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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING 

av 9. oktober 2014 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for raffinering av mineralolje og gass i henhold 

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

[meddelt under nummer K(2014) 7155] 

(2014/738/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 Kommisjonen og medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige miljøvernorganisasjoner 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 henhold til artikkel 13 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU skal utvekslingen av opplysninger omfatte anleggs og teknikkers 

ytelse 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 miljømedier, 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 den viktigste delen i et BAT-

referansedokument, og de fastsetter konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker, en beskrivelse av disse, 

opplysninger for å vurdere om de kan brukes, utslippsnivåer som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene, 

tilknyttet overvåking, tilknyttede forbruksnivåer og ved behov relevante tiltak for å begrense forurensning på stedet. 

4) I henhold til 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 

teknikkene, 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 høye 

sammenlignet med miljøfordelene som følge av anleggets geografiske plassering, lokale miljøforhold eller tekniske 

egenskaper. 

7) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 2010/75/EU skal de overvåkingskravene i tillatelsen som er nevnt i direktivets 

artikkel 14 nr. 1 bokstav c), bygge på konklusjonene om overvåking som beskrevet i BAT-konklusjonene. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 307 av 28.10.2014, s. 38, 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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8) I henhold til artikkel 21 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU skal vedkommende myndighet innen fire år etter offentliggjøring av 

beslutninger om BAT-konklusjoner, revurdere og ved behov ajourføre alle vilkårene for tillatelsen og sikre at anlegget 

oppfyller disse vilkårene for tillatelse. 

9) Ved sin beslutning av 16. mai 2011 om opprettelse av et forum for utveksling av opplysninger i henhold til artikkel 13 i 

direktiv 2010/75/EU om industriutslipp(1) opprettet Kommisjonen et forum bestående av representanter fra 

medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige miljøvernorganisasjoner. 

10) I henhold til artikkel 13 nr. 4 i direktiv 2010/75/EU innhentet Kommisjonen 20. september 2013 en uttalelse fra forumet 

som ble opprettet ved beslutning av 16. mai 2011, om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet om 

raffinering av mineralolje og gass og offentliggjorde uttalelsen. 

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 raffinering av mineralolje og gass som angitt i vedlegget vedtas. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 9. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 Janez POTOČNIK 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____   

  

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

Disse BAT-konklusjonene omfatter visse former for industrivirksomhet som er spesifisert i avsnitt 1.2 i vedlegg I til direktiv 

2010/75/EU, nemlig «1.2 Raffinering av mineralolje og gass». 

Disse BAT-konklusjonene omfatter særlig følgende prosesser og virksomhetsformer: 

Virksomhetsform Delvirksomheter eller prosesser som inngår i virksomheten 

Alkylering Alle alkyleringsprosesser: hydrogenfluorid (HF), svovelsyre (H2SO4) og fast syre 

Baseoljeproduksjon Avasfaltering, ekstraksjon av aromater, voksbehandling og hydrogenering av 

smøreolje 

Bitumenproduksjon Alle teknikker fra lagring til tilsetningsstoffer i sluttproduktet 

Katalytisk krakking Alle typer katalytisk krakking, f.eks. fluidisert katalytisk krakking 

Katalytisk reformering Kontinuerlig, syklisk og semi-regenerativ katalytisk reformering 

Forkoksing Forsinket forkoksing og væskeforkoksing. Kokskalsinering 

Kjøling Kjøleteknikker som brukes i raffinerier 

Avsalting Avsalting av råolje 

Forbrenningsenheter til energiproduksjon Forbrenningsenheter som forbrenner raffineribrensler, unntatt enheter som bruker 

bare vanlige brensler eller kommersielle brensler 
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Virksomhetsform Delvirksomheter eller prosesser som inngår i virksomheten 

Foretring Produksjon av kjemikalier (f.eks. alkoholer og etere, som MTBE, ETBE og TAME) 

som brukes som tilsetningsstoffer i drivstoff 

Utskilling av gass Utskilling av lette fraksjoner fra råoljen, f.eks. raffineribrenngass (RFG), flytende 

petroleumsgass (LPG) 

Hydrogenforbrukende prosesser Hydrogenkrakking, hydrogenraffinering, hydrogenbehandlinger, hydrogen-

konvertering, hydrogenbearbeiding og hydrogeneringsprosesser 

Hydrogenproduksjon Delvis oksidasjon, dampreformering, gassoppvarmet reformering og hydrogen-

rensing 

Isomerisering Isomerisering av hydrokarbonforbindelsene C4, C5 og C6 

Naturgassanlegg Bearbeiding av naturgass (NG), herunder omdanning av NG til væske 

Polymerisering Polymerisering, dimerisering og kondensering 

Primær destillasjon Atmosfærisk destillasjon og vakuumdestillasjon 

Produktbehandlinger Avsvovling og behandlinger av sluttproduktet 

Lagring og håndtering av raffinerima-

terialer 

Lagring, blanding, lasting og lossing av raffinerimaterialer 

Visbryting og andre termiske konver-

teringer 

Termiske behandlinger som visbryting eller termisk gassoljeprosess 

Rensing av avgass Teknikker for å redusere utslipp til luft 

Spillvannsrensing Teknikker for å rense spillvann før det slippes ut 

Avfallshåndtering Teknikker som forebygger eller reduserer produksjonen av avfall 

Disse BAT-konklusjonene omhandler ikke følgende former for virksomhet eller prosesser: 

— leting etter og produksjon av råolje og naturgass 

— transport av råolje og naturgass 

— markedsføring og distribusjon av produkter 

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

Referansedokument Emne 

Felles systemer for rensing/håndtering av spillvann og 

avgasser i kjemisk sektor (CWW) 

Teknikker for håndtering og rensing av spillvann 

Industrielle kjølesystemer (ICS) Kjøleprosesser 

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

teknikker 
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Referansedokument Emne 

Utslipp fra lagring (EFS) Lagring, blanding, lasting og lossing av raffinerimaterialer 

Energieffektivitet (ENE) Energieffektivitet og integrert raffineridrift 

Store forbrenningsanlegg (LCP) Forbrenning av vanlige og kommersielle brensler 

Uorganiske kjemikalier i storskalaproduksjon — ammoniakk, 

syre og gjødsel (LVIC-AAF) 

Dampreformering og hydrogenrensing 

Organiske kjemikalier i storskalaproduksjon (LVOC) Foretringsprosess (produksjon av MTBE, ETBE og TAME) 

Avfallsforbrenning (WI) Avfallsforbrenning 

Avfallsbehandling (WT) Avfallsbehandling 

Alminnelige prinsipper for overvåking (MON) Overvåking av utslipp til luft og vann 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

De teknikkene som er oppført og beskrevet i disse BAT-konklusjonene, er verken normative eller uttømmende. Det kan 

benyttes andre teknikker som minst sikrer et tilsvarende nivå av miljøvern. 

Med mindre noe annet er angitt, får disse BAT-konklusjonene generell anvendelse. 

Perioder for gjennomsnittsberegning og referansevilkår for utslipp til luft 

Med mindre noe annet er angitt, viser utslippsnivåene som er forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL-

verdiene) for utslipp til luft i disse BAT-konklusjonene, til konsentrasjoner uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut 

per volum avgass under standardforhold: tørr gass, temperatur 273,15 K, trykk 101,3 kPa. 

For kontinuerlige målinger BAT-AEL-verdiene viser til månedlige gjennomsnittsverdier som er 

gjennomsnittene av alle gyldige timegjennomsnittsverdier i et tidsrom på én 

måned 

For periodiske målinger BAT-AEL-verdiene viser til gjennomsnittsverdien av tre stikkprøver på minst 

30 minutter hver 

For forbrenningsenheter, prosesser for katalytisk krakking og svovelgjenvinningsenheter for avgass vises referansevilkårene for 

oksygen i tabell 1. 

Tabell 1 

Referansevilkår for BAT-AEL-verdier for utslipp til luft 

Virksomhetsform Enhet Referansevilkår for oksygen 

Forbrenningsenhet som bruker flytende eller gassformige 

brensler, unntatt gassturbiner og -motorer 

mg/Nm3 3 volumprosent oksygen 

Forbrenningsenhet som bruker faste brensler mg/Nm3 6 volumprosent oksygen 
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Virksomhetsform Enhet Referansevilkår for oksygen 

Gassturbiner (herunder gassturbiner med kombinert syklus ‒ 

CCGT) og motorer 

mg/Nm3 15 volumprosent oksygen 

Prosess for katalytisk krakking (regenerator) mg/Nm3 3 volumprosent oksygen 

Svovelgjenvinningsenhet for avgass(1) mg/Nm3 3 volumprosent oksygen 

(1)  Ved anvendelse av BAT 58. 

Omregning av utslippskonsentrasjon til referansenivå for oksygen 

Formelen for beregning av utslippskonsentrasjonen ved et referansenivå for oksygen (se tabell 1) er vist nedenfor. 

ER = 

21 - OR 

× EM 
21 - OM 

der: 

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

OR (vol %): referansenivå for oksygen 

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

OM (vol %): målt oksygennivå 

Perioder for gjennomsnittsberegning og referansevilkår for utslipp til vann 

Med mindre noe annet er angitt, viser BAT-AEL-verdiene for utslipp til vann i disse BAT-konklusjonene til konsentra-

sjonsverdier (uttrykt som massen av de stoffene som slippes ut per volum vann), uttrykt i mg/l. 

Med mindre noe annet er angitt, gjelder følgende definisjoner for periodene for gjennomsnittsberegning i forbindelse med 

BAT-AEL-verdier: 

Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en prøvetakingsperiode på 24 timer i en gjennomstrømningsproporsjonal 

samleprøve eller, forutsatt at det kan påvises tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet, i en 

tidsproporsjonal prøve 

Års-/månedsgjennomsnitt Gjennomsnitt av alle døgngjennomsnitt som er målt i løpet av ett år / én måned, veid i forhold 

til døgnstrømningene 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene menes med: 

Term Definisjon 

Enhet Et delområde / en del av anlegget der det gjennomføres en bestemt bearbeidingsprosess 

Ny enhet En enhet som først blir tillatt på anleggsstedet etter at disse BAT-konklusjonene er 

offentliggjort, eller en fullstendig utskiftning av en enhet på dets eksisterende plass etter at 

disse BAT-konklusjonene er offentliggjort 

Eksisterende enhet En enhet som ikke er en ny enhet 
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Term Definisjon 

Prosessavgass Den innsamlede gassen som dannes i en prosess og må renses, f.eks. i en enhet for fjerning av 

sur gass og en svovelgjenvinningsenhet (SRU) 

Røykgass Utløpsgassen som forlater en enhet etter en oksidasjonsfase, som regel forbrenning (f.eks. i en 

regenerator eller Claus-enhet) 

Restgass Vanlig betegnelse på utløpsgass fra en svovelgjenvinningsenhet (vanligvis med Claus-prosess) 

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

NMVOC VOC, unntatt metan 

Diffuse VOC-utslipp Ikke-kanaliserte VOC-utslipp som ikke slippes ut via særlige utslippspunkter, f.eks. 

skorsteiner. De kan stamme fra kilder med stor overflate (f.eks. tanker) eller punktkilder (f.eks. 

rørflenser) 

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

SOX, uttrykt som SO2 Summen av svoveldioksid (SO2) og svoveltrioksid (SO3), uttrykt som SO2 

H2S Hydrogensulfid. Karbonylsulfid og merkaptan er ikke inkludert 

Hydrogenklorid, uttrykt som 

HCl 

Alle gassformige klorider uttrykt som HCl 

Hydrogenfluorid, uttrykt som 

HF 

Alle gassformige fluorider, uttrykt som HF 

FCC-enhet Fluidisert katalytisk krakking: En konverteringsprosess for å oppgradere tunge hydrokarboner 

der store hydrokarbonmolekyler brytes ned til lettere molekyler ved hjelp av varme og en 

katalysator 

SRU Svovelgjenvinningsenhet. Se definisjonen i avsnitt 1.20.3 

Raffineribrensel Fast, flytende eller gassformig brennbart materiale fra destillasjons- og konverteringsfasene 

ved raffinering av råolje. 

Eksempler er raffineribrenngass (RFG), syntesegass og raffinerioljer, petroleumskoks 

RFG Raffineribrenngass: avgasser fra destillasjons- eller konverteringsenheter som brukes som 

brensel 

Forbrenningsenhet Enhet som brenner bare raffineribrensler eller raffineribrensler sammen med andre brensler 

med henblikk på energiproduksjon på raffinerianlegget, f.eks. kjeler (unntatt CO-kjeler), ovner 

og gassturbiner 

Kontinuerlig måling Målinger ved hjelp av et «automatisert målesystem» (AMS, Automated Measuring System) 

eller et «system for kontinuerlig overvåking av utslipp» (CEMS, Continuous Emission 

Monitoring System) som er montert permanent på anleggsstedet 

Periodisk måling Fastsettelse av en målestørrelse ved bestemte tidsintervaller ved hjelp av manuelle eller 

automatiske referansemetoder 

Indirekte overvåking av  

utslipp til luft 

Beregning av utslippskonsentrasjonen av et forurensende stoff i røykgassen, utledet av en 

passende kombinasjon av målinger av surrogatparametrer (f.eks. O2-innhold, svovel- eller 

nitrogeninnhold i utgangsmaterialet/brenselet), utregninger og periodiske skorsteinsmålinger. 

Bruk av utslippsforhold som er basert på brenselets svovelinnhold, er ett eksempel på indirekte 

overvåking. Et annet eksempel på indirekte overvåking er bruken av PEMS 
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Term Definisjon 

System for forutsigbar 

overvåking av utslipp (PEMS, 

Predictive Emissions 

Monitoring System) 

System for å fastsette utslippskonsentrasjonen av et forurensende stoff basert på stoffets 

forhold til et visst antall karakteristiske, kontinuerlig overvåkede prosessparametrer (f.eks. 

forbruk av brenngass, luft/brensel-forhold) og kvalitetsdata om brensel eller utgangsmateriale 

(f.eks. svovelinnhold) for en utslippskilde 

Flyktige flytende hydro-

karbonforbindelser 

Petroleumsderivater med et Reid-damptrykk (RVP) på mer enn 4 kPa, som nafta og aromater 

Gjenvinningsandel Prosentandel NMVOC som gjenvinnes fra strømmene som føres inn i en dampgjen-

vinningsenhet (VRU) 

1.1 Generelle BAT-konklusjoner for raffinering av mineralolje og gass 

De prosesspesifikke BAT-konklusjonene i avsnitt 1.2-1.19 får anvendelse i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene 

som angis i dette avsnitt. 

1.1.1 Miljøstyringsordninger 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen til anlegg som raffinerer mineralolje 

og gass, er å gjennomføre og følge en miljøstyringsordning (EMS) som omfatter samtlige av følgende punkter: 

i)  Engasjement fra ledelsens side, herunder den øverste ledelsen. 

ii)  Fastsettelse av en miljøpolitikk fra ledelsens side som omfatter kontinuerlig forbedring av anlegget. 

iii)  Planlegging og fastsettelse av de framgangsmåtene, målsetningene og målene som er nødvendige, sammen med 

finansiell planlegging og investeringer. 

iv)  Gjennomføring av framgangsmåtene, med særlig vekt på følgende: 

a)  struktur og ansvar, 

b)  opplæring, bevissthet og kompetanse, 

c)  kommunikasjon, 

d)  medarbeidernes deltakelse, 

e)  dokumentasjon, 

f)  effektiv prosesstyring, 

g)  vedlikeholdsprogrammer, 

h)  kriseberedskap og innsats i nødssituasjoner, 

i)  sikring av overholdelse av miljølovgivningen, 

v)  kontroll av effektivitet og iverksetting av korrigerende tiltak, med særlig vekt på følgende: 

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

b)  korrigerende og forebyggende tiltak, 

c)  føring av registre, 

d)  uavhengig (dersom det er mulig) intern og ekstern revisjon for å fastslå om miljøstyringsordningen fungerer 

som planlagt og er korrekt gjennomført og ajourført,  
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vi)  gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, utført av den 

øverste ledelsen, 

vii)  tilpasning til utviklingen av renere teknologier, 

viii)  vurdering av miljøvirkningene forbundet med den endelige avviklingen av anlegget i prosjekteringsfasen for et 

nytt anlegg og i hele dets levetid, 

ix)  regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

Bruk 

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

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

1.1.2 Energieffektivitet 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi på en effektiv måte er å bruke en passende kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

i) Konstruksjonsteknikker 

a. Pinchanalyse Metode som bygger på en systematisk beregning av termodynamiske mål for 

å minimere energiforbruket i prosesser. Brukes som et verktøy for å vurdere 

systemenes samlede utforming 

b. Varmeintegrering Varmeintegrering i prosessystemer sikrer at en betydelig andel av den 

varmen som kreves i ulike prosesser, tilføres gjennom varmeveksling 

mellom strømmer som skal varmes opp, og strømmer som skal kjøles ned 

c.  Kraftvarmegjenvinning Bruk av enheter til energigjenvinning, f.eks. 

— spillvarmekjeler 

— ekspansjonsenheter/kraftgjenvinning i FCC-enheten 

— bruk av spillvarme i fjernvarmeanlegg 

ii) Teknikker for prosesstyring og vedlikehold 

a. Prosessoptimering Automatisk kontrollert forbrenning for å senke brenselforbruket per tonn av 

behandlet utgangsmateriale, ofte kombinert med varmeintegrering for å 

forbedre ovnens effektivitet 

b. Håndtering og reduksjon av 

dampforbruk 

Systematisk kartlegging av dreneringsventiler for å redusere og optimalisere 

dampforbruket 

c.  Bruk av en standardverdi for 

energi 

Deltakelse i sammenligninger og referansemålinger for å oppnå 

kontinuerlige forbedringer gjennom kunnskap om beste praksis 

iii) Energieffektive produksjonsteknikker 

a. Bruk av kraftvarme System som er utformet for samproduksjon av varme (f.eks. damp) og 

elektrisk kraft fra samme brensel 

b. Integrert forgassing med 

kombinert syklus (IGCC) 

En teknikk der formålet er å produsere damp, hydrogen (valgfritt) og 

elektrisk kraft fra flere forskjellige brenseltyper (f.eks. tung fyringsolje eller 

koks) med høy virkningsgrad 
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1.1.3 Lagring og håndtering av faste materialer 

BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere utslipp av støv 

fra lagring og håndtering av støvende materialer, er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor: 

i)  lagre bulkmateriale i pulverform i lukkede siloer utstyrt med et støvrensesystem (f.eks. posefilter), 

ii)  lagre fint materiale i lukkede beholdere eller forseglede sekker, 

iii)  sørge for at lagre med grovere, støvende materiale holdes fuktige, stabilisere overflaten med skorpedannende 

midler eller sørge for at lagrene er tildekket, 

iv)  bruke feie- og spylebiler. 

1.1.4 Overvåking av utslipp til luft og viktige prosessparametrer 

BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til luft ved å bruke overvåkingsteknikker med minst den 

laveste frekvensen som angis nedenfor, og i samsvar med EN-standarder. Dersom EN-standarder ikke er tilgjengelige, 

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

sikrer at det foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Beskrivelse Enhet Laveste frekvens Overvåkingsteknikk 

i) Utslipp av SOX, NOX og 

støv 

Katalytisk krakking Kontinuerlig(1)(2) Direkte måling 

Forbrenningsenheter 

≥ 100 MW(3) 

og kalsineringsenheter 

Kontinuerlig(1)(2) Direkte måling(4) 

Forbrenningsenheter 

på 50 til 100 MW(3) 

Kontinuerlig(1)(2) Direkte måling eller 

indirekte overvåking 

Forbrenningsenheter 

< 50 MW(3) 

Én gang i året og etter 

vesentlige brenselend-

ringer(5) 

Direkte måling eller 

indirekte overvåking 

Svovelgjenvinningsenheter 

(SRU) 

Kontinuerlig bare for SO2 Direkte måling eller 

indirekte overvåking(6) 

ii) NH3-utslipp Alle enheter utstyrt med 

SCR eller SNCR 

Kontinuerlig Direkte måling 

iii) CO-utslipp Katalytisk krakking og 

forbrenningsenheter 

≥ 100 MW(3) 

Kontinuerlig Direkte måling 

Andre forbrenningsenheter Én gang hver 6. måned(5)  Direkte måling 

iv) Utslipp av metaller: 

Nikkel (Ni), Antimon 

(Sb)(7), Vanadium (V) 

Katalytisk krakking Én gang hver 6. måned og 

etter vesentlige endringer 

av enheten(5) 

Direkte måling eller analyse 

basert på metallinnholdet i 

det fine katalysatormaterialet 

og i brenselet 
Forbrenningsenheter(8) 
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Beskrivelse Enhet Laveste frekvens Overvåkingsteknikk 

v) Utslipp av polyklorerte 

dibenzodioksiner/-

furaner (PCDD/F) 

Katalytisk 

reformeringsenhet 

Én gang i året eller én gang 

per regenerering, avhengig 

av hva som varer lengst 

Direkte måling 

(1) Kontinuerlig måling av SO2-utslipp kan erstattes med beregninger basert på målinger av svovelinnholdet i brenselet eller 

utgangsmaterialet dersom det kan dokumenteres at dette fører til like stor grad av nøyaktighet. 

(2) Med hensyn til SOX måles bare SO2 kontinuerlig, mens SO3 måles bare periodisk (dvs. under kalibrering av SO2-

overvåkingssystemet). 

(3) Gjelder samlet nominell termisk tilførsel for alle forbrenningsenheter som er forbundet med skorsteinen der utslippene skjer. 

(4) Eller indirekte overvåking av SOX. 

(5) Overvåkingsfrekvensene kan tilpasses dersom dataseriene etter ett år tydelig viser en mangel på stabilitet. 

(6) SO2-utslippsmålinger fra SRU kan erstattes med kontinuerlig overvåking av materialbalanse eller en annen relevant 

prosessparameter, forutsatt at egnede målinger av SRU-effektivitet er basert på periodiske (dvs. én gang hvert 2. år) tester av 

anleggets effektivitet. 

(7) Antimon (Sb) overvåkes bare i enheter for katalytisk krakking når Sb-innsprøyting brukes i prosessen (f.eks. ved passivisering av 

metall). 

(8) Med unntak av forbrenningsenheter som forbrenner bare gassformige brensler. 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke de relevante prosessparametrene som er forbundet med forurensende 

utslipp fra enheter for katalytisk krakking og forbrenning, ved bruk av egnede teknikker og minst med den frekvensen 

som er angitt nedenfor. 

Beskrivelse Laveste frekvens 

Overvåking av parametrer knyttet til forurensende utslipp, 

f.eks. O2-innhold i røykgass, N- og S-innhold i brenselet 

eller utgangsmaterialet(1) 

Kontinuerlig for O2-innhold. 

Periodisk for N- og S-innhold, med en frekvens som er 

basert på vesentlige endringer i brenselet eller utgangs-

materialet 

(1) N- og S-overvåking i brensel eller utgangsmateriale er kanskje ikke nødvendig når det utføres kontinuerlige utslippsmålinger av 

NOX og SO2 ved skorsteinen. 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke diffuse VOC-utslipp til luft fra hele anlegget ved hjelp av samtlige av 

følgende teknikker: 

i)  sniffemetoder forbundet med korrelasjonskurver for viktig utstyr, 

ii)  teknikker for optisk gassmåling, 

iii)  beregninger av kroniske utslipp basert på utslippsfaktorer som periodisk (f.eks. annethvert år) valideres gjennom 

målinger. 

Undersøkelse og mengdebestemmelse av anleggets utslipp gjennom periodiske målinger med teknikker basert på optisk 

absorpsjon, f.eks. DIAL (Differential Absorption Light Detection and Ranging) eller SOF (Solar Occultation Flux), er 

en nyttig tilleggsteknikk. 

Beskr ivelse  

Se avsnitt 1.20.6 

1.1.5 Drift av rensesystemer for avgass 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft er å sikre høy tilgjengelighet og optimal 

kapasitet for enheter for fjerning av sur gass, svovelgjenvinningsenheter og alle andre rensesystemer for avgass.  
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Beskr ivelse  

Det kan fastsettes særlige framgangsmåter for driftsforhold som avviker fra det normale, særlig 

i)  under oppstart og avstenging, 

ii)  under andre forhold som kan få innvirkning på om systemene fungerer korrekt (f.eks. planlagt eller ekstraordinært 

vedlikehold, rengjøring av enhetene og/eller av rensesystemet for avgass), 

iii)  ved en utilstrekkelig strømning av avgass eller for lav temperatur som hindrer at rensesystemet for avgass kan 

brukes ved full kapasitet. 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge og redusere utslipp av ammoniakk (NH3) til luft ved bruk av 

teknikker for selektiv katalytisk reduksjon (SCR) eller selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR), er å opprettholde 

egnede driftsforhold for SCR- eller SNCR-rensesystemet for avgass, der målet er å begrense utslippet av ikke-reagert 

NH3. 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 2. 

Tabell 2 

BAT-relaterte utslippsnivåer for utslipp av ammoniakk (NH3) til luft for en forbrennings- eller prosessenhet der 

det benyttes SCR- eller SNCR-teknikker 

Parameter 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

Ammoniakk, uttrykt som NH3 < 5–15(1)(2) 

(1) Den øvre delen av intervallet er forbundet med høyere innløpskonsentrasjoner av NOX, høyere reduksjonshastigheter for NOX og 

katalysatorens aldring. 

(2) Den nedre delen av intervallet er forbundet med bruk av SCR-teknikken. 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge og redusere utslipp til luft når det brukes en dampbasert 

survannsstripper, er å lede de sure avgassene fra denne enheten til en SRU eller et tilsvarende gassrensesystem. 

Det er ikke i tråd med BAT å forbrenne ubehandlede gasser fra stripping av survann direkte. 

1.1.6 Overvåking av utslipp til vann 

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann ved å bruke overvåkingsteknikker med minst den 

frekvensen som angis i tabell 3, og i samsvar med EN-standarder. Dersom EN-standarder ikke er tilgjengelige, er beste 

tilgjengelige teknikk å bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer at 

det foreligger data av en tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

1.1.7 Utslipp til vann 

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruk og mengden forurenset vann er å bruke alle teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Integrering av vannstrømmer Reduksjon av prosessvann som 

produseres på enhetsnivå før utslipp, 

gjennom intern ombruk av vannstrømmer 

fra f.eks. kjøling og kondensater, særlig til 

bruk ved avsalting av råolje 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruken 

kreve en fullstendig ombygging av 

enheten eller anlegget 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

ii) Vann- og dreneringssystem til 

atskillelse av forurensede 

vannstrømmer 

Utforming av et industrianlegg for å 

optimalisere vannhåndtering, der hver 

strøm behandles på en egnet måte, f.eks. 

ved å lede survann (fra destillasjon, 

krakking, forkoksingsenheter osv.) til 

passende forbehandling, f.eks. i en 

stripper 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruken 

kreve en fullstendig ombygging av 

enheten eller anlegget 

iii) Atskillelse av ikke-

forurensede vannstrømmer 

(f.eks. kjøling med åpent 

kretsløp, regnvann) 

Utforming av et anlegg for å unngå at det 

sendes ikke-forurenset vann til generell 

spillvannsrensing og for å skape et separat 

utslipp, etter eventuell ombruk av denne 

typen vannstrøm 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruken 

kreve en fullstendig ombygging av 

enheten eller anlegget 

iv) Forebygging av spill og 

lekkasjer 

Praksis som omfatter anvendelse av 

særlige framgangsmåter og/eller 

midlertidig utstyr for å opprettholde 

effektiviteten, når dette er nødvendig, for 

å håndtere særlige forhold, som f.eks. 

spill, manglende inneslutting osv. 

Kan brukes generelt 

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden av forurensende stoffer i spillvann som slippes ut til 

vannresipient, er å fjerne uløselige og løselige forurensende stoffer ved å bruke samtlige av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Fjerning av uløselige stoffer gjennom gjenvinning av 

olje 

Se avsnitt 1.21.2 Kan brukes generelt 

ii) Fjerning av uløselige stoffer gjennom gjenvinning av 

suspenderte faste stoffer og dispergert olje 

Se avsnitt 1.21.2 Kan brukes generelt 

iii) Fjerning av løselige stoffer, herunder ved biologisk 

behandling og rensing 

Se avsnitt 1.21.2 Kan brukes generelt 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 3 

BAT 13. Når det er behov for ytterligere fjerning av organiske stoffer eller nitrogen, er beste tilgjengelige teknikk å 

bruke en ytterligere behandlingsfase som beskrevet i avsnitt 1.21.2. 

Tabell 3 

BAT-relaterte utslippsnivåer for direkte utslipp av spillvann fra raffinering av mineralolje og gass og tilhørende 

overvåkingsfrekvens forbundet med BAT(1) 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Overvåkingsfrekvens(2) og 

analysemetode (standard) 

Hydrokarbonoljeindeks (HOI) mg/l 0,1–2,5 Daglig 

EN 9377- 2(3) 

Totalt suspendert fast stoff (TSS) mg/l 5–25 Daglig 

Kjemisk oksygenforbruk (COD)(4) mg/l 30–125 Daglig 
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Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Overvåkingsfrekvens(2) og 

analysemetode (standard) 

BOD5 mg/l Ingen BAT-AEL Ukentlig 

Nitrogen, samlet(5), uttrykt som N mg/l 1–25 (6) Daglig 

Bly, uttrykt som Pb mg/l 0,005–0,030 Kvartalsvis 

Kadmium, uttrykt som Cd mg/l 0,002–0,008 Kvartalsvis 

Nikkel, uttrykt som Ni mg/l 0,005–0,100 Kvartalsvis 

Kvikksølv, uttrykt som Hg mg/l 0,0001–0,001 Kvartalsvis 

Vanadium mg/l Ingen BAT-AEL Kvartalsvis 

Fenolindeks mg/l Ingen BAT-AEL Månedlig 

EN 14402 

Benzen, toluen, etylbenzen, xylen 

(BTEX) 

mg/l Benzen: 0,001–0,050 

Ingen BAT-AEL for T, E, X 

Månedlig 

(1) Ikke alle parametrer og prøvetakingsfrekvenser gjelder for avløpsvann fra gassraffinerianlegg. 

(2) Gjelder en gjennomstrømningsproporsjonal samleprøve i en prøvetakingsperiode på 24 timer eller, forutsatt at det kan påvises 

tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet, en tidsproporsjonal prøve. 

(3) Overgang fra nåværende metode til EN 9377-2 kan kreve en tilpasningsperiode. 

(4) Dersom det er fastsatt korrelasjon for anlegget, kan COD erstattes med TOC. Korrelasjonen mellom COD og TOC bør utdypes i 

hvert enkelt tilfelle. TOC-overvåking bør foretrekkes ettersom den ikke er avhengig av at det brukes svært giftige forbindelser. 

(5) Når samlet mengde nitrogen er summen av samlet mengde Kjeldahl-nitrogen (TKN), nitrater og nitritter. 

(6) Når nitrifisering/denitrifisering brukes, er det mulig å oppnå nivåer på under 15 mg/l. 

1.1.8 Avfallsproduksjon og avfallshåndtering 

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, når dette ikke er praktisk mulig, redusere avfallsproduksjon, 

er å vedta og gjennomføre en avfallshåndteringsplan som i prioritert rekkefølge sikrer at avfallet forberedes for 

ombruk, resirkulering, gjenvinning eller sluttbehandling. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden av slam til behandling eller sluttbehandling, er å bruke en 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Forbehandling av slam Før sluttbehandling (f.eks. i en 

forbrenningsovn med fluidisert sjikt) blir 

slammet av vannet og/eller avoljet (f.eks. 

med dekantersentrifuge eller 

damptørkere) for å redusere slammets 

volum og gjenvinne olje fra slop-utstyret 

Kan brukes generelt 

ii) Ombruk av slam i prosess-

enheter 

Visse slamtyper (f.eks. oljeslam) kan på 

grunn av oljeinnholdet bearbeides i 

enheter (f.eks. forkoksingsenheter) som 

en del av utgangsmaterialet 

Bruksmulighetene er begrenset til slam 

som oppfyller kravene til å kunne bli 

bearbeidet i enheter med egnet 

behandling 
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BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjon av brukt, fast katalysatoravfall er å bruke en eller flere 

av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

i) Håndtering av brukt, fast katalysator-

materiale 

Planlagt og sikker håndtering av materialer som brukes som katalysator 

(f.eks. av entreprenører) for å gjenvinne dem eller bruke dem på nytt på 

eksterne anlegg. Dette avhenger av katalysatortypen og prosessen 

ii) Fjerning av katalysatormateriale fra 

dekantert oljeslam 

Dekantert oljeslam fra prosessenheter (f.eks. FCC-enhet) kan inneholde 

vesentlige konsentrasjoner av katalysatorpartikler. Disse partiklene må 

utskilles før den dekanterte oljen brukes på nytt som utgangsmateriale 

1.1.9 Støy 

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere støy er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor: 

i)  gjøre en miljømessig støyvurdering og utarbeide en støyhåndteringsplan som er tilpasset lokale forhold, 

ii)  holde støyende utstyr og virksomhet innelukket i en separat bygning/enhet, 

iii)  bruke jordvoller til å skjerme mot støykilden, 

iv)  bruke støyskjermer. 

1.1.10 BAT-konklusjoner for integrert raffineridrift 

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse VOC-utslipp er å bruke teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

I.  Teknikker knyttet til 

utformingen av anlegget 

i)  begrensning av antall mulige støykilder 

ii)  størst mulig utnyttelse av inneslut-

tingsmulighetene i prosessen 

iii)  valg av utstyr med høy integritet 

iv)  forenkling av overvåking og vedlikehold 

ved å sikre enkel tilgang til komponenter 

som kan lekke 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

for eksisterende enheter 

II.  Teknikker knyttet til 

installasjon og idriftsset-

ting av anlegget 

i)  veldefinerte framgangsmåter for 

konstruksjon og montering 

ii)  solide rutiner for idriftssetting og 

overdragelse for å sikre at anlegget 

installeres i henhold til konstruksjons-

kravene 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

for eksisterende enheter 

III.  Teknikker knyttet til drift 

av anlegget 

Bruk av et risikobasert program for påvisning 

og reparasjon av lekkasjer (LDAR) for å 

identifisere komponenter som lekker, og 

reparere disse lekkasjene. 

Se avsnitt 1.20.6 

Kan brukes generelt 
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1.2 BAT-konklusjoner for alkyleringsprosessen 

1.2.1 Alkyleringsprosess med hydrogenfluorid 

BAT 19. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp av hydrogenfluorid til luft (HF) fra alkyleringsprosessen 

med hydrogenfluorid, er våtvasking med alkalisk løsning for å rense ikke-kondenserbare gasstrømmer før disse sendes 

videre til fakling. 

Beskr ivelse  

Se avsnitt 1.20.3 

Bruk:  

Denne teknikken kan brukes generelt. På grunn av de farlige egenskapene til hydrogenfluorid må det tas hensyn til 

sikkerhetskrav 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra alkyleringsprosessen med hydrogenfluorid, er å 

bruke en kombinasjon av teknikkene angitt nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Utfellings-/ 

nøytraliseringsfase 

Utfelling (med f.eks. kalsium- eller 

aluminiumbaserte tilsetningsstoffer) eller 

nøytralisering (der avløpsvannet indirekte 

nøytraliseres med kaliumhydroksid 

(KOH)) 

Kan anvendes generelt. 

På grunn av de farlige egenskapene til 

hydrogenfluorid (HF) skal det tas 

hensyn til sikkerhetskrav 

ii) Utskillingsfase De uløselige forbindelsene som produseres 

i første fase (f.eks. CaF2 eller AlF3), skilles 

ut i f.eks. et sedimenteringsbasseng 

Kan brukes generelt 

1.2.2 Alkyleringsprosess med svovelsyre 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra alkyleringsprosessen med svovelsyre er å 

redusere bruken av svovelsyre ved å regenerere den brukte syren og nøytralisere spillvannet som oppstår i prosessen, 

før det ledes til spillvannsrensing. 

1.3 BAT-konklusjoner for produksjonsprosesser for baseolje 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av farlige stoffer til luft og vann fra 

produksjonsprosesser for baseolje, er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Lukket prosess med gjen-

vinning av løsemiddel 

Prosess der løsemiddelet, etter at det er 

brukt til framstilling av baseolje (f.eks. i 

ekstraksjons- eller avvoksingsenheter), 

gjenvinnes gjennom destillasjon og 

stripping. 

Se avsnitt 1.20.7 

Kan brukes generelt 

ii) Løsemiddelbasert ekstrak-

sjonsprosess med flerdobbel 

effekt 

Løsemiddelbasert ekstraksjonsprosess med 

flere fordampingsfaser (f.eks. dobbel eller 

tredobbel effekt) for å redusere tap av 

inneslutting 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

Bruk av en prosess med tredobbel 

effekt kan være begrenset til 

utgangsmateriale som ikke tilsmusser 

prosessen 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

iii) Ekstraksjonsprosesser som 

bruker mindre farlige stoffer 

Utforming (nye anlegg) eller gjennom-

føring av endringer (eksisterende anlegg) 

som gjør at anlegget bruker en 

løsemiddelbasert ekstraksjonsprosess med 

et mindre farlig løsemiddel: f.eks. om-

danning av furfural- eller fenolekstraksjon 

til n-metylpyrrolidonprosessen (NMP) 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

Ombygging av eksisterende enheter 

til en annen løsemiddelbasert prosess 

med andre fysisk-kjemiske egen-

skaper, kan kreve betydelige end-

ringer 

iv) Katalytiske prosesser basert 

på hydrogenering 

Prosesser basert på omdanning av 

uønskede forbindelser via katalytisk 

hydrogenering på samme måte som 

hydrogenbehandling. 

Se avsnitt 1.20.3 (Hydrogenbehandling) 

Kan brukes generelt for nye enheter 

1.4 BAT-konklusjoner for produksjonsprosessen for bitumen 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge og redusere utslipp til luft fra produksjonsprosessen for bitumen er 

å behandle de gassformige toppfraksjonene ved å bruke en av teknikkene angitt nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Termisk oksidasjon av 

gassformige toppfraksjoner 

over 800 °C 

Se avsnitt 1.20.6 Kan brukes generelt for enheten som luftblåser bitumenet 

ii) Våtvasking av gassformige 

toppfraksjoner 

Se avsnitt 1.20.3 Kan brukes generelt for enheten som luftblåser bitumenet 

1.5 BAT-konklusjoner for prosessen for fluidisert katalytisk krakking 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra prosessen for katalytisk 

krakking (regenerator) er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I.  Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

Prosessoptimering og bruk av prosessfremmende aktivatorer eller tilsetningsstoffer 

i) Prosessoptimering Kombinasjon av driftsforhold eller drifts-

rutiner som har som mål å redusere 

dannelsen av NOX, f.eks. ved å senke 

oksygenoverskuddet i røykgassen ved 

fullstendig forbrenning, eller gjennom 

trinnvis tilførsel av luft til CO-kjelen ved 

delvis forbrenning, forutsatt at CO-kjelen 

er utformet for dette 

Kan brukes generelt 

ii) Aktivatorer som fremmer CO-

oksidasjon og danner lite NOX 

Bruk av et stoff som selektivt fremmer 

bare forbrenningen av CO og forhindrer 

oksidasjon av det nitrogenet som innehol-

der forløpere til NOX: f.eks. prosessfrem-

mende midler som ikke inneholder platina 

Kan brukes bare ved full forbrenning 

for å erstatte platinabaserte CO-

fremmende midler. 

Det kan være behov for en passende 

fordeling av luften i regeneratoren for 

å oppnå størst mulig effekt 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

iii) Særskilte tilsetningsstoffer for 

NOX-reduksjon 

Bruk av særskilte katalytiske tilsetnings-

stoffer for å forbedre reduksjonen av NO 

med CO 

Kan brukes bare ved full forbrenning 

i en enhet med egnet utforming og 

med tilgang til overskudd av oksygen 

Bruksmulighetene for kobberbaserte 

tilsetningsstoffer for NOX-reduksjon 

kan være begrenset på grunn av 

gasskompressorens kapasitet 

II.  Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Selektiv katalytisk reduksjon 

(SCR) 

Se avsnitt 1.20.2 For å unngå potensiell tilsmussing nedstrøms i 

prosessen kan det være behov for ytterligere filtrering 

oppstrøms for SCR-enheten. 

For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

ii) Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Se avsnitt 1.20.2 For FCC-enheter med delvis forbrenning og CO-kjeler 

kreves tilstrekkelig lang oppholdstid ved riktig 

temperatur. 

For FCC-enheter med fullstendig forbrenning og uten 

ekstra kjeler kan ytterligere innsprøyting av brensel 

(f.eks. hydrogen) være nødvendig for å samsvare med 

et lavere temperaturvindu 

iii) Oksidasjon ved lav temperatur Se avsnitt 1.20.2 Behov for ytterligere vaskekapasitet. 

Ozondannelse og tilhørende risikohåndtering skal 

håndteres på en egnet måte. Bruksmulighetene kan 

være begrenset som følge av behovet for ytterligere 

spillvannsrensing og virkninger på tvers av 

miljømedier (f.eks. nitratutslipp) og av utilstrekkelig 

tilgang til flytende oksygen (til ozondannelse). 

Bruken av teknikken kan være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 4. 

Tabell 4 

BAT-relaterte utslippsnivåer for NOX-utslipp til luft fra regeneratoren i prosessen for katalytisk krakking 

Parameter Type enhet/forbrenningstilstand 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

NOX, uttrykt som NO2 Ny enhet / all forbrenning < 30–100 

Eksisterende enhet / fullstendig forbrenning < 100–300(1) 

Eksisterende enhet / delvis forbrenning 100–400(1) 

(1) Når innsprøyting av antimon (Sb) brukes til passivisering av metall, kan det oppstå NOX-nivåer på opptil 700 mg/Nm3. Den 

nedre delen av intervallet kan oppnås med bruk av SCR-teknikken. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av støv og metall til luft fra prosessen for katalytisk krakking 

(regenerator), er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I. Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Bruk av en slitasjebestandig 

katalysator 

Valg av et katalysatormateriale som kan 

motstå slitasje og fragmentering for å 

redusere støvutslipp 

Kan brukes generelt forutsatt at 

katalysatorens funksjon og selektivitet 

er tilstrekkelig 

ii) Bruk av et utgangsmateriale 

med lavt svovelinnhold 

(f.eks. ved å velge slikt 

utgangsmateriale eller ved å 

hydrogenbehandle 

utgangsmaterialet) 

Ved valg av utgangsmateriale bør det velges 

utgangsmateriale med lavt svovelinnhold 

blant de aktuelle alternativene som kan 

bearbeides i enheten. 

Hydrogenbehandling har som mål å 

redusere innholdet av svovel, nitrogen og 

metall i utgangsmaterialet. 

Se avsnitt 1.20.3 

Krever tilstrekkelig tilgang til 

utgangsmateriale med lavt 

svovelinnhold, hydrogenproduksjon og 

kapasitet til å behandle hydrogensulfid 

(H2S) (f.eks. amin- og Claus-enheter) 

II.  Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Elektrofilter (ESP) Se avsnitt 1.20.1 For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

ii) Flertrinns syklonutskillere Se avsnitt 1.20.1 Kan brukes generelt 

iii) Tredjetrinns 

returskyllefilter 

Se avsnitt 1.20.1 Bruksmulighetene kan være begrenset 

iv) Våtvasking Se avsnitt 1.20.3 Bruksmulighetene kan være begrenset i tørre områder og 

dersom biproduktene fra rensingen (herunder f.eks. 

spillvann med et høyt innhold av salt) ikke kan brukes på 

nytt eller sluttbehandles på en egnet måte. 

For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 5. 

Tabell 5 

BAT-relaterte utslippsnivåer for støvutslipp til luft fra regeneratoren i prosessen for katalytisk krakking 

Parameter Type enhet 
BAT-AEL (månedsgjennomsnitt)(1) 

mg/Nm3 

Støv Ny enhet 10–25 

Eksisterende enhet 10–503(2) 

(1) Sotblåsing i CO-kjelen og gjennom gasskjøleren omfattes ikke. 

(2) Den nedre delen av intervallet kan oppnås med et elektrofilter med fire felt. 
  



Nr. 57/1754 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 27.8.2020 

 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 26. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-utslipp til luft fra prosessen for katalytisk 

krakking (regenerator) er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I. Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Bruk av SOX-reduserende 

katalysatortilsetningsstoffer 

Bruk av et stoff som overfører svovelet som 

er bundet til koksen, fra regeneratoren og 

tilbake til reaktoren. 

Se beskrivelse i 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

som følge av regeneratorens konstruk-

sjonsegenskaper. 

Krever passende kapasitet for å fjerne 

hydrogensulfid (f.eks. SRU) 

ii) Bruk av et utgangsmateriale 

med lavt svovelinnhold 

(f.eks. ved å velge et slikt 

utgangsmateriale eller ved å 

hydrogenbehandle 

utgangsmaterialet) 

Ved valg av utgangsmateriale bør det velges 

utgangsmateriale med lavt svovelinnhold 

blant de aktuelle alternativene som kan 

bearbeides i enheten. 

Hydrogenbehandling har som mål å redusere 

innholdet av svovel, nitrogen og metall i 

utgangsmaterialet. 

Se beskrivelse i 1.20.3 

Krever tilstrekkelig tilgang til 

utgangsmateriale med lavt svovel-

innhold, hydrogenproduksjon og 

kapasitet til å behandle hydrogensulfid 

(H2S) (f.eks. amin- og Claus-enheter) 

II.  Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet, f.eks. følgende: 

Teknikker Beskrivelse Bruk 

i) Ikke-regenerativ vasking Våtvasking eller vasking med sjøvann. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset i 

tørre områder og dersom biproduktene fra 

rensingen (herunder f.eks. spillvann med 

et høyt innhold av salt) ikke kan brukes på 

nytt eller sluttbehandles på en egnet måte. 

For eksisterende enheter kan bruksmu-

lighetene være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

ii) Regenerativ vasking Bruk av en spesifikk SOX-absorberende 

reagens (f.eks. en absorberende løsning) 

som vanligvis muliggjør gjenvinning av 

svovel som et biprodukt under en 

regenereringssyklus der reagensen blir 

brukt på nytt. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene er begrenset til tilfeller 

der regenererte biprodukter kan selges. 

For eksisterende enheter kan bruksmu-

lighetene være begrenset som følge av 

eksisterende svovelgjenvinningskapasitet 

samt av tilgjengelig plass 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 6.  
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Tabell 6 

BAT-relaterte utslippsnivåer for SO2-utslipp til luft fra regeneratoren i prosessen for katalytisk krakking 

Parameter Type enhet / tilstand 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

SO2 Nye enheter ≤ 300 

Eksisterende enheter / fullstendig 

forbrenning 
< 100–800(1) 

Eksisterende enheter / delvis forbrenning 100–1 200(1) 

(1) Ved valg av råmateriale med lavt svovelinnhold (f.eks. < 0,5 vektprosent) (eller hydrogenbehandling) og/eller vasking er den 

øvre delen av intervallet ≤ 600 mg/Nm3 for alle forbrenningstilstander. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av karbonmonoksid (CO) til luft fra prosessen for katalytisk 

krakking (regenerator) er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Forbrenningskontroll Se avsnitt 1.20.5 Kan brukes generelt 

ii) Katalysatorer med aktivatorer 

som fremmer oksidasjon av 

karbonmonoksid (CO) 

Se avsnitt 1.20.5 Kan brukes generelt bare ved fullstendig forbrenning 

iii) Karbonmonoksidkjel (CO) Se avsnitt 1.20.5 Kan brukes generelt bare ved delvis forbrenning 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 7. 

Tabell 7 

BAT-relaterte utslippsnivåer for utslipp av karbonmonoksid til luft fra regeneratoren i prosessen for katalytisk 

krakking ved delvis forbrenning 

Parameter Forbrenningstilstand 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

Karbonmonoksid, uttrykt 

som CO 
Delvis forbrenning ≤ 100(1) 

(1) Kan muligens ikke oppnås når CO-kjelen ikke arbeider med full belastning. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.6 BAT-konklusjoner for prosessen for katalytisk reformering 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av polyklorerte dibenzodioksiner/furaner (PCDD/F) til luft 

fra enheten for katalytisk reformering, er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Valg av katalysator-

aktivator 

Bruk av en katalysatoraktivator for å 

begrense mest mulig dannelsen av poly-

klorerte dibenzodioksiner/furaner (PCDD/F) 

under regenerering. 

Se avsnitt 1.20.7 

Kan brukes generelt 

ii) Behandling av røykgassen 

fra regenerering 

  

a.  Gjenvinningskrets for 

regenerert gass med 

adsorpsjonssjikt 

Avgass fra regenereringsfasen renses for å 

fjerne klorholdige forbindelser (f.eks. 

dioksiner) 

Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruken 

være avhengig av utformingen av 

regenereringsenheten 

b.  Våtvasking  Se avsnitt 1.20.3 Gjelder ikke semi-regenerative 

reformeringsenheter 

c.  Elektrofilter (ESP) Se avsnitt 1.20.1 Gjelder ikke semi-regenerative 

reformeringsenheter 

1.7 BAT-konklusjoner for forkoksingsprosessen 

BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft fra prosessen for forkoksingsproduksjon er å bruke en 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Innsamling og gjenvinning 

av kokspartikler 

Systematisk innsamling og gjenvinning av 

kokspartikler som oppstår under hele 

forkoksingsprosessen (boring, håndtering, 

knusing, kjøling osv.) 

Kan brukes generelt 

ii) Håndtering og lagring av 

koks i henhold til BAT 3 

Se BAT 3 Kan brukes generelt 

iii) Bruk av et lukket ned-

blåsingssystem 

Lukket system som fanger opp 

trykkutslipp fra forkokserne 

Kan brukes generelt 

iv) Gjenvinning av gass (her-

under utluftingen før for-

kokseren åpnes mot atmos-

færen) som en bestanddel i 

raffineribrenngass (RFG) 

Overføring av utluftet gass fra forkokseren 

til gasskompressoren for å gjenvinne 

gassen som RFG i stedet for å fakle den. 

Ved fleksibel forkoksing kreves en 

konverteringsfase (for å konvertere 

karbonylsulfid [COS] til H2S) før gassen 

fra forkoksingsenheten kan renses 

For eksisterende enheter kan bruken av 

teknikkene være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere NOX-utslipp til luft fra prosessen for kalsinering av grønnkoks er å 

bruke selektiv ikke-katalytisk reduksjon (SNCR).  
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Beskr ivelse  

Se avsnitt 1.20.2 

Bruk 

Bruken av SNCR-teknikken (særlig med hensyn til oppholdstid og temperaturvindu) kan være begrenset som følge av 

kalsineringsprosessens bestemte egenskaper. 

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere SOX-utslipp til luft fra prosessen for kalsinering av grønnkoks er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Ikke-regenerativ vasking Våtvasking eller vasking med sjøvann. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset i 

tørre områder og dersom biproduktene fra 

rensingen (herunder f.eks. spillvann med 

et høyt innhold av salt) ikke kan brukes på 

nytt eller sluttbehandles på en egnet måte. 

For eksisterende enheter kan bruksmu-

lighetene være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

ii) Regenerativ vasking Bruk av en spesifikk SOX-absorberende 

reagens (f.eks. en absorberende løsning) 

som vanligvis muliggjør gjenvinning av 

svovel som et biprodukt under en 

regenereringssyklus der reagensen blir 

brukt på nytt. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene er begrenset til tilfeller 

der regenererte biprodukter kan selges. 

For eksisterende enheter kan bruksmu-

lighetene være begrenset som følge av 

eksisterende svovelgjenvinningskapasitet 

samt av tilgjengelig plass 

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støvutslipp til luft fra prosessen for kalsinering av grønnkoks er å 

bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Elektrofilter (ESP) Se avsnitt 1.20.1 For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass. 

For grafitt- og anodekokskalsinering kan 

bruksmulighetene være begrenset som følge av 

kokspartiklenes høye resistivitet 

ii) Flertrinns syklonutskillere Se avsnitt 1.20.1 Kan brukes generelt 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 8. 

Tabell 8 

BAT-relaterte utslippsnivåer for støvutslipp til luft fra en enhet for kalsinering av grønnkoks 

Parameter 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

Støv 10–50(1)(2) 

(1) Den nedre delen av intervallet kan oppnås med et elektrofilter med fire felt. 

(2) Når et elektrofilter ikke er tilgjengelig, kan det forekomme verdier på opptil 150 mg/Nm3. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.8 BAT-konklusjoner for avsaltingsprosessen 

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruk og utslipp til vann fra avsaltingsprosessen er å bruke en 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Gjenvinning av vann og 

optimering av avsaltings-

prosessen 

Bruk av forskjellige gode avsaltingsmetoder for å øke 

effektiviteten til avsalteren og redusere forbruket av 

vaskevann, f.eks. ved å bruke blandingsutstyr med lav 

virveldannelse og lavt vanntrykk. Dette omfatter 

håndtering av viktige parametrer for vasking (f.eks. 

god blanding) og utskillingsfaser (f.eks. pH, densitet, 

viskositet og elektrisk feltpotensial for sammen-

smeltning) 

Kan brukes generelt 

ii) Flertrinnsavsalter Flertrinnsavsaltere fungerer med vanntilførsel og 

dehydrering som gjentas i to eller flere trinn slik at det 

oppnås bedre effektivitet i utskillingen og dermed 

mindre korrosjon i etterfølgende prosesser 

Kan brukes for nye enheter 

iii) Ekstra utskillingsfase En ekstra, forbedret utskilling av olje og vann samt av 

faste partikler og vann, utformet for å redusere den 

oljemengden som sendes til anlegget for 

spillvannsrensing, og i stedet gjenvinne den i 

prosessen. Dette omfatter f.eks. en 

sedimenteringsbeholder og bruk av optimal nivåstyring 

Kan brukes generelt 

1.9 BAT-konklusjoner for forbrenningsenheter 

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere NOX-utslipp til luft fra forbrenningsenheter er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I. Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Valg eller behandling av brensel 

a)  Bruk av gass som 

erstatning for flytende 

brensel 

Gass inneholder generelt mindre 

nitrogen enn væske, og 

forbrenning av gass fører til et 

lavere nivå av NOX-utslipp. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset som 

følge av de begrensningene som gjelder tilgang 

til gassformig brensel med lavt svovelinnhold, 

som kan avhenge av den enkelte medlemsstats 

energipolitikk 

b)  Bruk av raffineribren-

selolje (RFO) med lavt 

nitrogeninnhold, f.eks. ved 

å velge RFO eller ved å 

hydrogenbehandle RFO 

Ved valg av raffineribrenselolje 

bør det velges flytende brensel 

med lavt nitrogeninnhold blant 

de aktuelle alternativene som 

kan brukes i enheten. 

Hydrogenbehandling har som 

mål å redusere innholdet av 

svovel, nitrogen og metall i 

brenselet. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene er begrenset av tilgangen til 

flytende brensler med lavt nitrogeninnhold, 

hydrogenproduksjonen og kapasiteten til å 

behandle hydrogensulfid (H2S) (f.eks. amin- og 

Claus-enheter) 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

ii) Forbrenningsendringer 

a)  Trinnvis forbrenning: 

— trinnvis lufttilførsel 

— trinnvis brensel-

tilførsel 

Se avsnitt 1.20.2 Trinnvis brenseltilførsel for blandet forbrenning 

eller forbrenning av væske kan kreve en særskilt 

brennerkonstruksjon 

b)  Optimering av forbrenning Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt 

c)  Resirkulering av røykgass Se avsnitt 1.20.2 Gjelder ved bruk av særskilte brennere med 

intern resirkulering av røykgassen. 

Bruksmulighetene kan være begrenset til 

ettermontering av ekstern resirkulering av 

røykgass i enheter med tvungen/indusert trekk 

d)  Innsprøyting av for-

tynningsmiddel 

Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt for gassturbiner der 

passende inerte fortynningsmidler er 

tilgjengelig 

e)  Bruk av lav-NOX-brennere 

(LNB) 

Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt for nye enheter idet det tas 

hensyn til brenselspesifikke begrensninger 

(f.eks. for tungolje). 

For eksisterende enheter kan bruksmulighetene 

være begrenset av kompleksiteten som følger av 

anleggsspesifikke forhold, f.eks. ovnenes 

utforming og omgivende utstyr. 

I svært spesielle tilfeller kan det være 

nødvendig å utføre vesentlige endringer. 

Bruksmulighetene kan være begrenset for ovner 

i prosessen for forsinket forkoksing fordi det 

kan oppstå koksdannelse i ovnene. 

I gassturbiner er bruksmulighetene begrenset til 

brensler med lavt hydrogeninnhold (generelt 

< 10 %) 

II. Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Selektiv katalytisk reduk-

sjon (SCR) 

Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av kravene til god plass og optimal 

innsprøyting av reaktant 

ii) Selektiv ikke-katalytisk 

reduksjon (SNCR) 

Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt for nye enheter. 

For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av kravene til temperaturvindu og 

oppholdstid som må oppfylles ved innsprøyting av 

reaktant 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

iii) Oksidasjon ved lav tem-

peratur 

Se avsnitt 1.20.2 Bruksmulighetene kan være begrenset av behovet for 

ytterligere vaskekapasitet og av at ozondannelse og 

tilhørende risikohåndtering skal håndteres på en egnet 

måte. 

Bruksmulighetene kan være begrenset som følge av 

behovet for ytterligere spillvannsrensing og virkninger 

på tvers av miljømedier (f.eks. nitratutslipp) og av 

utilstrekkelig tilgang til flytende oksygen (til 

ozondannelse). 

For eksisterende enheter kan bruken av teknikken være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

iv) SNOX-kombinert teknikk Se avsnitt 1.20.4 Gjelder bare for røykgasser med høy strømning (f.eks. 

> 800 000 Nm3/t) og når det er behov for kombinert 

reduksjon av NOX og SOX 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 9, 10 og 11. 

Tabell 9 

BAT-relaterte utslippsnivåer for NOX-utslipp til luft fra en gassturbin 

Parameter Type utstyr 

BAT-AEL(1) 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 ved 15 % O2 

NOX, uttrykt som NO2 Gassturbin (herunder gassturbiner med kombinert 

syklus (CCGT) og turbiner med integrert forgassing 

med kombinert syklus (IGCC)) 

40–120 

(eksisterende turbin) 

20–50 

(ny turbin)(2) 

(1) BAT-AEL gjelder kombinerte utslipp fra gassturbinen og den supplerende gjenvinningskjelen, dersom en slik brukes. 

(2) For brensel med høyt H2-innhold (dvs. over 10 %), er den øvre delen av intervallet 75 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

Tabell 10 

BAT-relaterte utslippsnivåer for NOX-utslipp til luft fra en gassfyrt forbrenningsenhet, unntatt gassturbiner 

Parameter Type forbrenning 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

NOX, uttrykt som NO2 Gassfyring 30–150 

for eksisterende enhet(1) 

30–100 

for ny enhet 

(1) For en eksisterende enhet som forvarmer luft ved høy temperatur (dvs. > 200 °C) eller har et H2-innhold i brenngassen som er 

høyere enn 50 %, er den øvre delen av BAT-AEL-intervallet 200 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4.  
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Tabell 11 

BAT-relaterte utslippsnivåer for NOX-utslipp til luft fra en forbrenningsenhet for flere ulike brensler, unntatt 

gassturbiner 

Parameter Type forbrenning 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

NOX, uttrykt som NO2 Forbrenningsenhet for flere ulike brensler 30–300 

for eksisterende enhet(1)(2) 

(1) Den nedre delen av intervallet kan oppnås med et elektrofilter med fire felt. 

(2) Når et elektrofilter ikke er tilgjengelig, kan det forekomme verdier på opptil 150 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 35. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av støv og metall til luft fra 

forbrenningsenheter er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I. Primære eller prosessrelaterte teknikker, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Valg eller behandling av brensel 

a) Bruk av gass som 

erstatning for flytende 

brensel 

Bruk av gass framfor flytende brensler 

fører til lavere støvutslipp 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset 

som følge av de begrensningene som 

gjelder tilgang til brensel med lavt 

svovelinnhold, som f.eks. naturgass, som 

kan avhenge av den enkelte medlemsstats 

energipolitikk 

b) Bruk av raffineribren-

selolje (RFO) med lavt 

svovelinnhold, f.eks. 

ved å velge RFO eller 

ved å hydrogenbehandle 

RFO 

Ved valg av raffineribrenselolje bør det 

velges flytende brensel med lavt 

svovelinnhold blant de aktuelle alternati-

vene som kan brukes i enheten. 

Hydrogenbehandling har som mål å 

redusere innholdet av svovel, nitrogen og 

metall i brenselet. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset av 

tilgangen til flytende brensler med lavt 

svovelinnhold, hydrogenproduksjon og 

kapasitet til å behandle hydrogensulfid 

(H2S) (f.eks. amin- og Claus-enheter) 

ii) Forbrenningsendringer 

a) Optimering av 

forbrenning 

Se avsnitt 1.20.2 Kan brukes generelt for alle typer 

forbrenning 

b) Forstøvning av flytende 

brensel 

Bruk av høyt trykk for å redusere 

dråpestørrelsen i flytende brensel. 

Nye optimaliserte brennerkonstruksjoner 

omfatter vanligvis dampforstøvning 

Kan brukes generelt for forbrenning med 

flytende brensel 
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II Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Elektrofilter (ESP) Se avsnitt 1.20.1 For eksisterende enheter kan bruksmulighetene være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

ii) Tredjetrinns 

returskyllefilter 

Se avsnitt 1.20.1 Kan brukes generelt 

iii) Våtvasking Se avsnitt 1.20.3 Bruksmulighetene kan være begrenset i tørre områder 

og dersom biproduktene fra rensingen (herunder f.eks. 

spillvann med høyt innhold av salt) ikke kan brukes på 

nytt eller sluttbehandles på en egnet måte. For 

eksisterende enheter kan bruken av teknikken være 

begrenset som følge av tilgjengelig plass 

iv) Sentrifugalvaskere Se avsnitt 1.20.1 Kan brukes generelt 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 12. 

Tabell 12 

BAT-relaterte utslippsnivåer for støvutslipp til luft fra en forbrenningsenhet for flere ulike brensler, unntatt 

gassturbiner 

Parameter Type forbrenning 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

Støv Forbrenning av flere ulike brensler 5–50 

for eksisterende enhet(1)(2) 

5–25 

for ny enhet < 50 MW 

(1) Den nedre delen av intervallet kan oppnås av enheter som bruker teknikker ved utslippspunktet. 

(2) Den øvre delen av intervallet er forbundet med bruk av en høy prosentandel av oljeforbrenning og der bare primære teknikker kan 

brukes. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 36. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere SOX-utslipp til luft fra forbrenningsenheter er å 

bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

I. Primære eller prosessrelaterte teknikker basert på valg eller behandling av brenselet, f.eks. følgende: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Bruk av gass som erstat-

ning for flytende brensel 

Se avsnitt 1.20.3 Bruksmulighetene kan være begrenset 

som følge av de begrensningene som 

gjelder tilgang til brensel med lavt 

svovelinnhold, som f.eks. naturgass, som 

kan avhenge av den enkelte medlemsstats 

energipolitikk 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

ii) Behandling av raffineri-

brenngass (RFG) 

Restkonsentrasjonen av H2S i RFG 

avhenger av behandlingens prosessparamet-

rer, dvs. trykket ved vasking med aminer. 

Se avsnitt 1.20.3 

For gass med lav brennverdi som 

inneholder karbonylsulfid (COS), f.eks. 

fra forkoksingsenheter, kan det være 

behov for en konverteringsenhet før 

fjerning av H2S 

iii) Bruk av raffineribrenselolje 

(RFO) med lavt svovel-

innhold, f.eks. ved å velge 

RFO eller ved å 

hydrogenbehandle RFO 

Ved valg av raffineribrenselolje bør det 

velges flytende brensel med lavt 

svovelinnhold blant de aktuelle alternati-

vene som kan brukes i enheten. 

Hydrogenbehandling har som mål å 

redusere innholdet av svovel, nitrogen og 

metall i brenselet. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene er begrenset av 

tilgangen til flytende brensler med lavt 

svovelinnhold, hydrogenproduksjon og 

kapasitet til å behandle hydrogensulfid 

(H2S) (f.eks. amin- og Claus-enheter) 

II.  Sekundære teknikker eller teknikker ved utslippspunktet: 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Ikke-regenerativ vasking Våtvasking eller vasking med sjøvann. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene kan være begrenset i 

tørre områder og dersom biproduktene fra 

rensingen (herunder f.eks. spillvann med 

et høyt innhold av salt) ikke kan brukes på 

nytt eller sluttbehandles på en egnet måte. 

For eksisterende enheter kan bruken av 

teknikken være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

ii) Regenerativ vasking Bruk av en spesifikk SOX-absorberende 

reagens (f.eks. en absorberende løsning) 

som vanligvis muliggjør gjenvinning av 

svovel som et biprodukt under en 

regenereringssyklus der reagensen blir 

brukt på nytt. 

Se avsnitt 1.20.3 

Bruksmulighetene er begrenset til tilfeller 

der regenererte biprodukter kan selges. 

Ettermontering på eksisterende enheter 

kan være begrenset som følge av 

eksisterende svovelgjenvinningskapasitet. 

For eksisterende enheter kan bruken av 

teknikken være begrenset som følge av 

tilgjengelig plass 

iii) SNOX-kombinert teknikk Se avsnitt 1.20.4 Gjelder bare for røykgasser med høy 

strømning (f.eks. > 800 000 Nm3/t) og når 

det kreves kombinert reduksjon av NOX 

og SOX 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 13 og 14.  
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Tabell 13 

BAT-relaterte utslippsnivåer for SO2-utslipp til luft fra en forbrenningsenhet for raffineribrenngass (RFG), 

unntatt gassturbiner 

Parameter 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

SO2 5–35(1) 

(1) I det særskilte oppsettet med RFG-behandling med lavt utvaskingstrykk og en raffineribrenngass med et H/C-molforhold på over 

5, kan den øvre delen av BAT-AEL-intervallet nå så høyt som 45 mg/Nm3. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

Tabell 14 

BAT-relaterte utslippsnivåer for SO2-utslipp til luft fra forbrenningsenheter for flere ulike brensler, unntatt 

gassturbiner og stasjonære gassmotorer 

Denne BAT-AEL-verdien gjelder veide gjennomsnittsutslipp fra eksisterende forbrenningsenheter for flere ulike 

brensler i raffineriet, med unntak av gassturbiner og stasjonære gassmotorer 

Parameter 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

SO2 35–600 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

BAT 37. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av karbonmonoksid (CO) til luft fra forbrenningsenheter er å 

bruke forbrenningskontroll. 

Beskr ivelse  

Se avsnitt 1.20.5 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 15. 

Tabell 15 

BAT-relaterte utslippsnivåer for utslipp av karbonmonoksid til luft fra en forbrenningsenhet 

Parameter 

BAT-AEL 

(månedsgjennomsnitt) 

mg/Nm3 

Karbonmonoksid, uttrykt som CO ≤ 100 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.10 BAT-konklusjoner for foretringsprosessen 

BAT 38. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft fra foretringsprosessen er å sikre riktig behandling av 

prosessavgasser ved å lede dem til raffineribrenngassystemet.  
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BAT 39. Beste tilgjengelige teknikk for å unngå forstyrrelser i den biologiske rensingen er å bruke en lagertank og en 

egnet produksjonsplan for enheten til å kontrollere innholdet av oppløste giftige bestanddeler (f.eks. metanol, maursyre, 

etere) i spillvannsstrømmen før sluttbehandlingen. 

1.11 BAT-konklusjoner for isomeriseringsprosessen 

BAT 40. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft av klorholdige forbindelser er å optimalisere bruken 

av klorholdige organiske forbindelser som brukes til å opprettholde katalysatoraktiviteten når en slik prosess er i bruk, 

eller å bruke katalytiske systemer som ikke inneholder klor. 

1.12 BAT-konklusjoner for raffinering av naturgass 

BAT 41. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av svoveldioksid til luft fra naturgassanlegg er å anvende 

BAT 54. 

BAT 42. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av nitrogenoksider (NOX) til luft fra naturgassanlegg er å 

anvende BAT 34. 

BAT 43. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp av kvikksølv når dette finnes i rå naturgass, er å fjerne 

kvikksølvet og gjenvinne det kvikksølvholdige slammet for avfallshåndtering. 

1.13 BAT-konklusjoner for destillasjonsprosessen 

BAT 44. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere produksjon av spillvann fra destillasjonsprosessen er 

å bruke vakuumpumper med væskering eller overflatekondensatorer. 

Bruk 

Kan kanskje ikke brukes i visse tilfeller der det kreves ettermontering. For nye enheter kan det være behov for 

vakuumpumper, enten i kombinasjon med eller uten dampejektorer, for å oppnå et høyt vakuum (10 mm Hg). Det bør 

videre finnes en reservepumpe i tilfelle vakuumpumpen svikter. 

BAT 45. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere vannforurensning fra destillasjonsprosessen er å lede 

survann til stripperen. 

BAT 46. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til luft fra destillasjonsenheter er å sikre 

riktig behandling av prosessavgasser, særlig ikke-kondenserbare avgasser, ved å fjerne sur gass før videre bruk. 

Bruk 

Kan brukes generelt for enheter for råolje- og vakuumdestillasjon. Kan muligens ikke brukes for frittstående raffinerier 

for smøremidler og bitumen med utslipp av svovelforbindelser på under 1 tonn/døgn. I visse raffinerioppsett kan 

bruksmulighetene være begrenset som følge av behovet for f.eks. store rørsystemer, kompressorer eller ytterligere 

aminbehandlingskapasitet. 

1.14 BAT-konklusjoner for produktbehandlingsprosessen 

BAT 47. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft fra produktbehandlingsprosessen er å sikre riktig 

sluttbehandling av avgasser, særlig illeluktende brukt luft fra avsvovlingsenheter, ved å lede dem til destruering, f.eks. 

ved forbrenning. 

Bruk 

Kan brukes generelt for produktbehandlingsprosessen der gasstrømmene kan sendes til destrueringsenhetene på en 

sikker måte. Kan muligens ikke brukes for avsvovlingsenheter av sikkerhetsmessige årsaker. 

BAT 48. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere produksjon av avfall og spillvann når det finnes en 

produktbehandlingsprosess som bruker et kaustisk stoff, er å bruke en overrislende kaustisk løsning og en overordnet 

løsning for håndtering av brukt kaustisk stoff, herunder gjenvinning etter egnet behandling, f.eks. ved stripping.  
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1.15 BAT-konklusjoner for lagrings- og håndteringsprosesser 

BAT 49. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp til luft fra lagring av flyktige flytende 

hydrokarbonforbindelser er å bruke lagertanker med flytetak som er utstyrt med høyeffektive tetninger, eller en tank 

med fast tak som er tilknyttet et dampgjenvinningssystem. 

Beskr ivelse  

Høyeffektive tetninger er spesifikt utstyr for å begrense damptap, f.eks. forbedrede primære tetninger og ekstra 

flerdoble (sekundære eller tertiære) tetninger (avhengig av mengden som slippes ut). 

Bruk 

Bruken av høyeffektive tetninger kan være begrenset ved ettermontering av tertiære tetninger i eksisterende tanker. 

BAT 50. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp til luft fra lagring av flyktige flytende 

hydrokarbonforbindelser er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Manuell rengjøring av 

råoljetanken 

Oljetanken rengjøres ved at arbeidere går inn i 

tanken og fjerner slam manuelt 

Kan brukes generelt 

ii) Bruk av et lukket system Ved interne inspeksjoner blir tankene regelmessig 

tømt, rengjort og frigjort for gass. Denne 

rengjøringen omfatter oppløsing av avleiringer på 

tankbunnen. Lukkede systemer som kan 

kombineres med mobile, utslippsreduserende 

teknikker ved utslippspunktet, forebygger eller 

reduserer VOC-utslipp 

Bruksmulighetene kan være 

begrenset av f.eks. typer 

restmengder, tanktakets utforming 

eller tankens materialer 

BAT 51. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til jord og grunnvann fra lagring av flytende 

hydrokarbonforbindelser er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Vedlikeholdsprogrammer 

som omfatter overvåking, 

forebygging og begrens-

ning av korrosjon 

Et styringssystem, herunder lekkasjepåvisning og 

driftskontroller for å hindre overfylling, lager-

kontroll og risikobaserte inspeksjonsrutiner for 

tankene med jevne mellomrom for å sikre deres 

integritet, samt vedlikeholdstiltak for å forbedre 

innesluttingen av tankene. Dette omfatter også en 

handlingsplan for utslipp slik at det kan settes inn 

tiltak før utslippet når grunnvannet. Dette skal 

særlig sikres ved vedlikehold 

Kan brukes generelt 

ii) Tanker med dobbel bunn En ekstra, ugjennomtrengelig bunn som beskytter 

mot utslipp fra det første materialet 

Kan brukes generelt for nye 

tanker og etter overhaling av 

eksisterende tanker(1) 

iii) Ugjennomtrengelige 

membraner 

En kontinuerlig lekkasjesperre under hele tankens 

bunnflate 

Kan brukes generelt for nye 

tanker og etter overhaling av 

eksisterende tanker(1) 
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Teknikk Beskrivelse Bruk 

iv) Tilstrekkelig dimensjonert 

inneslutting for tankanleg-

genes oppsamlingsbassen-

ger 

Et oppsamlingsbasseng i et tankanlegg er 

konstruert for å kunne inneslutte store lekkasjer 

som kan oppstå ved sprekker i veggen eller ved 

overfylling (brukes både av miljømessige og 

sikkerhetsmessige årsaker). Størrelsen og 

tilhørende bygningsbestemmelser er vanligvis 

fastsatt i lokale forskrifter 

Kan brukes generelt 

(1) Teknikk ii) og iii) kan kanskje ikke brukes generelt når tankene benyttes til produkter som krever varme for håndtering i 

væskeform (f.eks. bitumen), og når lekkasje ikke er sannsynlig fordi produktet da vil størkne. 

BAT 52. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere VOC-utslipp til luft fra lasting og lossing av flyktige 

flytende hydrokarbonforbindelser er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor for å oppnå en gjenvinningsprosent 

på minst 95 %. 

Teknikk Beskrivelse Bruk(1) 

Dampgjenvinning ved 

i)  Kondensering 

ii)  Absorpsjon 

iii)  Adsorpsjon 

iv)  Membranfiltrering 

v)  Hybridsystemer 

Se avsnitt 1.20.6 Kan brukes generelt for lasting/lossing når det årlige 

volumet er > 5 000 m3/år. Gjelder ikke for 

lasting/lossing av sjøgående fartøyer med en årlig 

gjennomstrømningsmengde på < 1 million m3/år 

(1) En dampdestrueringsenhet (f.eks. ved forbrenning) kan erstatte en dampgjenvinningsenhet dersom dampgjenvinningen er 

risikofylt eller teknisk umulig som følge av mengden returdamp. 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 16. 

Tabell 16 

BAT-relaterte utslippsnivåer for utslipp av flyktige organiske forbindelser unntatt metan (NMVOC) og benzen 

til luft fra lasting og lossing av flyktige flytende hydrokarbonforbindelser 

Parameter 
BAT-AEL 

(timegjennomsnitt)(1) 

NMVOC 0,15–10 g/Nm3(2)(3) 

Benzen(3) < 1 mg/Nm3 

(1) Timeverdier ved kontinuerlig drift uttrykt og målt i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 94/63/EF (EFT L 365 av 

31.12.1994, s. 24). 

(2) En lavere verdi kan oppnås med totrinns hybridsystemer. Den øvre verdien kan oppnås ved bruk av et adsorpsjons- eller 

membransystem med ett trinn. 

(3) Overvåking av benzen er kanskje ikke nødvendig når NMVOC-utslippene er i den nedre delen av intervallet. 

1.16 BAT-konklusjoner for viskositetsredusering av reststoffer (visbryting) og andre termiske prosesser 

BAT 53. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra visbryting og andre termiske prosesser er å sikre 

riktig behandling av spillvannsstrømmer ved å anvende teknikkene i BAT 11.  
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1.17 BAT-konklusjoner for avsvovling av avgass 

BAT 54. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere svovelutslipp til luft fra avgasser som inneholder hydrogensulfider 

(H2S), er å bruke samtlige teknikker nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk(1) 

i) Fjerning av sur gass, f.eks. 

ved aminbehandling 

Se avsnitt 1.20.3 Kan brukes generelt 

ii)  Svovelgjenvinningsenhet 

(SRU), f.eks. med Claus-

prosess 

Se avsnitt 1.20.3 Kan brukes generelt 

iii) Behandlingsenhet for 

restgass (TGTU) 

Se avsnitt 1.20.3 Ved ettermontering på eksisterende SRU-enheter kan 

bruken være begrenset av SRU-enhetens størrelse og 

enhetenes konfigurasjon, samt av den typen 

svovelgjenvinningsprosess som allerede er i bruk 

(1) Kan muligens ikke brukes for frittstående raffinerier for smøremidler eller bitumen som avgir svovelforbindelser på under 1 

tonn/døgn  

BAT-relaterte nivåer for miljøprestasjon (BAT-AEPL): Se tabell 17. 

Tabell 17 

BAT-relaterte nivåer for miljøprestasjon for et svovelgjenvinningssystem (H2S) for avgass 

 BAT-relatert nivå for miljøprestasjon (månedsgjennomsnitt) 

Fjerning av sur gass Fjerning av hydrogensulfider (H2S) i den rensede 

raffineribrenngassen for å oppfylle BAT-AEL-verdien for 

forbrenning av gass i henhold til BAT 36 

Svovelgjenvinningseffektivitet(1) Ny enhet: 99,5 – > 99,9 % 

Eksisterende enhet: ≥ 98,5 % 

(1) Svovelgjenvinningseffektiviteten beregnes for hele behandlingskjeden (herunder SRU og TGTU) som andelen svovel i 

utgangsmaterialet som gjenvinnes i svovelstrømmen, som sendes til oppsamlingstankene. Når den teknikken som brukes, ikke 

omfatter gjenvinning av svovel (f.eks. vasking med sjøvann), vises det i stedet til svovelfjerningens effektivitet, som er den 

prosentandelen svovel som fjernes gjennom hele behandlingskjeden. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 4. 

1.18 BAT-konklusjoner for fakling 

BAT 55. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utslipp til luft fra fakling er å bruke fakling bare av 

sikkerhetsmessige årsaker eller ved avvikende driftsforhold (f.eks. under oppstart og avstenging).  



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1769 

 

BAT 56. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til luft fra fakling når fakling ikke kan unngås, er å bruke 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruk 

i) Riktig utforming av 

anlegget 

Se avsnitt 1.20.7 Gjelder for nye enheter. 

Gjenvinningssystem for faklingsgass kan ettermonteres 

i eksisterende enheter 

ii) Anleggsstyring Se avsnitt 1.20.7 Kan brukes generelt 

iii) Riktig utforming av fak-

lingsutstyr 

Se avsnitt 1.20.7 Gjelder for nye enheter 

iv) Overvåking og rapporte-

ring 

Se avsnitt 1.20.7 Kan brukes generelt 

1.19 BAT-konklusjoner for integrert utslippshåndtering 

BAT 57. Beste tilgjengelige teknikk for å oppnå en samlet reduksjon av NOX-utslipp til luft fra forbrenningsenheter og 

enheter for fluidisert katalytisk krakking (FCC), er å bruke en teknikk for integrert utslippshåndtering i stedet for 

BAT 24 og BAT 34. 

Beskr ivelse  

Teknikken består i å håndtere NOX-utslipp fra flere eller alle forbrenningsenheter og FCC-enheter i et raffinerianlegg 

på en integrert måte, ved å innføre og bruke den mest hensiktsmessige kombinasjonen av BAT på tvers av de 

forskjellige berørte enhetene og overvåke hvor effektive de er, på en slik måte at de samlede utslippene tilsvarer eller er 

lavere enn utslippene som kan oppnås ved å bruke BAT-AEL-verdiene i BAT 24 og BAT 34 i hver enkelt enhet. 

Denne teknikken er særlig egnet for oljeraffinerianlegg 

— med en anerkjent kompleksitet og mange forskjellige forbrennings- og prosessenheter som er koplet sammen når 

det gjelder tilførsel av utgangsmaterialer og energiforsyning, 

— med behov for hyppige prosessjusteringer som følge av kvaliteten på råoljen som mottas, 

— med et teknisk behov for å bruke en del av prosessrestene som internt brensel, noe som ofte medfører hyppige 

justeringer i brenselsblandingen for å oppfylle prosesskravene. 

BAT-relaterte utslippsnivåer: Se tabell 18. 

Dessuten skal BAT-AEL-verdiene fastsatt i BAT 24 og BAT 34 fortsatt gjelde for hver ny forbrenningsenhet eller 

FCC-enhet som omfattes av systemet for integrert utslippshåndtering. 

Tabell 18 

BAT-relaterte utslippsnivåer for NOX-utslipp til luft ved bruk av BAT 57 

  

BAT-AEL-verdien for NOx-utslipp fra enhetene som omfattes av BAT 57, uttrykt i mg/Nm3 som et 

månedsgjennomsnitt, er lik eller mindre enn det veide gjennomsnittet av de NOx-konsentrasjonene (uttrykt i mg/Nm3 

som et månedsgjennomsnitt) som kan oppnås ved i praksis å bruke teknikker på hver enkelt enhet, som kan gjøre det 

mulig å oppnå følgende for de berørte enhetene: 

a)  for enheter for katalytisk krakking (regenerator): BAT-AEL-intervallet fastsatt i tabell 4 (BAT 24), 

b)  for forbrenningsenheter som forbrenner bare raffineribrensler eller raffineribrensler samtidig med andre brensler: 

BAT-AEL-intervallene fastsatt i tabell 9, 10 og 11 (BAT 34).  
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Denne BAT-AEL-verdien uttrykkes med følgende formel: 

 Σ [(røykgassens strømningshastighet i den berørte enheten) × (NOX-konsentrasjonen som kan oppnås for denne enheten)]  

 Σ(røykgassens strømningshastighet i alle berørte enheter) 

Merknader: 

1.  De aktuelle referansevilkårene for oksygen er angitt i tabell 1. 

2.  De veide utslippsnivåene for de enkelte enhetene er basert på røykgassens strømningshastighet i den berørte 

enheten, uttrykt som et månedsgjennomsnitt (Nm3/time), som er representativt for normal drift av denne enheten i 

raffinerianlegget (ved anvendelse av referansevilkårene i merknad 1). 

3.  Ved betydelige og strukturelle endringer i brenselet som påvirker gjeldende BAT-AEL-verdi for en enhet, eller ved 

andre betydelige eller strukturelle endringer av de berørte enhetenes art eller virkemåte, eller dersom enheter byttes 

ut eller utvides, eller det legges til forbrenningsenheter eller FCC-enheter, må den BAT-AEL-verdien som er 

definert i tabell 18, justeres i henhold til dette. 

Overvåking forbundet med BAT 57 

Beste tilgjengelige teknikk for å overvåke utslipp av NOx i forbindelse med en teknikk for integrert utslippshåndtering 

er den samme som i BAT 4, supplert med følgende: 

— en overvåkingsplan som inneholder en beskrivelse av de prosessene som overvåkes, en liste over de 

utslippskildene og kildestrømmene (produkter og avgasser) som overvåkes for hver prosess, og en beskrivelse av 

den metoden (beregninger og målinger) som brukes, samt de underliggende antakelsene og tilhørende 

pålitelighetsgrad, 

— kontinuerlig overvåking av røykgassens strømningshastighet for de berørte enhetene, enten gjennom direkte 

måling eller gjennom en tilsvarende metode, 

— et datastyringssystem for innsamling, behandling og rapportering av alle de overvåkingsdataene som kreves for å 

fastsette utslippene fra de kildene som omfattes av teknikken med integrert utslippshåndtering. 

BAT 58. Beste tilgjengelige teknikk for å oppnå en samlet reduksjon av SO2-utslipp til luft fra forbrenningsenheter, 

enheter for fluidisert katalytisk krakking (FCC) og svovelgjenvinningsenheter for avgass, er å bruke en teknikk for 

integrert utslippshåndtering i stedet for BAT 26, BAT 36 og BAT 54. 

Beskr ivelse  

Teknikken består i å håndtere SO2-utslipp fra flere eller alle forbrenningsenheter, FCC-enheter og 

svovelgjenvinningsenheter for avgass i et raffinerianlegg på en integrert måte, ved å innføre og bruke den mest 

hensiktsmessige kombinasjonen av BAT på tvers av de berørte enhetene og overvåke hvor effektive de er, på en slik 

måte at de samlede utslippene tilsvarer eller er lavere enn utslippene som kan oppnås ved å bruke BAT-AEL-verdiene 

angitt i BAT 26 og BAT 36 i hver enkelt enhet, samt de BAT-AEPL-verdiene som er angitt i BAT 54. 

Denne teknikken er særlig egnet for oljeraffinerianlegg 

— med en anerkjent kompleksitet og mange forskjellige forbrennings- og prosessenheter som er koplet sammen når 

det gjelder tilførsel av utgangsmaterialer og energiforsyning, 

— med behov for hyppige prosessjusteringer som følge av kvaliteten på råoljen som mottas, 

— med et teknisk behov for å bruke en del av prosessrestene som internt brensel, noe som ofte medfører hyppige 

justeringer i brenselsblandingen for å oppfylle prosesskravene. 

BAT-relatert utslippsnivå: Se tabell 19. 

Dessuten skal BAT-AEL-verdiene fastsatt i BAT 26 og BAT 36 og BAT-AEPL-verdiene fastsatt i BAT 54 fortsatt 

gjelde for hver ny forbrenningsenhet, FCC-enhet eller svovelgjenvinningsenhet for avgass som omfattes av systemet 

for integrert utslippshåndtering.  
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Tabell 19 

BAT-relaterte utslippsnivåer for SO2-utslipp til luft ved bruk av BAT 58 

 

BAT-AEL-verdien for SO2-utslipp fra enhetene som omfattes av BAT 58, uttrykt i mg/Nm3 som et 

månedsgjennomsnitt, er lik eller mindre enn det veide gjennomsnittet av de SO2-konsentrasjonene (uttrykt i mg/Nm3 

som et månedsgjennomsnitt) som kan oppnås ved i praksis å bruke teknikker på hver enkelt enhet, som kan gjøre det 

mulig å oppnå følgende for de berørte enhetene: 

a)  for enheter for katalytisk krakking (regenerator): BAT-AEL-intervallene fastsatt i tabell 6 (BAT 26), 

b)  for forbrenningsenheter som forbrenner raffineribrensler alene eller samtidig med andre brensler: BAT-AEL-

intervallene fastsatt i tabell 13 og tabell 14 (BAT 36), og 

c)  for svovelgjenvinningsenheter for avgass: BAT-AEL-intervallene fastsatt i tabell 17 (BAT 54), 

Denne BAT-AEL-verdien uttrykkes med følgende formel: 

 Σ [(røykgassens strømningshastighet i den berørte enheten) × (SO2-konsentrasjonen som kan oppnås for denne enheten)]  

Σ(røykgassens strømningshastighet i alle berørte enheter)  

Merknader: 

1.  De aktuelle referansevilkårene for oksygen er angitt i tabell 1. 

2.  De veide utslippsnivåene for de enkelte enhetene er basert på røykgassens strømningshastighet i den berørte 

enheten, uttrykt som månedsgjennomsnittet (Nm3/time), som er representativt for normal drift av denne enheten i 

raffinerianlegget (ved bruk av referansevilkårene i merknad 1). 

3.  Ved betydelige og strukturelle endringer i brenselet som påvirker gjeldende BAT-AEL-verdi for en enhet, eller ved 

andre betydelige eller strukturelle endringer av de berørte enhetenes art eller virkemåte, eller dersom enheter byttes 

ut eller utvides, eller det legges til forbrenningsenheter, FCC-enheter eller svovelgjenvinningsenheter for avgass, 

må den BAT-AEL-verdien som er definert i tabell 19, justeres i henhold til dette. 

Overvåking forbundet med BAT 58 

Beste tilgjengelige teknikk for å overvåke utslipp av SO2 i forbindelse med en teknikk for integrert utslippshåndtering 

er den samme som i BAT 4, supplert med følgende: 

— en overvåkingsplan som inneholder en beskrivelse av de prosessene som overvåkes, en liste over de utslippskildene 

og kildestrømmene (produkter og avgasser) som overvåkes for hver prosess, og en beskrivelse av den metoden 

(beregninger og målinger) som brukes, samt de underliggende antakelsene og tilhørende pålitelighetsgrad, 

— kontinuerlig overvåking av røykgassens strømningshastighet for de berørte enhetene, enten gjennom direkte måling 

eller gjennom en tilsvarende metode, 

— et datastyringssystem for innsamling, behandling og rapportering av alle de overvåkingsdataene som kreves for å 

fastsette utslippene fra de kildene som omfattes av teknikken med integrert utslippshåndtering. 

ORDLISTE 

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

1.20.1 Støv 

Teknikk Beskrivelse 

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

Elektrofiltre kan brukes under mange forskjellige driftsforhold. 
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Teknikk Beskrivelse 

 Effektiviteten kan avhenge av antall felt, oppholdstid (størrelse), katalysator-

egenskaper og oppstrøms enheter til partikkelfjerning. 

I FCC-enheter brukes vanligvis elektrofiltre med tre eller fire felt. 

Elektrofiltre kan brukes i tørr tilstand eller med innsprøyting av ammoniakk for å 

forbedre partikkeloppsamlingen. 

Ved kalsinering av grønnkoks kan elektrofilterets oppsamlingseffektivitet bli 

redusert fordi det er vanskelig å gi kokspartiklene elektrisk lading. 

Flertrinns syklonutskillere Syklonbasert oppsamlingsenhet eller -system som er installert etter de to 

syklontrinnene. Kalles som regel tredjetrinnsutskiller og består vanligvis av en 

beholder med mange konvensjonelle utskillere eller forbedret virvelrørteknologi. 

For FCC-enheter avhenger effektiviteten hovedsakelig av partikkelkonsentrasjonen 

og størrelsesfordelingen blant katalysatorpartiklene nedstrøms for regeneratorens 

interne syklonutskillere. 

Sentrifugalvaskere Sentrifugalvaskere kombinerer prinsippet med syklonutskiller med en intensiv 

kontakt med vann, f.eks. i en venturivasker. 

Tredjetrinns returskyllefilter Motstrøms keramisk filter eller filter i sintret metall (returskylling) der de faste 

partiklene, etter at de er samlet på overflaten som en kake, frigjøres gjennom den 

motgående strømningen. De faste partiklene som løsner, fjernes deretter fra 

filtersystemet. 

1.20.2 Nitrogenoksider (NOX) 

Teknikk Beskrivelse 

Forbrenningsendringer 

Trinnvis forbrenning — Trinnvis lufttilførsel – innebærer understøkiometrisk forbrenning i en første fase 

og påfølgende tilførsel av den nødvendige mengden luft eller oksygen til ovnen for 

å fullføre forbrenningen. 

— Trinnvis brenseltilførsel – det utvikles en primærflamme med lav impuls i 

brennerkanalen, og en sekundærflamme dekker den nederste delen av 

primærflammen og senker dennes kjernetemperatur. 

Resirkulering av røykgass Avgass fra ovnen sprøytes inn på nytt i flammen for å redusere oksygeninnholdet og 

dermed flammens temperatur. 

Særskilte brennere bruker intern resirkulering av forbrenningsgasser for å kjøle ned 

den nederste delen av flammene og redusere oksygeninnholdet i den varmeste delen av 

flammene. 

Bruk av lav-NOX-brennere 

(LNB) 

Denne teknikken (herunder ultralav-NOX-brennere) 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. Utformingen 

av ultralav-NOX-brennere (ULNB) omfatter trinnvis forbrenning (luft/brensel) og 

resirkulering av røykgass. Tørre lav-NOX-brennere (DLNB) brukes til gassturbiner. 

Optimering av forbrenning Denne teknikken, som bygger på kontinuerlig overvåking av relevante 

forbrenningsparametrer (f.eks. O2-innhold, CO-innhold, forholdet mellom brensel og 

luft [eller oksygen], ikke forbrente bestanddeler), bruker kontrollteknologi for å oppnå 

best mulig forbrenningsforhold. 
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Teknikk Beskrivelse 

Innsprøyting av fortynnings-

middel 

Inerte fortynningsmidler, f.eks. røykgass, damp, vann eller nitrogen, som tilføres 

forbrenningsutstyret, senker flammetemperaturen og dermed konsentrasjonen av NOX 

i røykgassene. 

Selektiv katalytisk reduksjon 

(SCR) 

Denne teknikken bygger på reduksjon av NOX til nitrogen i et katalysatorsjikt gjennom 

en reaksjon med ammoniakk (som regel en vandig løsning) ved en optimal 

driftstemperatur på ca. 300–450 °C. 

Et eller to katalysatorlag kan benyttes. Det oppnås høyere NOX-reduksjon ved å 

benytte større katalysatormengder (to lag). 

Selektiv ikke-katalytisk reduk-

sjon (SNCR) 

Denne teknikken bygger på reduksjon av NOX til nitrogen gjennom en reaksjon med 

ammoniakk eller urea ved høy temperatur. 

Driftstemperaturen bør holdes på mellom 900 °C og 1 050 °C for optimal reaksjon. 

NOX-oksidasjon ved lav tem-

peratur 

Under oksidasjonsprosessen ved lav temperatur injiseres ozon i en røykgasstrøm ved 

en optimal temperatur som er under 150 °C, for å oksidere uløselig NO og NO2 til 

lettløselig N2O5. Deretter fjernes N2O5 i en gassvasker, og det spillvannet med 

fortynnet salpetersyre som dannes, kan brukes i anleggsprosesser eller nøytraliseres for 

utslipp, eventuelt med ytterligere fjerning av nitrogen ved behov. 

1.20.3 Svoveloksider (SOX) 

Teknikk Beskrivelse 

Behandling av raffineribrenn-

gass (RFG) 

Visse raffineribrenngasser kan være svovelfrie allerede ved kilden (f.eks. fra katalytisk 

reformering og isomeriseringsprosesser), men de fleste andre prosesser produserer 

svovelholdige gasser (f.eks. avgasser fra enheter for visbryting, hydrogenbehandling 

eller katalytisk krakking). Disse gasstrømmene må avsvovles på en egnet måte (f.eks. 

ved fjerning av sur gass – se nedenfor – for å fjerne H2S) før de ledes videre til 

raffineribrenngassystemet. 

Avsvovling av raffineri-

brennolje (RFO) med 

hydrogenbehandling 

Foruten å velge råolje med lavt svovelinnhold kan mengden svovel i brenselet 

reduseres med hydrogenbehandlingsprosessen (se nedenfor), der hydrogene-

ringsreaksjoner finner sted og fører til en reduksjon av svovelinnholdet. 

Bruk av gass som erstatning 

for flytende brensel 

Redusert bruk av flytende raffineribrensel (vanligvis tung brennolje som inneholder 

svovel, nitrogen, metaller osv.) ved å erstatte dem med flytende petroleumsgass (LPG) 

eller raffineribrenngass (RFG) produsert på anlegget, eller med eksternt tilførte 

gassformige brensler (f.eks. naturgass) med et lavt nivå av svovel og andre uønskede 

stoffer. For de enkelte forbrenningsenhetene kreves det ved forbrenning av flere ulike 

brensler et minstenivå av forbrenning av flytende brensel for å sikre flamme-

stabiliteten. 

Bruk av SOX-reduserende 

katalysatortilsetningsstoffer 

Bruk av et stoff (f.eks. katalysator med metalloksider) som overfører svovelet som er 

bundet til koksen, fra regeneratoren og tilbake til reaktoren. Prosessen er mest effektiv 

ved fullstendig forbrenning framfor ved en kraftig, delvis forbrenning. 

NB: SOX-reduserende katalysatortilsetningsstoffer kan virke negativt inn på 

støvutslipp ved å øke katalysatortap som følge av slitasje, og på NOX-utslippene ved å 

øke CO-dannelsen, sammen med oksidering av SO2 til SO3. 
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Teknikk Beskrivelse 

Hydrogenbehandling Hydrogenbehandling bygger på hydrogeneringsreaksjoner og har som hovedformål å 

produsere brensler med lavt svovelinnhold (f.eks. bensin og diesel med 10 ppm 

svovel) og optimere prosesskonfigurasjonen (konvertering av tunge restprodukter og 

produksjon av mellomdestillater). Den reduserer innholdet av svovel, nitrogen og 

metall i utgangsmaterialet. Ettersom hydrogen er påkrevd, er det behov for tilstrekkelig 

produksjonskapasitet. Ettersom teknikken omdanner svovel i utgangsmaterialet til 

hydrogensulfid (H2S) i prosessgassen, er behandlingskapasiteten (i f.eks. amin- og 

Claus-enheter) også en mulig flaskehals. 

Fjerning av sur gass, f.eks. ved 

aminbehandling 

Utskilling av sur gass (hovedsakelig hydrogensulfid) fra brenngassene ved å oppløse 

den i et kjemisk løsemiddel (absorpsjon). De mest brukte løsemidlene er aminer. Dette 

er vanligvis den første behandlingsfasen som kreves før grunnstoffet svovel kan 

gjenvinnes i SRU-enheten. 

Svovelgjenvinningsenhet 

(SRU) 

En særskilt enhet som vanligvis består av en Claus-prosess som fjerner svovel fra 

gasstrømmer med et høyt innhold av hydrogensulfid (H2S), fra aminbehandlings-

enheter og survannsstrippere. 

SRU-enheten etterfølges som regel av en behandlingsenhet for restgass (TGTU) der 

resterende H2S fjernes. 

Behandlingsenhet for restgass 

(TGTU) 

En gruppe teknikker som brukes i tillegg til SRU-enhetene for å forbedre fjerningen av 

svovelforbindelser. De kan inndeles i fire kategorier i henhold til de prinsippene som 

anvendes: 

— direkte oksidering til svovel 

— fortsettelse av Claus-reaksjonen (under duggpunktet) 

— oksidering til SO2 og gjenvinning av svovel fra SO2 

— redusering til H2S og gjenvinning av svovel fra denne H2S (f.eks. aminprosess) 

Våtvasking Ved våtvasking oppløses de gassformige forbindelsene i en egnet væske (vann eller 

alkalisk løsning). Både faste partikler og gassformige forbindelser kan fjernes 

samtidig. Nedstrøms for gassvaskeren er røykgassene mettet med vann, og dråpene må 

utskilles før røykgassene slippes ut. Den resterende væsken må renses i en 

spillvannsprosess, og de uløselige partiklene samles opp gjennom sedimentering eller 

filtrering. 

Avhengig av type vaskeløsning kan det dreie seg om følgende: 

— en ikke-regenerativ teknikk (f.eks. natrium- eller magnesiumbasert) 

— en regenerativ teknikk (f.eks. amin- eller sodaløsning) 

Avhengig av kontaktmetoden kan de ulike teknikkene kreve f.eks. følgende: 

— venturisystemer som bruker energien fra innløpsgass ved å sprøyte den med 

væsken 

— pakkede tårn, platetårn, sprøytekamre 

Når vaskere er beregnet på fjerning av SOX, må konstruksjonen være egnet slik at også 

støv kan fjernes på effektiv måte. 

Vanligvis ligger effektiviteten i fjerning av SOX i intervallet 85–98 %. 

Ikke-regenerativ vasking En natrium- eller magnesiumbasert løsning brukes som alkalisk reagens for å 

absorbere SOX, som regel i form av sulfater. Teknikkene er basert på f.eks. følgende: 

— våt kalkstein 

— vandig ammoniakk 

— sjøvann (se nedenfor) 
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Teknikk Beskrivelse 

Vasking med sjøvann En spesifikk type ikke-regenerativ vasking der sjøvannets alkalitet brukes som 

løsemiddel. Krever vanligvis en reduksjon av støv oppstrøms. 

Regenerativ vasking Bruk av en spesifikk SOX-absorberende reagens (f.eks. en absorberende løsning) som 

vanligvis muliggjør gjenvinning av svovel som et biprodukt under en 

regenereringssyklus der reagensen er brukt på nytt. 

1.20.4 Kombinerte teknikker (SOx, NOx og støv) 

Teknikk Beskrivelse 

Våtvasking Se avsnitt 1.20.3 

SNOX-kombinert teknikk Kombinert teknikk for å fjerne SOX, NOX og støv der en første støvfjerningsfase 

(ESP) etterfølges av visse spesifikke katalytiske prosesser. Svovelforbindelsene 

gjenvinnes som konsentrert svovelsyre av handelskvalitet, mens NOX reduseres til N2. 

Samlet SOX-fjerning ligger i intervallet: 94–96,6 %. 

Samlet NOX-fjerning ligger i intervallet: 87–90 %. 

1.20.5 Karbonmonoksid (CO) 

Teknikk Beskrivelse 

Forbrenningskontroll Økningen i CO-utslipp som følge av at det anvendes forbrenningsendringer (primære 

teknikker) for å redusere NOX-utslipp, kan begrenses ved å kontrollere 

driftsparametrene nøye. 

Katalysatorer med aktivatorer 

som fremmer oksidasjon av 

karbonmonoksid (CO) 

Bruk av et stoff som selektivt fremmer oksidasjonen av CO til CO2 (forbrenning). 

Karbonmonoksidkjel (CO) En særskilt etterforbrenningsenhet der CO i røykgassen forbrukes nedstrøms for 

katalysatorregeneratoren for å gjenvinne energi. 

Den brukes som regel bare sammen med FCC-enheter med delvis forbrenning 

1.20.6 Flyktige organiske forbindelser (VOC) 

Teknikk Beskrivelse 

Dampgjenvinning Utslipp av flyktige organiske forbindelser ved lasting og lossing av de fleste flyktige 

produkter, særlig råolje og lettere produkter, kan reduseres ved hjelp av forskjellige 

teknikker, f.eks. følgende: 

— Absorpsjon: Dampmolekylene løses opp i en egnet absorpsjonsvæske (f.eks. 

glykoler eller mineraloljefraksjoner, som parafin eller reformat). Den ladede 

vaskeløsningen desorberes deretter ved oppvarming i en senere fase. De desorberte 

gassene må enten kondenseres, behandles ytterligere og forbrennes eller 

absorberes igjen i en egnet strøm (f.eks. i det produktet som gjenvinnes). 
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 — Adsorpsjon: Dampmolekylene holdes tilbake av aktiverte områder på overflaten av 

adsorberte faste materialer, f.eks. aktivt karbon (AC) eller zeolitt. Adsorbenten 

regenereres periodisk. Det desorbatet som oppstår, absorberes deretter i en 

sirkulerende strøm av det produktet som gjenvinnes i en nedstrøms vaskesøyle. 

Restgass fra vaskesøylen sendes til videre behandling. 

— Utskilling av gass via membran: Dampmolekylene føres gjennom selektive 

membraner for å separere damp/luftblandingen til en hydrokarbonberiket fase 

(permeat), som deretter kondenseres eller absorberes, og en hydrokarbonfattig fase 

(retentat). 

— Totrinns kjøling/kondensering: Ved å kjøle ned damp-/gassblandingen 

kondenseres dampmolekylene og utskilles som en væske. Ettersom fuktigheten 

fører til isdannelse på varmeveksleren, kreves en totrinns kondenseringsprosess 

med vekslende drift. 

— Hybride systemer: Kombinasjoner av tilgjengelige teknikker. 

NB: Absorpsjons- og adsorpsjonsprosesser kan ikke redusere metanutslipp i noen 

betydelig grad. 

Dampdestruering Når gjenvinning er vanskelig, kan destruering av flyktige organiske forbindelser 

(VOC) oppnås gjennom f.eks. termisk oksidasjon (forbrenning) eller katalytisk 

oksidasjon. Det er behov for sikkerhetskrav (f.eks. flammesperre) for å forebygge 

eksplosjon. 

Termisk oksidasjon skjer vanligvis i ildfaste oksidatorer med ett kammer som er 

utstyrt med gassbrenner og skorstein. Ved innhold av bensin er 

varmevekslereffektiviteten begrenset, og forvarmingstemperaturene må holdes under 

180 °C for å redusere antenningsrisikoen. Driftstemperaturene ligger mellom 760 °C 

og 870 °C, og oppholdstidene er vanligvis på 1 sekund. Når det ikke finnes en særskilt 

forbrenningsovn til dette formålet, kan det benyttes en eksisterende ovn for å skape 

den nødvendige temperaturen og de nødvendige oppholdstidene. 

Katalytisk oksidasjon krever en katalysator for å øke oksidasjonshastigheten ved å 

adsorbere oksygenet og VOC-forbindelsene på katalysatorens overflate. Katalysatoren 

gjør at oksidasjonsreaksjonen kan skje ved en lavere temperatur enn den som kreves 

ved termisk oksidasjon: vanligvis fra 320 °C til 540 °C. En første fase med forvarming 

(elektrisk eller med gass) gjør det mulig å oppnå den temperaturen som er nødvendig 

for å starte den katalytiske oksidasjonen av VOC-forbindelsene. En oksidasjonsfase 

finner sted når luften passerer gjennom et sjikt med faste katalysatorer. 

LDAR-program 

(lekkasjepåvisning og 

reparasjon) 

Et LDAR-program (lekkasjepåvisning og reparasjon) er en strukturert tilnærming for å 

redusere utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) gjennom påvisning og 

etterfølgende reparasjon eller utskiftning av komponenter som lekker. For tiden brukes 

sniffemetoder (beskrevet i EN 15446) og metoder for optisk gassmåling for å 

identifisere lekkasjer. 

Sniffemetode: Første fase er påvisning ved hjelp av håndholdte VOC-

analyseapparater som måler konsentrasjonen i nærheten av utstyret (f.eks. ved hjelp av 

flammeionisering eller fotoionisering). Andre fase er innkapsling av komponenten for 

å utføre en direkte måling ved utslippskilden. Den andre fasen erstattes noen ganger av 

matematiske korrelasjonskurver basert på statistiske resultater fra et stort antall 

tidligere målinger av lignende komponenter. 

Metoder for optisk gassmåling: Optiske målinger bruker små, lette håndholdte 

kameraer som gjør det mulig å visualisere gasslekkasjer i sanntid, slik at de vises som 

«røyk» på skjermen sammen med det normale bildet av den berørte komponenten. Det 

gjør at vesentlige VOC-lekkasjer kan påvises på en enkel og rask måte. Aktive 

systemer skaper et bilde ved hjelp av tilbakespredt infrarødt laserlys som reflekteres på 

komponenten og dens omgivelser. Passive systemer er basert på den naturlige 

infrarøde strålingen fra utstyret og dets omgivelser. 
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Overvåking av diffuse VOC-

utslipp 

En fullstendig undersøkelse og mengdebestemmelse av anleggets utslipp kan foretas 

med en egnet kombinasjon av utfyllende metoder, f.eks. SOF-kampanjer («Solar 

Occultation Flux») eller DIAL-kampanjer («Differential Absorption Lidar»). 

Resultatene kan brukes til tidsmessige trendevalueringer, krysskontroller og 

oppdatering/validering av det pågående LDAR-programmet. 

SOF (Solar Occultation Flux): Teknikken bygger på registrering og spektrometrisk 

fouriertransformasjonsanalyse av et bredbåndsspektrum av sollyset i det infrarøde eller 

ultrafiolette/synlige området langs en gitt geografisk bane, som krysser vindretningen 

og skjærer gjennom VOC-vifter. 

DIAL (Differential Absorption LIDAR): DIAL er en laserbasert teknikk som 

benytter LIDAR (Light Detection and Ranging) med differensialadsorpsjon, som er 

det optiske motstykket til sonisk radiobølgebasert RADAR. Teknikken bygger på 

tilbakespredning av laserpulser fra atmosfæriske aerosoler og analyse av 

spektralegenskapene til lyset som sendes tilbake, og fanges opp med teleskop. 

Utstyr med høy integritet Utstyr med høy integritet omfatter bl.a. følgende: 

— ventiler med doble pakningstetninger 

— magnetisk drevne pumper/kompressorer/røreverk 

— pumper/kompressorer/røreverk med mekaniske tetninger i stedet for 

pakningstetninger 

— pakninger med høy integritet (som spiralpakninger, tetningsringer) for kritiske 

bruksområder 

1.20.7 Andre teknikker 

Teknikk Beskrivelse 

Teknikker for å forebygge 

eller redusere utslipp fra 

fakling 

Riktig utforming av anlegget: Dette omfatter tilstrekkelig kapasitet hos 

faklingsgassens gjenvinningssystem, bruk av avlastningsventiler med høy integritet og 

andre metoder som sikrer at fakling bare brukes som et sikkerhetssystem under andre 

forhold enn ved normal drift (oppstart, avstenging, nødssituasjon). 

Anleggsstyring: Dette omfatter organisatoriske tiltak og kontrolltiltak for å redusere 

tilfeller av fakling ved å balansere RFG-systemet, bruke avansert prosesstyring osv. 

Utforming av faklingsutstyr: Dette omfatter parametrer som høyde, trykk, tilføring 

av damp, luft eller gass, type fakkeltopp osv. Målet er å oppnå røykfri og pålitelig drift 

og sikre effektiv forbrenning av overskuddsgasser ved fakling under andre forhold enn 

ved normal drift. 

Overvåking og rapportering: Kontinuerlig overvåking (målinger av gasstrøm og 

beregninger av andre parametrer) av gass som sendes til fakling og tilhørende 

forbrenningsparametrer (f.eks. gasstrømmens sammensetning og varmeinnhold, 

andelen hjelpestoffer, hastighet, spylegassens strømningshastighet og utslipp av 

forurensende stoffer). Rapportering av alle faklinger gjør det mulig å bruke 

faklingsforhold som et krav i miljøstyringsordningen og som et verktøy for å 

forebygge framtidige hendelser. 

Visuell fjernovervåking av faklingen kan også utføres ved hjelp av farge-TV-skjermer 

under faklingen. 

Valg av katalysatoraktivator 

for å unngå dioksindannelse 

Under regenereringen av reformeringskatalysatoren er det vanligvis behov for 

organiske klorider for å få en effektiv reformeringskatalysator (for å gjenopprette 

riktig kloridbalanse i katalysatoren og sikre riktig dispergering av metallene). Valget 

av en egnet klorholdig forbindelse vil påvirke risikoen for utslipp av dioksiner og 

furaner. 
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Gjenvinning av løsemiddel for 

produksjonsprosesser for 

baseolje 

Enheten for gjenvinning av løsemiddel består av en destillasjonsfase, der løsemidlene 

gjenvinnes fra oljestrømmen, og en strippingfase (med damp eller nøytralgass) i en 

fraksjoneringsenhet. 

Løsemidlene som benyttes, kan være en blanding (DiMe) av 1,2-dikloretan (DCE) og 

diklormetan (DCM). 

I voksbehandlingsenheter utføres gjenvinningen av løsemidler (f.eks. for DCE) ved 

hjelp av to systemer: ett for avoljet voks og et annet for bløt voks. Begge består av 

varmeintegrerte separatorer og en vakuumstripper. Strømmer fra den avvoksede oljen 

og voksproduktene strippes for å fjerne spor av løsemidler. 

1.21 Beskrivelse av teknikker for forebygging og begrensning av utslipp til vann 

1.21.1 Forbehandling av spillvann 

Teknikk Beskrivelse 

Forbehandling av survanns-

strømmer før ombruk eller 

rensing 

Sende generert survann (f.eks. fra destillasjons-, krakkings-, forkoksingsenheter) til 

egnet forbehandling (f.eks. i en stripper) 

Forbehandling av andre 

spillvannsstrømmer før 

rensing 

For å opprettholde rensingens effektivitet kan det være nødvendig med egnet 

forbehandling. 

1.21.2 Spillvannsrensing 

Teknikk Beskrivelse 

Fjerning av uløselige stoffer 

gjennom gjenvinning av olje. 

Disse teknikkene omfatter vanligvis følgende: 

— API-separatorer 

— separering med korrugerte plater (CPI, Corrugated Plate Interceptors) 

— separering med parallelle plater (PPI, Parallel Plate Interceptors) 

— separering med hellende plater (Tilted Plate Interceptors, TPI) 

— buffer- og/eller utjevningstanker 

Fjerning av uløselige stoffer 

gjennom gjenvinning av 

suspenderte faste stoffer og 

dispergert olje 

Disse teknikkene omfatter vanligvis følgende: 

— flotasjon med oppløst gass (DGF, Dissolved Gas Flotation) 

— flotasjon med indusert gass (IGF, Induced Gas Flotation) 

— sandfiltrering 

Fjerning av løselige stoffer, 

herunder ved biologisk 

behandling og rensing 

Biologiske renseteknikker kan omfatte følgende: 

— systemer med faste sjikt 

— systemer med suspenderte sjikt 

Et av de mest brukte systemene med suspenderte sjikt i raffineriers renseanlegg for 

spillvann, er prosessen med aktivert slam. Systemer med faste sjikt kan omfatte et 

biofilter eller en bakterieseng. 

Ytterligere behandlingsfase En særlig renseprosess for spillvann for å utfylle tidligere behandlingsfaser, f.eks. for å 

redusere nitrogen- eller karbonforbindelser ytterligere. Brukes generelt der det 

eksisterer særlige lokale krav til vannvern. 

 


