7.2.1. 

BAT 44. For å opprettholde avansert lukking av vannkretsløpet i fabrikker som bearbeider returpapir og for å unngå 

eventuelle negative følger av økt resirkulering av prosessvann, er beste tilgjengelige teknikk å benytte én av 

teknikkene nedenfor eller en kombinasjon av disse. 

 Teknikk Beskrivelse 

a 
Overvåking og kontinuerlig kontroll av kvaliteten på 

prosessvannet 

Se avsnitt 1.7.2.1. b 
Forebygging og eliminering av biofilm ved hjelp av 

metoder som begrenser utslipp av biocider mest mulig 

c 
Fjerning av kalsium fra prosessvann gjennom en 

kontrollert utfelling av kalsiumkarbonat 

Anvendelsesområde 

Teknikk a)–c) gjelder for RCF-papirfabrikker med avansert lukking av vannkretsløpet. 

BAT 45. For å forebygge og redusere forurensningsbelastningen fra hele fabrikken fra spillvann til resipienter er 

beste tilgjengelige teknikk en passende kombinasjon av teknikkene angitt i BAT 13, BAT 14, BAT 15, BAT 16, BAT 

43 og BAT 44. 

For integrerte RCF-papirfabrikker omfatter BAT-AEL-verdiene også utslipp fra papirproduksjon, ettersom 

papirmaskinens bakvannskretsløp er tett forbundet med forarbeidingen av materialet. 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 18 og 19. 

BAT-AEL-verdiene i tabell 18 gjelder også for fabrikker som produserer RCF-papirmasse uten fjerning av 

trykksverte, og BAT-AEL-verdiene i tabell 19 gjelder også for fabrikker som produserer RCF-papirmasse med 

fjerning av trykksverte. 

Referanseverdien for spillvannsstrøm for RCF-fabrikker er fastsatt i BAT 5.  
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Tabell 18 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra integrert 

produksjon av papir og papp fra masse av resirkulerte fibrer, produsert på stedet uten fjerning av trykksverte 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/t 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 0,4(1)–1,4 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,02–0,2(2) 

Totalt nitrogen 0,008–0,09 

Totalt fosfor 0,001–0,005(3) 

Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) 0,05 for våtsterkt papir 

(1) For fabrikker med helt lukkede vannkretsløp er det ingen utslipp av COD. 

(2) For eksisterende anlegg kan det forekomme nivåer på opptil 0,45 kg/t som følge av den synkende kvaliteten på returpapir og de 

vanskeligheter som er forbundet med kontinuerlig oppgradering av renseanlegget for spillvann. 

(3) For fabrikker med en spillvannsstrøm på mellom 5 og 10 m3/t er den øvre grensen 0,008 kg/t. 

Tabell 19 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra integrert 

produksjon av papir og papp fra masse av gjenvunne fibrer, produsert på stedet med fjerning av trykksverte 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/t 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 
0,9–3,0 

0,9–4,0 for mykpapir 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 
0,08–0,3 

0,1–0,4 for mykpapir 

Totalt nitrogen 
0,01–0,1 

0,01–0,15 for mykpapir 

Totalt fosfor 
0,002–0,01 

0,002–0,015 for mykpapir 

Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) 0,05 for våtsterkt papir 

BOD-konsentrasjonen i det rensede spillvannet forventes å være lav (rundt 25 mg/l i en 24-timers sammensatt prøve).  
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1.5.3 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 46. Beste tilgjengelige teknikk er å redusere forbruket av elektrisk kraft i papirfabrikker som bearbeider RCF-

papir, ved å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a 
Høy massekonsentrasjon ved oppløsning av returpapir i 

separate fibrer 

Kan anvendes generelt for nye anlegg og ved 

større ombygging av eksisterende anlegg. 

b 

Effektiv grov- og finsiling ved å optimere rotorutforming, 

siler og sildrift, slik at det blir mulig å bruke mindre utstyr 

med lavere spesifikt energiforbruk 

c 

Energisparende forarbeiding av materiale, hvor urenheter 

utvinnes så tidlig som mulig i masseprosessen for returpapir, 

ved bruk av færre og optimerte maskinkomponenter, noe som 

begrenser den energiintensive bearbeidingen av fibrene 

1.6 BAT-KONKLUSJONER FOR PAPIRPRODUKSJON OG TILKNYTTEDE PROSESSER 

BAT-konklusjonene i dette avsnitt gjelder for alle ikke-integrerte papir- og pappfabrikker og for produksjon av papir 

og papp i integrerte sulfat-, sulfitt, CTMP- og CMP-fabrikker. 

BAT 49, BAT 51, BAT 52c og BAT 53 gjelder for alle integrerte papirmasse- og papirfabrikker. 

For integrerte papirmasse- og papirfabrikker med sulfatmasseprosess får den prosesspesifikke BAT-konklusjonen for 

papirmasseproduksjon også anvendelse, i tillegg til BAT-konklusjonene i dette avsnitt. 

1.6.1 Spillvann og utslipp til vann 

BAT 47. For å redusere produksjon av spillvann er beste tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Optimert utforming og konstruksjon av 

tanker og innløpskasser 

Se avsnitt 1.7.2.1. 

Gjelder for nye anlegg og ved større 

ombygging av eksisterende anlegg. 

b 
Gjenvinning av fibrer og fyllstoffer og 

rensing av bakvann 
Kan anvendes generelt. 

c Resirkulering av vann 

Kan anvendes generelt. Oppløst organisk, 

uorganisk og kolloidalt materiale kan 

begrense ombruk av vann i virepartiet. 

d 
Optimering av papirmaskinens 

vannspylere 
Kan anvendes generelt. 

  



Nr. 57/1722 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

BAT 48. For å redusere bruk av råvann og utslipp til vann fra fabrikker som produserer spesialpapir, er beste 

tilgjengelige teknikk å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 
Bedre planlegging av papir-

produksjonen 

Bedre planlegging for å optimere produk-

sjonspartienes kombinasjoner og lengde. 

Kan anvendes generelt. 

b 

Håndtering av vannkretsløp 

for å tilpasse det til end-

ringer 

Tilpasse vannkretsløp for å kunne håndtere 

endringer i papirkvalitet, farger og kjemiske 

tilsetningsstoffer. 

c 

Renseanlegg for spillvann 

som er i stand til å håndtere 

endringer 

Tilpasning av spillvannsrensingen slik at 

variasjoner i strømmer, lave konsentrasjoner 

og ulike typer og mengder av kjemiske 

tilsetningsstoffer kan håndteres. 

d Tilpasning av vrakpapirsystemet og innløpskassens kapasitet 

e 

Mest mulig begrensning av kjemiske tilsetningsstoffer (f.eks. midler som 

gjør papiret fett- eller vanntett) som inneholder per- eller polyfluorerte 

forbindelser eller bidrar til at de dannes 

Gjelder bare for anlegg som 

produserer papir med fett- eller 

vannavvisende egenskaper. 

f 
Overgang til hjelpestoffer med lavt AOX-innhold (f.eks. for å erstatte 

våtstyrkemidler basert på epiklorhydrinharpikser) 

Gjelder bare for anlegg som 

produserer papir med høy 

våtstyrke. 

BAT 49. For å redusere utslippene av bestrykningsfarger og bindemidler som kan forstyrre det biologiske 

renseanlegget, er beste tilgjengelige teknikk å bruke teknikk a) nedenfor eller, dersom det ikke er teknisk mulig, 

teknikk b) nedenfor. 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 

Gjenvinning av 

bestrykningsfarger / 

resirkulering av pigmenter 

Spillvann som inneholder bestryk-

ningsfarger, samles inn separat. 

Bestrykningskjemikaliene 

gjenvinnes bl.a. gjennom 

i) ultrafiltrering, 

ii) en prosess med siling, 

flokkulering og avvanning der 

pigmentene tilbakeføres til 

bestrykningsprosessen. Det 

rensede vannet kan brukes på 

nytt i prosessen. 

For ultrafiltrering kan anvendelsen være 

begrenset når 

— spillvannsmengdene er svært små, 

— spillvannet fra bestrykningsprosessen 

genereres flere steder i fabrikken, 

— det er mange ulike bestryknings-

prosesser eller 

— sammensetningene av ulike bestryk-

ningsfarger er ikke forenlige. 

b 

Forbehandling av spillvann 

som inneholder bestryk-

ningsfarger 

Spillvann som inneholder bestryk-

ningsfarger, behandles, f.eks. 

gjennom flokkulering, for å 

beskytte den påfølgende biologiske 

spillvannsrensingen. 

Kan anvendes generelt. 

BAT 50. For å forebygge og redusere forurensningsbelastningen fra hele fabrikken fra spillvann til resipienter er 

beste tilgjengelige teknikk en passende kombinasjon av teknikkene angitt i BAT 13, BAT 14, BAT 15, BAT 47, BAT 

48 og BAT 49.  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1723 

 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT 

Se tabell 20 og 21. 

BAT-AEL-verdiene i tabell 20 og 21 gjelder også for produksjon av papir og papp i integrerte sulfat-, sulfitt, CTMP- og 

CMP-fabrikker. 

Referanseverdien for spillvannsstrøm for ikke-integrerte papir- og pappfabrikker er fastsatt i BAT 5. 

Tabell 20 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en ikke-

integrert papir- og pappfabrikk (bortsett fra spesialpapir) 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/t 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 0,15–1,5(1) 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,02–0,35 

Totalt nitrogen 0,01–0,1 

0,01–0,15 for mykpapir 

Totalt fosfor 0,003–0,012 

Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) 0,05 for dekorpapir og våtsterkt papir 

(1) For papirfabrikker som produserer grafisk papir, gjelder den øvre delen av intervallet fabrikker som bruker stivelse i 

bestrykningsprosessen. 

BOD-konsentrasjonen i det rensede spillvannet forventes å være lav (rundt 25 mg/l i en 24-timers sammensatt prøve). 

Tabell 21 

Utslippsnivåer som er forbundet med BAT for spillvann som slippes ut direkte til resipienter fra en ikke-

integrert fabrikk som produserer spesialpapir 

Parameter 
Årsgjennomsnitt 

kg/t(1) 

Kjemisk oksygenforbruk (COD) 0,3–5(2) 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 0,10–1 

Totalt nitrogen 0,015–0,4 

Totalt fosfor 0,002–0,04 

Adsorberbare organisk bundne halogener (AOX) 0,05 for dekorpapir og våtsterkt papir 

(1) Fabrikker med særlige forhold, som hyppige bytter av papirkvalitet (f.eks. ≥ 5 om dagen som årsgjennomsnitt), eller som 

produserer svært lett spesialpapir (≤ 30 g/m2 som årsgjennomsnitt), kan ha høyere utslipp enn den høyeste verdien i intervallet. 

(2) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet gjelder fabrikker som produserer papir med svært finfordelte fibrer som krever intens 

raffinering, og fabrikker som ofte bytter papirkvalitet (f.eks. ≥ 1–2 bytter per dag som årsgjennomsnitt). 
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1.6.2 Utslipp til luft 

BAT 51. For å redusere utslipp av flyktige organiske stoffer (VOC) fra frittstående eller integrerte bestryk-

ningsmaskiner er beste tilgjengelige teknikk å velge oppskrifter (sammensetninger) på bestrykningsfarger som 

reduserer VOC-utslipp. 

1.6.3 Avfallsproduksjon 

BAT 52. For å begrense mengden fast avfall som må sluttbehandles, er beste tilgjengelige teknikk å hindre at avfall 

oppstår og gjenvinne materialer ved å benytte en kombinasjon av teknikkene nedenfor (se generell BAT 20). 

 Teknikk Beskrivelse Anvendelsesområde 

a 

Gjenvinning av fibrer og 

fyllstoffer og rensing av 

bakvann 

Se avsnitt 1.7.2.1. Kan anvendes generelt. 

b 
Resirkuleringssystem for 

vrakpir 

Vrakpapir fra ulike steder/faser i 

papirproduksjonen samles inn, 

gjennomgår en ny papirmasserosess og 

tilbakeføres til utgangsmaterialet. 

Kan anvendes generelt. 

c 

Gjenvinning av bestryknings-

arger / resirkulering av 

pigmener 

Se avsnitt 1.7.2.1.  

d 
Ombruk av fiberslam fra den 

primære spillvannsrensingen 

Slam med høyt fiberinnhold fra den 

primære spillvannsrensingen kan 

brukes på nytt i en produksjonsrosess. 

Anvendelsen kan være begrenset 

som følge av krav til produkt-

kvaliteten. 

1.6.4 Energiforbruk og energieffektivitet 

BAT 53. For å redusere forbruket av termisk og elektrisk energi er beste tilgjengelige teknikk å benytte en 

kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

 Teknikk Anvendelsesområde 

a 
Energisparende sileteknikker (optimering av rotorutforming, 

siler og sildrift) Gjelder for nye fabrikker og større 

ombygginger. 

b Varmegjenvinning fra raffinørene i henhold til beste praksis 

c 
Optimert avvanning i papirmaskinens pressparti / brede 

presse 

Gjelder ikke for mykpapir og mange 

spesialpapirkvaliteter. 

d 
Gjenvinning av dampkondensat og bruk av effektive 

systemer for gjenvinning av varme fra avtrekksluft 

Kan anvendes generelt. 

e 
Reduksjon i direkte bruk av damp gjennom nøye 

prosessintegrering ved bruk av f.eks. pinch-analyse 

f Høyeffektive raffinører Gjelder for nye anlegg. 
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 Teknikk Anvendelsesområde 

g 
Optimering av driftsmetoden til eksisterende raffinører (f.eks. 

redusert energiforbruk på tomgang) 

Kan anvendes generelt. 
h 

Optimert utforming av pumper, turtallsregulator for pumper, 

direktedrift 

i Bruk av nyeste raffineringsteknologi 

j 
Oppvarming av papirbanen med dampkasse for å forbedre 

dreneringsevnen/avvanningskapasiteten 

Gjelder ikke for mykpapir og mange 

spesialpapirkvaliteter. 

k Optimert vakuumsystem (f.eks. e.g. turbovifter i stedet for 

vannringpumper) 

Kan anvendes generelt. 

l Optimering av produksjonen og vedlikeholdet av 

distribusjonsnettet 

m Optimering av varmegjenvinning, ventilasjonssystem og 

isolering 

n Bruk av høyeffektive motorer (EFF1) 

o Forvarming av spylevann med varmeveksler 

p Bruk av restvarme til tørking av slam eller oppgradering av 

avvannet biomasse 

q Varmegjenvinning fra aksialvifter (om slike brukes) til 

forsyning av luft til tørkehetten 

r Varmegjenvinning av avtrekksluft fra Yankee-hetten med en 

vertikal skrubber 

s Varmegjenvinning av varm avtrekksluft fra infrarød tørking 

1.7 BESKRIVELSE AV TEKNIKKER 

1.7.1 Beskrivelse av teknikker for forebygging og begrensning av utslipp til luft 

1.7.1.1 Støv 

Teknikk Beskrivelse 

Elektrofilter (ESP) I et elektrofilter lades og skilles partiklene under påvirkning av et elektrisk felt. De 

kan brukes under mange forskjellige driftsforhold. 

Alkalisk skrubber Se avsnitt 1.7.1.3 (våtskrubber). 
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1.7.1.2 NOx 

Teknikk Beskrivelse 

Reduksjon av luft-/ 

brenselforhold 

Teknikken bygger i hovedsak på følgende prinsipper: 

— nøyaktig kontroll av luften som brukes til forbrenning (lavt oksygenoverskudd), 

— minimering av luftlekkasjer til ovnen, 

— endret utforming av ovnens forbrenningskammer. 

Optimert forbrenning og 

forbrenningsntroll 

Denne teknikken, som bygger på kontinuerlig overvåking av relevante 

forbrenningsparametrer (f.eks. O2-innhold, CO-innhold, brensel-/luftforhold, ikke 

forbrente bestanddeler), bruker kontrollteknologi for å oppnå best mulig 

forbrenningsforhold. 

NOx-dannelse og -utslipp kan reduseres ved å tilpasse driftsparametrene, 

luftfordelingen, oksygenoverskuddet, flammeformen og temperaturprofilen. 

Trinnvis forbrenning 

Trinnvis forbrenning bygger på bruk av to forbrenningssoner med kontrollerte 

luftforhold og temperaturer i et første kammer. Den første forbrenningssonen fungerer 

ved substøkiometriske forhold og omdanner ammoniakkforbindelser til fritt nitrogen 

ved høy temperatur. I den andre forbrenningssonen tilføres ytterligere luft og 

sluttforbrenningen skjer ved lavere temperatur. Etter totrinnsforbrenningen føres 

røykgassen til et annet kammer hvor varmen fra gassene gjenvinnes, noe som 

produserer damp til prosessen. 

Valg av brensel / brensel med 

lavt N-innhold 

Bruk av brensel med lavt nitrogeninnhold reduserer mengden NOx-utslipp fra 

oksideringen av nitrogen i brenselet under forbrenning. 

Forbrenning av CNCG eller brensler basert på biomasse øker NOx-utslipp 

sammenlignet med olje og naturgass, ettersom CNCG og alt trebasert brensel 

inneholder mer nitrogen enn olje og naturgass. 

På grunn av høyere forbrenningstemperaturer fører gassforbrenning til høyere NOx-

nivåer enn forbrenning av olje. 

Brenner med lavt utslipp av 

NOx 

Brennere med lavt utslipp av NOx bygger på prinsippet om å redusere de høyeste 

flammetemperaturene, noe som forsinker, men likevel fullfører forbrenningen og øker 

varmeoverføringen (økt strålingsevne hos flammen). Dette kan være forbundet med 

en endret utforming av ovnens forbrenningskammer. 

Trinnvis innsprøyting av brukt 

lut 

Innsprøytingen av brukt lut i kjelen på forskjellige vertikale nivåer forhindrer 

dannelse av NOx og sikrer fullstendig forbrenning. 

Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Denne teknikken bygger på reduksjon av NOx til nitrogen gjennom en reaksjon 

med ammoniakk eller urea ved høy temperatur. Ammoniakkvann (opptil 25 % 

NH3), ammoniakkdannende forbindelser eller urealøsning innsprøytes i 

forbrenningsgassen for å redusere NO til N2. Reaksjonen har optimal effekt ved en 

temperatur på mellom 830 °C og 1050 °C, og de innsprøytede stoffene må gis 

tilstrekkelig tid til å reagere med NO. Doseringen av ammoniakk eller urea må 

kontrolleres for å holde NH3-svinn på et lavt nivå. 

1.7.1.3 Forebygging og kontroll av SO2/TRS-utslipp 

Teknikk Beskrivelse 

Svartlut med høyt 

tørrstoffinnhold 

Med høyere tørrstoffinnhold i svartluten øker forbrenningstemperaturen. Dermed 

fordamper mer natrium (Na), som kan binde SO2 og danne Na2SO4, slik at SO2-

utslippene fra gjenvinningskjelen reduseres. En ulempe med den høye temperaturen 

er at NOx-utslippene kan øke. 
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Teknikk Beskrivelse 

Valg av brensel / brensel med 

lavt S-innhold 

Bruk av brensel med lavt svovelinnhold, der svovelinnholdet er ca. 0,02–0,05 % 

vektprosent (f.eks. biomasse fra skogbruk, bark, olje med lavt svovelinnhold, gass) 

reduserer SO2-utslipp som dannes når svovel oksiderer i brenselet under forbrenning. 

Optimert forbrenning 

Teknikker som effektiv kontroll av forbrenningshastighet (luft-/brenselforhold, 

temperatur, retensjonstid), kontroll av oksygenoverskudd eller god blanding av luft 

og brensel. 

Kontroll av Na2S-innhold i 

tilført kalkslam 

Effektiv vasking og filtrering av kalkslammet reduserer konsentrasjonen av Na2S, og 

reduserer dermed dannelsen av hydrogensulfid i ovnen under fornyet forbrenning. 

Innsamling og gjenvinning av 

SO2-utslipp 

Gasstrømmer med høy konsentrasjon av SO2 fra produksjonen av sur lut, råtnetanker, 

diffusorer eller luftetanker samles inn. SO2 gjenvinnes i absorpsjonstanker med 

forskjellige trykknivåer, både av økonomiske og miljømessige årsaker. 

Forbrenning av luktende 

gasser og TRS 

Innsamlede sterkt luktende gasser kan tilintetgjøres gjennom forbrenning i 

gjenvinningskjelen, i separate TRS-brennere eller i kalkovnen. Innsamlede svakt 

luktende gasser er egnet for forbrenning i gjenvinningskjelen, kalkovnen, kraftkjelen 

eller TRS-brenneren. Ventilasjonsgasser fra oppløsningstanken kan forbrennes i 

moderne gjenvinningskjeler. 

Innsamling og forbrenning av 

svakt luktende gasser i en 

gjenvinningskjel 

Forbrenning av svake gasser (stort volum, lave SO2-konsentrasjoner) kombinert med 

et reservesystem. 

Svake gasser og andre luktende bestanddeler innsamles samtidig og forbrennes i 

gjenvinningskjelen. Svoveldioksiden i gjenvinningskjelens avtrekksgass gjenvinnes 

deretter av motstrømsskrubbere med flere trinn og brukes på nytt som 

kokekjemikalie. Som reservesystem benyttes skrubbere. 

Våtskrubber 

Gassformige forbindelser oppløses i en egnet væske (vann eller alkalisk løsning). Det 

kan være mulig å fjerne både faste partikler og gassformige forbindelser samtidig. 

Etter våtskrubberen er røykgassene mettet med vann og dråpene må skilles ut før 

røykgassene slippes ut. Den resterende væsken må renses i en spillvannsprosess, og 

de uløselige partiklene samles opp gjennom sedimentering eller filtrering. 

Elektrofilter eller 

multisykloner med flertrinns 

venturiskrubbere eller 

flertrinns nedstrømsskrubbere 

med dobbelt inntak 

Separering av støv foregår i et elektrofilter eller en flertrinns multisyklon.  

I magnesiumsulfittprosessen består støvet som fanges opp av elektrofilteret, for det 

meste av MgO, men også i mindre grad av K-, Na- eller Ca-forbindelser. Den 

gjenvunne MgO-asken oppslemmes med vann og renses gjennom vasking og lesking 

for å danne Mg(OH)2, som deretter brukes som alkalisk skrubberløsning i 

flertrinnsskrubbere for å gjenvinne svovelkomponenten i kokekjemikaliene.  

I ammoniumsulfittprosessen gjenvinnes ikke ammonikkbasen (NH3), ettersom den 

nedbrytes i forbrenningsprosessen til nitrogen. Når støvet er fjernet, nedkjøles 

røykgassen ved at den passerer gjennom en kjøleskrubber som drives med vann, og 

deretter gjennom en røykgasskrubber med tre eller flere trinn hvor SO2-utslippene 

skrubbes med den alkaliske Mg(OH)2-løsningen i magnesiumsulfittprosessen, og 

med en 100 % ny NH3-løsning i ammoniumsulfittprosessen. 
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1.7.2 Beskrivelse av teknikker for å begrense bruken av råvann / strømmen av spillvann og forurensningselastningen 

i spillvannet 

1.7.2.1 Prosessintegrerte teknikker 

Teknikk Beskrivelse 

Tørrbarking 

Tørrbarking av tømmer i tørre barketromler (vann brukes bare til vasking av 

tømmeret og gjenvinnes nesten i sin helhet bortsett fra en liten mengde som sendes til 

renseanlegget for spillvann). 

Bleking uten bruk av klor 

(TCF) 

Ved TCF-bleking anvendes ingen klorholdige blekekjemikalier og dermed oppstår 

det ingen utslipp av klororganiske stoffer fra blekingen. 

Moderne bleking uten bruk av 

fritt klor (ECF) 

Moderne ECF-bleking begrenser forbruket av klordioksid til et minimum ved bruk av 

en av følgende blekingsfaser eller en kombinasjon av disse: oksygen, hydrolyse med 

varm syre, ozonbleking med middels og høy konsentrasjon, atmosfærisk 

hydrogenperoksid og hydrogenperoksid under trykk eller bruk av varm klordioksid. 

Utvidet delignifisering 

Utvidet delignifisering ved a) modifisert koking eller b) delignifisering med oksygen 

øker graden av delignifisering av papirmassen (lavere kappatall) før bleking og 

reduserer dermed bruken av blekekjemikalier og mengden COD i spillvannet. Å 

senke kappatallet med én enhet før bleking kan redusere mengden COD-utslipp fra 

blekeriet med omtrent 2 kg COD/ADt. Fjernet lignin kan gjenvinnes og sendes til 

kjemikalie- og energigjenvinningssystemet. 

a) Forlenget modifisert 

koking 

Forlenget koking (satsvise eller kontinuerlige systemer) omfatter lengre kokeperioder 

under optimerte forhold (for eksempel justeres alkalikonsentrasjonen i kokeluten slik 

at den er lavere i begynnelsen og høyere mot slutten av kokeprosessen), for å 

ekstrahere så mye lignin som mulig før bleking, uten unødvendig nedbrytning av 

karbohydrater eller for stort tap av papirmassestyrke. På den måten kan 

kjemikaliebruken i den etterfølgende blekefasen og innholdet av organiske stoffer i 

spillvannet reduseres. 

b) Delignifisering med 

oksygen 

Delignifisering med oksygen er en metode for å fjerne en betydelig del av ligninet 

som gjenstår etter koking, dersom kokeriet drives med høyere kappatall. Under 

alkaliske forhold reagerer papirmassen med oksygen og fjerner en del av det 

resterende ligninet. 

Lukket og effektiv siling og 

vasking av ubleket masse 

Siling av ubleket masse foregår i trykksiler i en lukket syklus med flere trinn. 

Urenheter og flis fjernes dermed tidlig i prosessen. 

Vasking av ubleket masse skiller oppløste organiske og uorganiske kjemikalier fra 

papirmassefibrene. Den ublekede massen kan først vaskes i råtnetanken og deretter i 

høyeffektive vaskere før og etter delignifiseringen med oksygen, dvs. før bleking. 

Dette reduserer både overføringen av forurensning til etterfølgende prosesser, 

kjemikalieforbruket i blekingen og forurensningen av spillvannet. Dessuten blir det 

mulig å gjenvinne kokekjemikaliene fra vaskevannet. Effektiv vasking skjer gjennom 

motstrømsvasking i flere trinn ved bruk av filtre og presser. Vannsystemet i 

sileanlegget for ubleket masse er fullstendig lukket. 
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Teknikk Beskrivelse 

Delvis resirkulering av 

prosessvann i blekeriet 

Sure og alkaliske filtrater resirkuleres i blekeriet motstrøms i forhold til strømmen av 

papirmasse. Vannet sendes enten til renseanlegget eller, i noen få tilfeller, til en enhet 

for vasking etter delignifisering med oksygen. 

Effektive vaskere i de mellomliggende vasketrinnene er en forutsetning for lave 

utslipp. En spillvannsstrøm fra blekeriet på 12–25 m3/ADt oppnås i effektive 

fabrikker (sulfatmasse). 

Effektiv overvåking og 

oppsamling av spillvann med 

gjenvinning av kjemikalier og 

energi 

Et effektivt system for overvåking, oppsamling og gjenvinning av spillvann som 

forebygger utilsiktede utslipp av store mengder organiske og iblant giftige stoffer 

eller høye pH-verdier (til det sekundære renseanlegget) omfatter: 

— overvåking av konduktivitet eller pH på strategiske steder for å oppdage tap og 

spill, 

— innsamling av avledet eller spilt lut ved høyest mulig konsentrasjon av faste 

stoffer, 

— tilbakeføring av innsamlet lut og innsamlede fibrer til prosessen på egnede steder, 

— tiltak for å hindre at spill av konsentrerte eller skadelige strømmer fra kritiske 

prosessområder (herunder tallolje og terpentin) kommer inn i den biologiske 

spillvannsrensingen, 

— tilstrekkelig dimensjonerte buffertanker til innsamling og lagring av giftig eller 

varm konsentrert lut. 

Opprettholdelse av 

tilstrekkelig kapasitet i 

inndampingsanlegget for 

svartlut og i gjenvinnings-

kjelen for å kunne håndtere 

toppbelastninger 

Tilstrekkelig kapasitet i anlegget for inndamping av svartlut og i gjenvinningskjelen 

sikrer at ytterligere lut- og tørrstoffinnhold som følge av innsamlet spill eller 

avløpsvann fra blekeriet kan håndteres. Dette reduserer tap av tynn svartlut, annet 

konsentrert prosesspillvann og eventuelle filtrater fra blekeriet. 

Flertrinnsinndamperen konsentrerer tynn svartlut fra vaskingen av ubleket masse og, i 

visse tilfeller, også bioslam fra renseanlegget og/eller natriumsulfat fra ClO2-

anlegget. Ekstra inndampingskapasitet utover det som kreves ved normal drift, gir 

tilstrekkelig mulighet til å gjenvinne spill og håndtere eventuelle resirkulerte 

strømmer av filtrater fra blekeriet. 

Avdriving av kontaminerte 

(illeluktende) kondensater og 

ombruk av kondensater i 

prosessen 

Avdriving av kontaminerte (illeluktende) kondensater og ombruk av kondensater i 

prosessen reduserer fabrikkens bruk av råvann og den organiske belastningen på 

renseanlegget. 

I en avdriver føres damp motstrøms gjennom allerede filtrert prosesskondensat som 

inneholder reduserte svovelforbindelser, terpener, metanol og andre organiske 

forbindelser. De flyktige stoffene i kondensatet akkumuleres i den øverste dampen 

som ikke-kondenserbare gasser og metanol, og trekkes ut av systemet. De rensede 

kondensatene kan brukes på nytt i prosessen, f.eks. til vasking i blekeriet, vasking av 

ubleket masse, i kaustiseringsområdet (vasking og fortynning av slam, skylling av 

slamfiltre), som TRS-skrubbevæske til kalkovner eller som spevann til hvitlut. 

De avdrevne ikke-kondenserbare gassene fra de mest konsentrerte kondensatene 

tilføres innsamlingssystemet for sterkt illeluktende gasser og forbrennes. Avdrevne 

gasser fra moderat forurensede kondensater innsamles i LVHC-systemet (lavt volum, 

høy konsentrasjon) og forbrennes. 

Inndamping og forbrenning av 

spillvann fra trinnet med varm 

alkalisk ekstraksjon 

Spillvannet konsentreres først gjennom inndamping, og forbrennes deretter som 

biobrensel i en gjenvinningskjel. Natriumkarbonatholdig støv og smeltet materiale fra 

bunnen av ovnen oppløses med henblikk på gjenvinning av sodaløsningen. 
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Teknikk Beskrivelse 

Resirkulering av vaskevæsker 

fra forbleking til vasking av 

ubleket masse og inndamping, 

for å redusere utslipp fra 

MgO-basert forbleking 

Forutsetningene for å bruke denne teknikken er et relativt lavt kappatall etter koking 

(f.eks. 14–16), tilstrekkelig kapasitet i tanker, inndampingsanlegg og gjenvinningskjel 

til å håndtere ytterligere strømmer, mulighet for å rengjøre vaskeutstyret for 

avleiringer og et moderat lyshetsnivå på papirmassen (≤ 87 % ISO) ettersom denne 

teknikken kan føre til et lite tap av lyshet i visse tilfeller. 

For produsenter av kommersiell papirmasse eller andre produsenter som skal oppnå 

svært høye lyshetsnivåer (> 87 % ISO), kan det være vanskelig å benytte MgO-basert 

forbleking. 

Motstrøms strømning av 

prosessvann 

I integrerte fabrikker tilføres råvann hovedsakelig gjennom papirmaskinens 

vannspylere og derfra mates det oppstrøms mot området for papirmasseramstilling. 

Atskilte vannsystemer 

Vannsystemer for ulike prosessenheter (f.eks. masseframstillingsenhet, blekeri og 

papirmaskin) atskilles ved å vaske og avvanne papirmassen (f.eks. ved hjelp av 

vaskepresser). Atskillelsen forhindrer overføring av forurensende stoffer til 

etterfølgende prosesstrinn og gjør det mulig å fjerne forstyrrende stoffer fra mindre 

volumer. 

Høykonsentrert bleking (med 

peroksid) 

Ved høykonsentrert bleking avvannes papirmassen, f.eks. med en dobbeltvire eller 

annen presse, før det tilsettes blekekjemikalier. Dette gjør det mulig å bruke 

blekekjemikalier mer effektivt og fører til renere papirmasse, mindre overføring av 

skadelige stoffer til papirmaskinen og genererer mindre COD. Restperoksid kan 

resirkuleres og brukes på nytt. 

Gjenvinning av fibrer og 

fyllstoffer og rensing av 

bakvann 

Bakvann fra papirmaskinen kan renses med følgende teknikker: 

a) Enheter (vanligvis trommelfilter, skivefilter, DAF-enheter osv.) som separerer 

faste stoffer (fibrer og fyllstoffer) fra prosessvannet. DAF («Dissolved Air 

Flotation») i bakvannskretsløp omdanner suspenderte faste stoffer, finstoffer, små 

fragmenter av kolloidalt materiale og anioniske stoffer til flokkulerende bunnfall 

som deretter fjernes. Gjenvunne fibrer og fyllstoffer resirkuleres til prosessen. 

Rent bakvann kan brukes på nytt i vannspylere som har mindre strenge krav til 

vannkvalitet. 

b) Ytterligere ultrafiltrering av det forfiltrerte bakvannet gir et helt klart filtrat av 

tilstrekkelig høy kvalitet til å kunne brukes som høytrykksspylevann, 

tetningsvann og til fortynning av kjemiske tilsetningsstoffer. 

Rensing av bakvann 

Systemer til rensing av bakvann som nesten utelukkende brukes i papirindustrien, 

bygger nesten alltid på sedimentering, filtrering (skivefilter) og flotasjon. Den mest 

brukte teknikken er DAF, flotasjon ved hjelp av oppløst luft. Anionisk avfall og 

finstoffer agglomereres til fysisk håndterbare fnokker som kan behandles fysisk ved 

hjelp av tilsetningsstoffer. Høymolekylære, vannløselige polymerer eller uorganiske 

elektrolytter benyttes som flokkuleringsmidler. De genererte agglomeratene 

(fnokkene) fjernes deretter fra overflaten i rensebassenget. Ved DAF-flotasjon fester 

de suspenderte faste stoffene seg til luftbobler. 

Resirkulering av vann 

Renset vann resirkuleres som prosessvann innenfor samme enhet eller i integrerte 

fabrikker fra papirmaskinen til papirmassefabrikken, og fra papirmassefabrikken til 

barkingsanlegget. Spillvann slippes hovedsakelig ut fra de punkter hvor det er størst 

forurensningsbelastning (f.eks. klart filtrat fra skivefilteret ved papirmasse-

produksjon, barking) 
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Teknikk Beskrivelse 

Optimert utforming og 

konstruksjon av tanker og 

innløpskasser 

(papirproduksjon) 

Oppsamlingstanker til oppbevaring av materiale og bakvann er utformet slik at de kan 

håndtere svingninger i prosessen og varierende strømmer også i forbindelse med 

oppstart og avstengning. 

Vasking før raffinering av 

mekanisk papirmasse av 

barved 

Visse fabrikker forbehandler flis av barved ved å kombinere forvarming under trykk, 

høy kompresjon og impregnering for å forbedre papirmassens egenskaper. Et 

vasketrinn før raffinering og bleking reduserer COD-utslippene betydelig ved å fjerne 

en liten, men svært konsentrert spillvannsstrøm som kan renses separat. 

Erstatning av NaOH med 

Ca(OH)2 eller Mg(OH)2 som 

alkali ved peroksidbleking 

Bruk av Ca(OH)2 som alkali fører til ca. 30 % lavere COD-utslipp, samtidig som 

lysheten forblir høy. Også Mg(OH)2 brukes til å erstatte NaOH. 

Bleking med lukket kretsløp 

I sulfittmassefabrikker som bruker natrium som base til koking, kan spillvann fra 

blekeriet renses, f.eks. med ultrafiltrering, flotasjon og separasjon av harpiks og 

fettsyrer, noe som muliggjør bleking med lukket kretsløp. Filtratene fra bleking og 

vasking brukes på nytt i det første vasketrinnet etter koking og sendes til slutt tilbake 

til enhetene for gjenvinning av kjemikalier. 

pH-justering av svaklut før/i 

inndampingsanlegget 

Svakluten nøytraliseres før inndamping eller etter det første inndampingstrinnet for å 

holde organiske syrer oppløst i konsentratet, slik at de kan sendes med den brukte 

luten til gjenvinningskjelen. 

Anaerob rensing av 

kondensatene fra 

inndampingsanleggene 

Se avsnitt 1.7.2.2 (kombinert anaerob/aerob rensing). 

Avdriving og gjenvinning av 

SO2 fra 

inndampingsanleggenes 

kondensater 

SO2 avdrives fra kondensatene; konsentratene renses biologisk, mens avdrevet SO2 

sendes til gjenvinning som kokekjemikalie. 

Overvåking og kontinuerlig 

kontroll av kvaliteten på 

prosessvannet 

For avanserte lukkede vannkretsløp er det nødvendig å optimere hele systemet som 

omfatter fibrer, vann, kjemiske tilsetningsstoffer og energi. Dette forutsetter 

kontinuerlig overvåking av vannkvaliteten og et motivert, kunnskapsrikt og 

handlekraftig personale som kan treffe de tiltak som er nødvendige for å sikre den 

nødvendige vannkvalitet. 

Forebygging og eliminering 

av biofilm ved hjelp av 

metoder som begrenser utslipp 

av biocider mest mulig 

Kontinuerlig tilførsel av mikroorganismer via vann og fibrer fører til en 

mikrobiologisk balanse som er spesifikk for hver enkelt papirfabrikk. Med henblikk 

på å forhindre for stor vekst av mikroorganismer, avleiringer av agglomerert 

biomasse eller biofilm i vannkretsløp og utstyr, brukes ofte biodispergeringsmidler 

eller biocider. Ved bruk av katalytisk desinfisering med hydrogenperoksid, elimineres 

biofilm og frie bakterier i prosessvann og papirslam uten bruk av biocider. 

Fjerning av kalsium fra 

prosessvann gjennom 

kontrollert utfelling av 

kalsiumkarbonat 

En reduksjon i kalsiumkonsentrasjonen gjennom kontrollert fjerning av 

kalsiumkarbonat (f.eks. i en DAF-enhet) reduserer risikoen for uønsket utfelling av 

kalsiumkarbonat eller kalkbelegg i vannsystemer og utstyr, f.eks. valser, virer, filt, 

spyledyser, rør eller biologiske renseanlegg. 

Optimering av papirmaskinens 

vannspylere 

Optimering av spylere omfatter: a) ombruk av prosessvann (f.eks. renset bakvann) for 

å redusere forbruket av råvann, og b) bruk av spesialutformede dyser til spylerne. 
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1.7.2.2 Rensing av spillvann 

Teknikk Beskrivelse 

Primærrensing 

Fysisk-kjemisk behandling, f.eks. utjevning, nøytralisering eller sedimentering. 

Utjevning (f.eks. i utjevningsbassenger) brukes for å forhindre store variasjoner i 

strømningshastighet, temperatur og konsentrasjoner av forurensende stoffer og 

dermed overbelastning av rensesystemet. 

Sekundærrensing (biologisk) 

Tilgjengelige prosesser for rensing av spillvann med mikroorganismer er aerob og 

anaerob rensing. I en sekundær rensefase separeres faste stoffer og biomasse fra 

spillvannet gjennom sedimentering, iblant kombinert med flokkulering. 

a) Aerob rensing 

Ved aerob biologisk rensing av spillvann omdannes biologisk nedbrytbare oppløste 

og kolloide materialer i vannet under tilførsel av luft, delvis til en fast cellesubstans 

(biomasse) og delvis til karbondioksid og vann. Prosesser som brukes: 

— ett- eller totrinns aktivslam, 

— prosesser i en biofilmreaktor, 

— biofilm/aktivslam (kompakt biologisk renseanlegg). Denne teknikken består i å 

kombinere bevegelige biofilmbærere med aktivslam (BAS). 

Biomassen som dannes (overskuddsslam), separeres fra spillvannet før vannet sendes 

videre. 

b) Kombinert anaerob/ 

aerob rensing 

Anaerob spillvannsrensing omdanner det organiske innholdet i spillvannet ved hjelp 

av mikroorganismer, i fravær av luft, til metan, karbondioksid, sulfid osv. Prosessen 

foregår i en lufttett tankreaktor. Mikroorganismene holdes tilbake i tanken i form av 

biomasse (slam). Biogassen som dannes i denne biologiske prosessen, består av 

metan, karbondioksid og andre gasser, som hydrogen og hydrogensulfid, og er egnet 

til energiproduksjon. 

Anaerob rensing skal anses som en forbehandling før aerob rensing på grunn av den 

resterende COD-forurensningen. Anaerob forbehandling reduserer mengden slam 

som dannes ved biologisk rensing. 

Tertiærrensing 

Avansert rensing omfatter teknikker som filtrering med henblikk på ytterligere 

fjerning av faste stoffer, nitrifisering og denitrifisering for å fjerne nitrogen, eller 

flokkulering/utfelling etterfulgt av filtrering for å fjerne fosfor. Tertiærrensing brukes 

vanligvis i tilfeller når primærrensing og biologisk rensing ikke er tilstrekkelig for å 

oppnå lave nivåer av TSS, nitrogen eller fosfor, som kan være påkrevd f.eks. på 

grunn av lokale forhold. 

Passende utforming og drift av 

det biologiske renseanlegget 

Et passende utformet og drevet biologisk renseanlegg innebærer passende utforming 

og dimensjonering av rensetanker/-bassenger (f.eks. sedimenteringstanker) i forhold 

til hydraulisk belastning og forurensningsnivåer. Lave TSS-utslipp oppnås ved å sikre 

en velfungerende sedimentering av den aktive biomassen. Periodiske kontroller av 

utformingen, dimensjoneringen og driften av renseanlegget gjør det lettere å nå disse 

mål. 

  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1733 

 

1.7.3 Beskrivelse av teknikker for å forebygge avfallsproduksjon og for avfallshåndtering 

Teknikk Beskrivelse 

System for avfallsvurering 

og avfallshåndtering 

Systemer for avfallsvurdering og avfallshåndtering brukes til å finne mulige alternativer 

for å optimere forebygging, ombruk, gjenvinning, resirkulering og sluttbehandling av 

avfall. Kartlegging av avfall gjør det mulig å identifisere og klassifisere type, 

egenskaper, mengde og opprinnelse for hver avfallsfraksjon. 

Separat innsamling av ulike 

avfallsfraksjoner 

Separat innsamling av ulike avfallsfraksjoner på opprinnelsesstedet og, dersom det er 

relevant, mellomlagring kan øke mulighetene for ombruk eller resirkulering. Separat 

innsamling omfatter også sortering og klassifisering av fraksjoner med farlig avfall 

(f.eks. olje- og fettrester, hydraulikk- og transformatorolje, brukte batterier, avfall fra 

elektrisk utstyr, løsemidler, maling, biocider eller kjemikalierester). 

Sammenslåing av egnede 

restfraksjoner 

Sammenslåing av egnede restfraksjoner avhenger av foretrukne løsninger for ombruk/ 

resirkulering, ytterligere behandling og sluttbehandling. 

Forbehandling av rest-

produkter fra prosessen før 

ombruk eller resirkulering 

Forbehandling omfatter teknikker som 

— avvanning av f.eks. slam, bark eller rester, og i noen tilfeller tørking med henblikk på 

å øke muligheten for ombruk (f.eks. øke varmeverdien før forbrenning), eller 

— avvanning for å redusere vekt og volum før transport. Ved avvanning benyttes 

silbåndspresser, skruepresser, dekantersentrifuger eller kammerfilterpresser, 

— knusning/fragmentering av rester fra f.eks. RCF-prosesser og fjerning av metalldeler 

for å forbedre forbrenningsegenskapene før forbrenning, 

— biologisk stabilisering før avvanning dersom det er planer om anvendelse innen 

landbruk. 

Materialgjenvinning og 

resirkulering av rest-

produkter fra prosessen på 

stedet 

Prosesser for materialgjenvinning omfatter teknikker som 

— separering av fibrer fra vannstrømmer og resirkulering til utgangsmaterialet, 

— gjenvinning av kjemiske tilsetningsstoffer, bestrykningspigmenter osv., 

— gjenvinning av kokekjemikalier ved bruk av gjenvinningskjeler, kaustisering osv. 

Energiutvinning på stedet 

eller på et annet sted av 

avfall med høyt organisk 

innhold 

Rester fra barking, flising, siling osv., som bark, fiberslam eller andre hovedsakelig 

organiske restprodukter, brennes som følge av sin varmeverdi i forbrenningsanlegg eller 

biomassefyrte kraftverk med tanke på energiutvinning. 

Ekstern materialbruk 

Egnet avfall fra papirmasse- og papirproduksjon kan brukes i andre industrisektorer, 

f.eks. ved 

— forbrenning i ovner eller blanding med utgangsmateriale i sement-, keramikk- eller 

mursteinsproduksjon (omfatter også energiutvinning), 

— kompostering av papirslam eller spredning av egnede avfallsfraksjoner til 

landbruksformål, 

— bruk av uorganiske avfallsfraksjoner (sand, stein, grus, aske, kalk) til bygg- og 

anleggsarbeid, som fortau, veier, dekker osv. 

I hvilken grad det er hensiktsmessig å bruke avfallsfraksjoner utenfor anleggsområdet 

avhenger av avfallets sammensetning (f.eks. innhold av uorganiske stoffer / mineraler) 

og dokumentasjon på at planlagt gjenvinning ikke er miljø- eller helseskadelig. 

Forbehandling av 

avfallsfrakjoner før 

sluttbehandling 

Forbehandling av avfall før sluttbehandling omfatter tiltak (avvanning, tørking osv.) som 

reduserer avfallets vekt og volum før transport eller sluttbehandling. 

 


