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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/2009 

av 22. juni 2020 

om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT), i henhold til europaparlaments- og 

rådsdirektiv 2010/75/EU om industriutslipp, for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler, 

herunder konservering av tre og treprodukter med kjemikalier 

[meddelt under nummer C(2020) 4050](*) 

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) Konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) legges til grunn ved fastsettelse av vilkår for tillatelser til anlegg 

som omfattes av kapittel II i direktiv 2010/75/EU, og vedkommende myndigheter bør fastsette utslippsgrenseverdier 

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

tilgjengelige teknikkene, som fastsatt i BAT-konklusjonene. 

2) Forumet bestående av representanter for medlemsstatene, berørte industrier og ikke-statlige organisasjoner som fremmer 

miljøvern, opprettet ved kommisjonsbeslutning av 16. mai 2011(2), avga 18. november 2019 sin uttalelse til Kommi-

sjonen om det foreslåtte innholdet i BAT-referansedokumentet for overflatebehandling ved bruk av organiske 

løsemidler, herunder konservering av tre og treprodukter med kjemikalier. Uttalelsen er offentlig tilgjengelig. 

3) BAT-konklusjonene i vedlegget til denne beslutningen er det sentrale elementet i nevnte BAT-referansedokument. 

4) Tiltakene fastsatt i denne beslutningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 75 nr. 1 i direktiv 

2010/75/EU. 

TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

Konklusjonene om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler, herunder 

konservering av tre og treprodukter med kjemikalier, fastsatt i vedlegget vedtas. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 414 av 9.12.2020, s. 19, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 155/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

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

(2) Kommisjonsbeslutning 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 (EUT C 146 av 17.5.2011, s. 3). 
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Artikkel 2 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 22. juni 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

Medlem av Kommisjonen 

 _____  
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VEDLEGG 

Konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler, 

herunder konservering av tre og treprodukter med kjemikalier 

VIRKEOMRÅDE 

Disse BAT-konklusjonene gjelder følgende former for virksomhet angitt i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU: 

6.7: Behandling av overflater på stoffer, gjenstander eller produkter ved bruk av organiske løsemidler, særlig appretur, 

trykking, belegging, avfetting, isolering, liming, maling, rengjøring eller impregnering, med en forbrukskapasitet på 

over 150 kg organiske løsemidler per time eller over 200 tonn per år. 

6.10: Konservering av tre og treprodukter med kjemikalier med en produksjonskapasitet på over 75 m3 per dag, bortsett fra 

behandling utelukkende mot blåvedsopp. 

6.11: Uavhengig drevet rensing av spillvann som ikke omfattes av direktiv 91/271/EØF, forutsatt at hovedbelastningen av 

forurensende stoffer stammer fra de formene for virksomhet som er angitt i nr. 6.7 eller 6.10 i vedlegg I til direktiv 

2010/75/EU. 

Disse BAT-konklusjonene omfatter også kombinert rensing av spillvann fra forskjellige kilder, forutsatt at hovedbelastningen 

av forurensende stoffer stammer fra de formene for virksomhet som er angitt i nr. 6.7 eller 6.10 i vedlegg I til direktiv 

2010/75/EU, og at spillvannrensingen ikke omfattes av rådsdirektiv 91/271/EØF(1). 

Disse BAT-konklusjonene omfatter ikke følgende: 

Behandling av overflater på stoffer, gjenstander eller produkter ved bruk av organiske løsemidler: 

— Impregnering av tekstiler ved bruk av andre midler enn en løsemiddelbasert kontinuerlig film. Dette kan være omfattet av 

BAT-konklusjonene for tekstilindustrien (TXT). 

— Trykking, liming og impregnering av tekstiler. Dette kan være omfattet av BAT-konklusjonene for tekstilindustrien (TXT). 

— Laminering av trebaserte plater. 

— Omdanning av gummi. 

— Produksjon av blandinger til overflatebehandling, lakk, maling, trykkfarger, halvledere, klebemidler eller farmasøytiske 

produkter. 

— Forbrenningsanlegg på stedet, med mindre de varme gassene som genereres, brukes til direkte oppvarming, tørking eller 

annen behandling av gjenstander eller materialer. Disse kan være omfattet av BAT-konklusjonene for store forbrennings-

anlegg (LCP) eller av europaparlaments- og rådsdirektiv 2015/2193/EU(2). 

Konservering av tre og treprodukter med kjemikalier: 

— Kjemisk modifisering og hydrofobering (f.eks. bruk av harpikser) av tre og treprodukter. 

— Behandling av tre og treprodukter mot blåvedsopp. 

— Behandling av tre og treprodukter med ammoniakk. 

— Forbrenningsanlegg på stedet. Disse kan være omfattet av BAT-konklusjonene for store forbrenningsanlegg (LCP) eller av 

direktiv 2015/2193/EU. 

  

(1) Rådsdirektiv 91/271/EØF av 21. mai 1991 om rensing av avløpsvann fra byområder (EFT L 135 av 30.5.1991, s. 40). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/2193 av 25. november 2015 om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra 

mellomstore forbrenningsanlegg (EUT L 313 av 28.11.2015, s. 1). 



24.11.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/235 

 

 

Andre BAT-konklusjoner og referansedokumenter som kan være relevante for de formene for virksomhet som omfattes av 

disse BAT-konklusjonene, er som følger: 

— Økonomi og virkninger på tvers av medier (ECM). 

— Utslipp fra lagring (EFS). 

— Energieffektivitet (ENE). 

— Avfallsbehandling (WT). 

— Store forbrenningsanlegg (LCP). 

— Overflatebehandling av metaller og plast (STM). 

— Overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (ROM). 

DEFINISJONER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende definisjoner: 

Generelle uttrykk 

Uttrykk Definisjon 

Grunnlakk Maling som når den påføres et underlag, bestemmer fargen og effekten (f.eks. metallisk, 

perlemorsglans). 

Batchvise utslipp Utslipp av en avgrenset mengde vann. 

Klarlakk Et overflatebehandlingsmateriale som påført et underlag danner en hard, gjennomsiktig hinne 

med beskyttende, dekorative eller særskilte tekniske egenskaper. 

Kombinasjonslinje Kombinasjon av varmgalvanisering og båndlakkering i samme prosesslinje. 

Kontinuerlig måling Måling ved hjelp av et automatisk målesystem som er fast installert på anlegget, for 

kontinuerlig overvåking av utslipp i henhold til EN 14181. 

Direkte utslipp Utslipp til en vannresipient uten ytterligere rensing av spillvann nedstrøms. 

Utslippsfaktorer Koeffisienter som kan multipliseres med kjente data, f.eks. anleggs-/prosessdata eller 

gjennomstrømningsdata, for å anslå utslipp. 

Eksisterende anlegg Et anlegg som ikke er et nytt anlegg. 

Diffuse utslipp Diffuse utslipp som definert i artikkel 57 nr. 3 i direktiv 2010/75/EU. 

Kreosot i klasse B eller C Kreosottyper som det finnes spesifikasjoner for i EN 13991. 

Indirekte utslipp Utslipp som ikke er direkte utslipp. 

Større anleggsoppgradering En større endring med hensyn til et anleggs utforming eller teknologi og som innebærer store 

justeringer eller utskiftninger av prosess- og/eller renseteknikker og tilhørende utstyr. 

Nytt anlegg Et anlegg som først blir tillatt på produksjonsstedet etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene, eller en full utskiftning av et anlegg etter offentliggjøringen av disse BAT-

konklusjonene. 

Avgass Gass fra en prosess, et utstyr eller et område som enten sendes videre til rensing eller slippes 

ut direkte til luft via en skorstein. 

Organisk forbindelse Organisk forbindelse som definert i artikkel 3 nr. 44 i direktiv 2010/75/EU. 

Organisk løsemiddel Organisk løsemiddel som definert i artikkel 3 nr. 46 i direktiv 2010/75/EU. 
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Generelle uttrykk 

Uttrykk Definisjon 

Anlegg Alle deler av en installasjon som utfører en form for virksomhet angitt i nr. 6.7 eller 6.10 i 

vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, og enhver annen direkte forbundet form for virksomhet 

som kan påvirke forbruket og/eller utslippene. 

Anlegg kan være nye anlegg eller eksisterende anlegg. 

Grunning Maling som er beregnet brukt som et lag på en klargjort overflate, for å gi god heft, beskytte 

eventuelle underliggende lag og utfylle uregelmessigheter i overflaten. 

Sektor Alle overflatebehandlingsaktivitetene som er en del av de formene for virksomhet som er 

angitt i nr. 6.7 i vedlegg I til direktiv 2010/75/EU, og som det vises til i avsnitt 1 i disse BAT-

konklusjonene. 

Følsomme omgivelser Områder som har behov for særlig vern, f.eks. 

— boligområder, 

— områder der det pågår menneskelige aktiviteter (f.eks. nærliggende arbeidsplasser, 

skoler, dagsentre, rekreasjonsområder, sykehus eller pleiehjem). 

Tilført tørrstoffmasse Den samlede massen tørrstoff som er brukt, som definert i del 5 nr. 3 bokstav a) i) i vedlegg 

VII til direktiv 2010/75/EU. 

Løsemiddel Med «løsemiddel» menes «organisk løsemiddel». 

Tilført løsemiddel Den samlede mengden organiske løsemidler som er brukt, som definert i del 7 nr. 3 bokstav 

b) i vedlegg VII til direktiv 2010/75/EU. 

Løsemiddelbasert En type maling, trykkfarge eller annet overflatebehandlingsmateriale der et eller flere 

løsemidler brukes som bærer. I forbindelse med konservering av tre og treprodukter viser det 

til behandlingskjemikalietypen. 

Løsemiddelbasert blanding Løsemiddelbasert overflatebehandling der et av lagene er vannbasert. 

Massebalanse for løsemidler En beregning av massebalansen som utføres minst én gang i året i henhold til del 7 i vedlegg 

VII til direktiv 2010/75/EU. 

Overvann Vann fra nedbør som renner over land eller ugjennomtrengelige overflater, f.eks. brolagte 

gater og lagringsområder og tak, og som ikke trenger ned i bakken. 

Totale utslipp Summen av diffuse utslipp og utslipp i røykgasser som definert i artikkel 57 nr. 4 i direktiv 

2010/75/EU. 

Behandlingskjemikalier Kjemikalier som brukes til konservering av tre og treprodukter, f.eks. biocider, kjemikalier til 

impregnering (for eksempel oljer, emulsjoner) og flammehemmere. Dette omfatter også 

bæreren av de virksomme stoffene (f.eks. vann, løsemiddel). 

Gyldig time- eller halvtimes-

gjennomsnitt 

Et time- eller halvtimesgjennomsnitt anses som gyldig dersom det ikke utføres vedlikehold på 

eller er en funksjonssvikt i det automatiske målesystemet. 

Røykgasser Røykgasser som definert i artikkel 57 nr. 2 i direktiv 2010/75/EU. 

Vannbasert En type maling, trykkfarge eller annet overflatebehandlingsmateriale der vann erstatter hele 

eller en del av innholdet av løsemidler. I forbindelse med konservering av tre og treprodukter 

viser det til behandlingskjemikalietypen. 

Konservering av tre Former for virksomhet der formålet er å beskytte tre og treprodukter mot de skadelige 

virkningene av sopper, bakterier, insekter, vann, værforhold eller brann, bevare den 

strukturelle integriteten på lang sikt og gjøre tre og treprodukter mer motstandsdyktige. 
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Forurensende stoffer og parametrer 

Uttrykk Definisjon 

AOX Adsorberbare organisk bundne halogener, uttrykt som Cl, omfatter adsorberbart organisk 

bundet klor, brom og jod. 

CO Karbonmonoksid. 

KOF Kjemisk oksygenforbruk. Den mengden oksygen som kreves for fullstendig kjemisk 

oksidasjon av det organiske materialet til karbondioksid ved bruk av dikromat. KOF er en 

indikator for massekonsentrasjonen av organiske forbindelser. 

Krom Krom, uttrykt som Cr, omfatter alle uorganiske og organiske kromforbindelser, oppløste 

eller partikkelbundne. 

DMF N,N-dimetylformamid. 

Støv Samlet mengde partikler (i luft). 

F Fluorid. 

Seksverdig krom Seksverdig krom, uttrykt som Cr(VI), omfatter alle kromforbindelser der krommet er i 

oksidasjonstilstand +6 (oppløste eller partikkelbundne). 

HOI Hydrokarbonoljeindeks. Summen av forbindelser som kan ekstraheres med et hydro-

karbonløsemiddel (herunder langkjedede eller forgrenede alifatiske, alisykliske, aromatiske 

eller alkylsubstituerte aromatiske hydrokarboner). 

IPA Isopropylalkohol: propan-2-ol (også kalt isopropanol). 

Nikkel Nikkel, uttrykt som Ni, omfatter alle uorganiske og organiske nikkelforbindelser, oppløste 

eller partikkelbundne. 

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

PAH Polysykliske aromatiske hydrokarboner. 

TOC Totalt organisk karbon, uttrykt som C (i vann). 

TVOC Totalt flyktig organisk karbon, uttrykt som C (i luft). 

TSS Totalt suspendert fast stoff. Massekonsentrasjonen av alle suspenderte faste stoffer (i vann) 

målt ved filtrering gjennom glassfiberfiltre og gravimetri. 

VOC Flyktig organisk forbindelse som definert i artikkel 3 nr. 45 i direktiv 2010/75/EU. 

Sink Sink, uttrykt som Zn, omfatter alle uorganiske og organiske sinkforbindelser, oppløste eller 

partikkelbundne. 

FORKORTELSER 

I disse BAT-konklusjonene gjelder følgende forkortelser: 

Forkortelse Definisjon 

BPR Biocidproduktforordningen (europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 av  

22. mai 2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter (EUT L 167 av 

27.6.2012, s. 1)). 

DWI «Drawn and wall ironed» (en type boks i metallemballasjeindustrien). 
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Forkortelse Definisjon 

EMS Miljøstyringsordning. 

IED Industriutslippsdirektivet (2010/75/EU). 

IR Infrarødt. 

LEL Nedre eksplosjonsgrense – den laveste konsentrasjonen (i prosent) av en gass eller damp i 

luft som kan danne en flamme når en tennkilde er til stede. Konsentrasjoner som er lavere 

enn LEL, er for små til å brenne. Kalles også nedre antennelighetsgrense (LFL). 

OTNOC Andre forhold enn normale driftsforhold. 

STS Overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler. 

UV Ultrafiolett. 

WPC Konservering av tre og treprodukter med kjemikalier. 

GENERELLE BETRAKTNINGER 

Beste tilgjengelige teknikker 

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

andre teknikker som sikrer minst et tilsvarende nivå av miljøvern. 

Med mindre annet er angitt, kan disse BAT-konklusjonene brukes generelt. 

Utslippsnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikker (BAT-AEL) 

BAT-AEL for totale og diffuse VOC-utslipp 

For totale VOC-utslipp angis utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) i disse BAT-

konklusjonene 

— som et spesifikt utslipp beregnet som årsgjennomsnitt ved å dividere de totale VOC-utslippene (beregnet på grunnlag av 

massebalansen for løsemidler) med en sektoravhengig parameter for produksjonstilførsel (eller gjennomstrømning) eller 

— som en prosentdel av tilført løsemiddel beregnet som årsgjennomsnitt i henhold til del 7 nr. 3 bokstav b) i) i vedlegg VII til 

direktiv 2010/75/EU. 

For diffuse VOC-utslipp angis utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) i disse BAT-

konklusjonene som en prosentdel av tilført løsemiddel beregnet som årsgjennomsnitt i henhold til del 7 nr. 3 bokstav b) i) i 

vedlegg VII til direktiv 2010/75/EU. 

BAT-AEL og veiledende utslippsnivåer for utslipp i røykgasser 

Utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) og veiledende utslippsnivåer for utslipp i 

røykgasser i disse BAT-konklusjonene viser til konsentrasjoner, uttrykt som masse av stoffer som slippes ut per volum røykgass 

under følgende standardforhold: tørr gass ved en temperatur på 273,15 K og et trykk på 101,3 kPa uten korrigering for 

oksygeninnhold og uttrykt i mg/Nm3. 

For perioder for gjennomsnittsberegning av BAT-AEL og veiledende utslippsnivåer for utslipp i røykgasser gjelder følgende 

definisjoner: 

Type måling 
Periode for 

gjennomsnittsberegning 
Definisjon 

Kontinuerlig Døgngjennomsnitt Gjennomsnitt i en periode på ett døgn basert på gyldige time- eller 

halvtimesgjennomsnitt. 
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Type måling 
Periode for 

gjennomsnittsberegning 
Definisjon 

Periodisk Gjennomsnitt i prøveta-

kingsperioden 

Gjennomsnittsverdi av tre påfølgende målinger på minst 30 minutter 

hver(1). 

(1) For alle parametrer der det på grunn av prøvetakingsbegrensninger eller analytiske begrensninger og/eller driftsforhold ikke er hensikts-

messig med en 30 minutters prøvetaking/måling og/eller et gjennomsnitt av tre påfølgende målinger, kan det brukes en mer hensiktsmessig 

prøvetakings-/målemetode. 

BAT-AEL for utslipp til vann 

Utslippsnivåene forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEL) for utslipp til vann i disse BAT-konklusjonene 

viser til konsentrasjoner (masse av stoffer som slippes ut per volum vann) uttrykt i mg/l. 

Periodene for gjennomsnittsberegning forbundet med BAT-AEL viser til et av følgende to tilfeller: 

— Ved kontinuerlige utslipp: døgngjennomsnittsverdier, dvs. 24-timers gjennomstrømningsproporsjonale samleprøver. 

— Ved batchvise utslipp: gjennomsnittsverdier i løpet av utslippets varighet tatt som gjennomstrømningsproporsjonale 

samleprøver. 

Tidsproporsjonale samleprøver kan brukes dersom det påvises tilstrekkelig gjennomstrømningsstabilitet. Alternativt kan det tas 

stikkprøver, forutsatt at avløpsvannet er tilstrekkelig blandet og homogent. Det tas stikkprøver dersom prøven er ustabil med 

hensyn til parameteren som skal måles. Alle BAT-AEL for utslipp til vann gjelder på det stedet der utslippet forlater anlegget. 

Andre miljøprestasjonsnivåer 

Spesifikke energiforbruksnivåer (energieffektivitet) forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEPL) 

Miljøprestasjonsnivåene forbundet med spesifikt energiforbruk svarer til årsgjennomsnitt som beregnes ved hjelp av følgende 

formel: 

spesifikt energiforbruk =  
energiforbruk

aktivitetsgrad
 

der 

energiforbruk: den samlede mengden varme (generert av primære energikilder) og elektrisiteten som forbrukes av 

anlegget, som definert i energieffektivitetsplanen (se BAT 19 bokstav a)), uttrykt i MWh/år, 

aktivitetsgrad: den samlede mengden produkter som bearbeides på anlegget, eller anleggets kapasitet, uttrykt i 

relevant enhet avhengig av sektor (f.eks. kg/år, m2/år, overflatebehandlede kjøretøyer/år). 

Spesifikke vannforbruksnivåer forbundet med de beste tilgjengelige teknikkene (BAT-AEPL) 

Miljøprestasjonsnivåene forbundet med spesifikt vannforbruk svarer til årsgjennomsnitt som beregnes ved hjelp av følgende 

formel: 

spesifikt vannforbruk =  
vannforbruk

aktivitetsgrad
 

der 

vannforbruk: den samlede mengden vann som forbrukes i forbindelse med aktivitetene som utføres på anlegget, 

unntatt resirkulert vann og vann som brukes om igjen, kjølevann som brukes i åpne kjølesystemer, og 

vann til husholdningsformål, uttrykt i l/år eller m3/år, 
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aktivitetsgrad: den samlede mengden produkter som bearbeides på anlegget, eller anleggets kapasitet, uttrykt i 

relevant enhet avhengig av sektor (f.eks. m2 båndlakkering/år, overflatebehandlede kjøretøyer/år eller 

tusentalls bokser/år). 

Veiledende nivåer for spesifikk avfallsmengde som sendes fra anlegget 

De veiledende nivåene for den spesifikke avfallsmengden som sendes fra anlegget, svarer til årsgjennomsnitt som beregnes ved 

hjelp av følgende formel: 

spesifikk avfallsmengde som sendes fra anlegget =  
avfallsmengde som sendes fra anlegget

aktivitetsgrad
 

der 

avfallsmengde som sendes fra anlegget: samlet avfallsmengde som sendes fra anlegget, uttrykt i kg/år, 

aktivitetsgrad: samlet mengde produkter som bearbeides på anlegget, eller anleggets kapasitet, uttrykt i 

overflatebehandlede kjøretøyer/år. 

1. BAT-KONKLUSJONER FOR OVERFLATEBEHANDLING VED BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER 

1.1. Generelle BAT-konklusjoner 

1.1.1. Miljøstyringsordninger 

BAT 1. Beste tilgjengelige teknikk for å forbedre den samlede miljøprestasjonen er å utarbeide og 

gjennomføre en miljøstyringsordning (EMS) som omfatter alle følgende punkter: 

i) Engasjement, lederskap og ansvarlighet fra ledelsen, herunder den øverste ledelsen, med henblikk på å 

gjennomføre en effektiv miljøstyringsordning. 

ii) En analyse som omfatter bestemmelse av hvilken kontekst som gjelder for organisasjon, identifisering av 

berørte parters behov og forventninger, fastsettelse av hvilke egenskaper ved anlegget som er forbundet med 

mulige risikoer for miljøet (eller for menneskers helse), samt av gjeldende lovfestede miljøkrav. 

iii) Utarbeiding av en miljøpolitikk som omfatter kontinuerlig forbedring av anleggets miljøprestasjon. 

iv) Fastsettelse av mål og ytelsesindikatorer for viktige miljøaspekter, herunder sikring av at gjeldende 

lovfestede krav overholdes. 

v) Planlegging og gjennomføring av nødvendige prosedyrer og tiltak (herunder korrigerende og forebyggende 

tiltak ved behov) for å nå miljømålene og unngå miljørisikoer. 

vi) Fastsettelse av strukturer, roller og ansvarsområder i forbindelse med miljøaspekter og -mål og sikring av at 

de nødvendige økonomiske og menneskelige ressursene finnes. 

vii) Sikring av den nødvendige kompetansen og bevisstheten blant personale som har arbeidsoppgaver som kan 

påvirke anleggets miljøprestasjon (f.eks. gjennom informasjon og opplæring). 

viii) Intern og ekstern kommunikasjon. 

ix) Fremming av arbeidstakernes deltakelse i god miljøstyringspraksis. 

x) Utarbeiding og vedlikehold av en styringshåndbok og skriftlige prosedyrer for å overvåke aktiviteter med 

betydelig miljøvirkning samt relevant dokumentasjon. 
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xi) Effektiv driftsplanlegging og prosesstyring. 

xii) Gjennomføring av egnede vedlikeholdsprogrammer. 

xiii) Protokoller for beredskap og innsats i nødssituasjoner, herunder forebygging og/eller reduksjon av de 

negative (miljømessige) virkningene av nødssituasjoner. 

xiv) Ved utforming (eller ombygging) av et (nytt) anlegg eller en del av det skal det tas hensyn til anleggets 

miljøvirkning i hele dets levetid, noe som omfatter konstruksjon, vedlikehold, drift og nedlegging. 

xv) Gjennomføring av et overvåkings- og måleprogram. Informasjon kan ved behov finnes i referanserapporten 

om overvåking av utslipp til luft og vann fra anlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet. 

xvi) Regelmessige sammenligninger med andre foretak innenfor samme sektor. 

xvii) Periodisk uavhengig (så langt det er praktisk mulig) intern revisjon og periodisk uavhengig ekstern revisjon 

for å vurdere miljøprestasjonen og fastslå om miljøstyringsordningen fungerer som planlagt, og om den er 

gjennomført og fulgt på riktig måte. 

xviii) Vurdering av årsaker til avvik, gjennomføring av korrigerende tiltak som reaksjon på avvik, gjennomgåelse 

av hvor effektive de korrigerende tiltakene er, og fastsettelse av om det foreligger eller kan oppstå lignende 

avvik. 

xix) Periodisk gjennomgåelse av miljøstyringsordningen og dens fortsatte egnethet, tilstrekkelighet og virkning, 

utført av den øverste ledelsen. 

xx) Følge med på og ta hensyn til utviklingen innen renere teknikker. 

Særlig for overflatebehandling ved bruk av organiske løsemidler er beste tilgjengelige teknikk også å innlemme 

følgende punkter i miljøstyringsordningen: 

i) Interaksjon med kvalitetskontroll og -sikring samt helse- og sikkerhetshensyn. 

ii) Planlegging med henblikk på å redusere et anleggs miljøavtrykk. Dette omfatter særlig å 

a) foreta en vurdering av anleggets samlede miljøprestasjon (se BAT 2), 

b) ta hensyn til forhold på tvers av mediene, særlig opprettholdelse av en riktig balanse mellom redusert 

utslipp av løsemidler og forbruk av energi (se BAT 19), vann (se BAT 20) og råstoffer (se BAT 6), 

c) redusere utslippene av VOC fra rengjøringsprosesser (se BAT 9). 

iii) Innlemming av 

a) en plan for å forebygge og kontrollere lekkasjer og spill (se BAT 5 bokstav a)), 

b) et system for å evaluere råstoffer med henblikk på å bruke råstoffer med lav miljøvirkning og en plan for å 

optimalisere bruken av løsemidler i prosessen (se BAT 3), 

c) en massebalanse for løsemidler (se BAT 10), 

d) et vedlikeholdsprogram som har som mål å redusere frekvensen og miljøkonsekvensene av andre forhold 

enn normale driftsforhold (OTNOC) (se BAT 13), 



Nr. 79/242 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

e) en plan for energieffektivitet (se BAT 19 bokstav a)). 

f) en plan for vannforvaltning (se BAT 20 bokstav a)). 

g) en plan for avfallshåndtering (se BAT 22 bokstav a)). 

h) en plan for håndtering av lukt (se BAT 23). 

Merknad 

Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 opprettes Unionens ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), som er 

et eksempel på en miljøstyringsordning som er i samsvar med denne beste tilgjengelige teknikken. 

Bruksområde 

Miljøstyringsordningens detaljnivå og formaliseringsgrad avhenger normalt av anleggets art, størrelse og 

kompleksitet, og av de miljøvirkningene det kan ha. 

1.1.2. Samlet miljøprestasjon 

BAT 2. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre anleggets samlede miljøprestasjon, særlig når det gjelder 

VOC-utslipp og energiforbruk, er å 

— identifisere områdene/delene/trinnene i prosessene som står for de største bidragene til VOC-utslippene og 

energiforbruket, og som har det største forbedringspotensialet (se også BAT 1), 

— identifisere og gjennomføre tiltak for å minimere VOC-utslipp og energiforbruk, 

— oppdatere situasjonen regelmessig (minst én gang i året) og følge opp gjennomføringen av de identifiserte 

tiltakene. 

1.1.3. Valg av råstoffer 

BAT 3. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere miljøvirkningen av råstoffene som brukes, 

er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 
Bruk av råstoffer med 

liten miljøvirkning 

Som en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1) – 

en systematisk evaluering av den negative 

miljøvirkningen av materialene som er brukt (særlig 

stoffer som er kreftframkallende, arvestoffskadelige 

og reproduksjonstoksiske, samt stoffer som gir 

grunn til svært alvorlig bekymring), og, når det er 

mulig, erstatning med andre med ingen eller færre 

miljø- og helsevirkninger, idet det tas hensyn til 

produktkvalitetskravene eller 

produktspesifikasjonene. 

Kan brukes generelt. 

Evalueringens omfang (f.eks. 

detaljnivå) og art avhenger 

normalt av anleggets art, 

størrelse og kompleksitet og 

miljøvirkningene det kan ha, 

samt av typen og mengden 

materialer som brukes. 

(b) 

Optimalisering av 

bruken av løsemidler i 

prosessen 

Optimalisering av bruken av løsemidler i prosessen 

ved hjelp av en håndteringsplan (som en del av 

miljøstyringsordningen, se BAT 1), der formålet er 

å identifisere og gjennomføre nødvendige tiltak 

(f.eks. fargegruppering eller optimalisering av 

spraypulverisering). 

Kan brukes generelt. 
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BAT 4. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruk av løsemidler, VOC-utslipp og den samlede 

miljøvirkningen av råstoffene som brukes, er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Bruk av løsemidelba-

sert maling/ 

overflatebehandling/ 

lakk/trykkfarge/ 

klebemiddel med høyt 

tørrstoffinnhold 

Bruk av maling, overflatebehandling, flytende 

trykkfarge, lakk og klebemiddel som inneholder en 

lav mengde løsemidler og et høyt innhold av 

tørrstoff. 

Utvalget av overflatebehand-

lingsteknikker kan være 

begrenset av typen 

virksomhet, underlagets type 

og form, produktkvalitetskrav 

samt behovet for å sikre at 

materialene som brukes, 

påføringsteknikkene, 

teknikkene for tørking/ 

herding og avgassbehand-

lingssystemene er innbyrdes 

kompatible. 

(b) 

Bruk av vannbasert 

maling/ 

overflatebehandling/ 

trykkfarge/lakk/ 

klebemiddel 

Bruk av maling, overflatebehandling, flytende 

trykkfarge, lakk og klebemiddel der organiske 

løsemidler delvis er erstattet med vann. 

(c) 

Bruk av stråleherdet 

trykkfarge/ 

overflatebehandling/ 

maling/lakk/ 

klebemiddel 

Bruk av maling, overflatebehandling, flytende 

trykkfarge, lakk og klebemiddel som kan herdes ved 

aktivering av spesifikke kjemiske grupper med UV- 

eller IR-stråling, eller raske elektroner, uten varme 

og uten utslipp av VOC. 

(d) 

Bruk av 

tokomponentlim uten 

løsemidler 

Bruk av tokomponentlim uten løsemidler bestående 

av en harpiks og en herder. 

(e) Bruk av smeltelim 

Bruk av overflatebehandling med klebemidler 

framstilt ved ekstrudering av syntetisk gummi, 

hydrokarbonharpikser og forskjellige 

tilsetningsstoffer. Ingen løsemidler brukes. 

(f) 
Bruk av 

pulverlakkering 

Bruk av overflatebehandling uten løsemidler som 

påføres som finfordelt pulver og herdes i 

varmeovner. 

(g) 

Bruk av laminatfilm til 

rull- eller 

båndlakkering 

Bruk av polymerfilm som påføres et bånd eller en 

rull for å tilføre estetiske eller funksjonelle 

egenskaper, noe som reduserer antallet nødvendige 

beleggingslag. 

(h) 

Bruk av stoffer som 

ikke er VOC, eller som 

er VOC med lavere 

flyktighet 

Erstatning av VOC-stoffer med høy flyktighet med 

andre som inneholder organiske forbindelser som 

ikke er VOC, eller som er VOC med lavere 

flyktighet (f.eks. estere). 

  



Nr. 79/244 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

1.1.4. Oppbevaring og håndtering av råstoffer 

BAT 5. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere diffuse VOC-utslipp ved oppbevaring og 

håndtering av materialer som inneholder løsemidler, og/eller farlige materialer er å følge prinsippene for god 

driftspraksis ved hjelp av alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Håndteringsteknikker 

(a) 

Utarbeiding og 

gjennomføring av en 

plan for å forebygge og 

kontrollere lekkasjer 

og spill 

En plan for å forebygge og kontrollere lekkasjer og 

spill er en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1) 

og omfatter, men er ikke begrenset til 

— handlingsplaner i tilfelle små og store spill på 

anlegget, 

— definering av de involverte personenes roller og 

ansvarsområder, 

— sikring av at personalet er miljøbevisst og har 

fått opplæring i å forebygge/håndtere spill, 

— identifisering av områder med risiko for spill 

og/eller lekkasje av farlige materialer og 

rangering av disse ut fra risikoen, 

— sikring av at det i identifiserte områder finnes 

egnede inneslutningssystemer, f.eks. 

ugjennomtrengelige gulv, 

— identifisering av egnet utstyr til inneslutning og 

rengjøring av spill, og regelmessig kontroll av 

at det er tilgjengelig, i god stand og plassert i 

nærheten av steder der disse hendelsene kan 

forekomme, 

— retningslinjer for håndtering av avfall som 

oppstår i forbindelse med håndteringen av spill, 

— regelmessige (minst én gang i året) 

inspeksjoner av lager- og driftsområder, testing 

og kalibrering av lekkasjedeteksjonsutstyr og 

omgående reparasjon av lekkasjer fra ventiler, 

bøssinger, flenser osv. (se BAT 13). 

Kan brukes generelt. Planens 

omfang (f.eks. detaljnivå) 

avhenger normalt av 

anleggets art, størrelse og 

kompleksitet og av typen og 

mengden materialer som 

brukes. 

Oppbevaringsteknikker 

(b) 

Forsegling eller 

tildekking av beholdere 

og avgrenset 

lagerområde med 

spillkant 

Oppbevaring av løsemidler, farlige materialer, 

løsemiddelavfall og rengjøringsmiddelavfall i 

forseglede eller tildekkede beholdere som er egnet 

for den aktuelle risikoen og utformet for å minimere 

utslipp. Området for oppbevaring av beholdere har 

spillkant og tilstrekkelig kapasitet. Kan brukes generelt. 

(c) 

Minimering av 

oppbevaring av farlige 

materialer i 

produksjonsområder 

I produksjonsområdene finnes det farlige materialer 

bare i de mengdene som skal brukes til 

produksjonen. Større mengder oppbevares atskilt. 



24.11.2022 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 79/245 

 

 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Teknikker for pumping og håndtering av væsker 

(d) 

Teknikker for å 

forebygge lekkasjer og 

spill under pumping 

Lekkasjer og spill forebygges ved å bruke pumper 

og pakninger som er egnet for materialet som 

håndteres, og som sikrer riktig tetthet. Dette 

omfatter utstyr som pumper med spalterørsmotor, 

magnetisk koplede pumper, pumper med flere 

mekaniske pakninger og et dempe- eller 

buffersystem, pumper med flere mekaniske 

pakninger og tørrpakninger, membranpumper eller 

sugepumper. 

Kan brukes generelt. 

(e) 
Teknikker for å hindre 

overløp under pumping 

Dette omfatter for eksempel å sikre at 

— pumpingen overvåkes, 

— for større mengder, at lagertanker er utstyrt med 

akustiske og/eller optiske alarmer ved høyt 

nivå, om nødvendig med stoppanordninger. 

(f) 

Oppsamling av VOC-

damp ved levering av 

materialer som 

inneholder løsemidler 

Ved bulklevering av materialer som inneholder 

løsemidler (f.eks. ved fylling eller tømming av 

tanker), samles dampen som fortrenges fra 

mottakertanker, opp, vanligvis ved 

tilbakeventilering. 

Kan muligens ikke brukes på 

løsemidler med lavt 

damptrykk eller av 

kostnadshensyn. 

(g) 

Inneslutning av spill 

og/eller rask 

oppsamling ved 

håndtering av 

materialer som 

inneholder løsemidler 

Ved håndtering av materialer som inneholder 

løsemidler, i beholdere unngås potensielle spill ved 

hjelp av inneslutning, f.eks. ved bruk av traller, 

paller og/eller stativer med innebygd inneslutning 

(f.eks. «oppsamlingskar») og/eller rask oppsamling 

ved bruk av absorberende materialer. 

Kan brukes generelt. 

1.1.5. Distribusjon av råstoffer 

BAT 6. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere råstofforbruk og VOC-utslipp er å bruke en eller flere av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Sentralisert levering av 

materialer som 

inneholder VOC (f.eks. 

trykkfarger, 

overflatebehandling, 

klebemidler, 

rengjøringsmidler) 

Levering av materialer som inneholder VOC (f.eks. 

trykkfarger, overflatebehandling, klebemidler, 

rengjøringsmidler), til bruksstedet via direkte 

rørledninger med ringledninger, herunder rengjøring 

av systemet, f.eks. med renseplugg eller luftskylling. 

Kan muligens ikke brukes 

ved hyppig bytting av 

trykkfarger/maling/overflate-

behandling/klebemidler eller 

løsemidler. 

(b) 
Avanserte 

blandesystemer 

Datamaskinstyrt blandeutstyr for å oppnå ønsket 

maling/overflatebehandling/trykkfarge/klebemiddel. 

Kan brukes generelt. 

(c) 

Levering av materialer 

som inneholder VOC 

(f.eks. trykkfarger, 

overflatebehandling, 

klebemidler, 

rengjøringsmidler) til 

bruksstedet via et 

lukket system 

Ved hyppig bytting av 

trykkfarge/maling/overflatebehandling/klebemiddel 

og løsemiddel og ved småskalabruk: levering av 

trykkfarge/maling/overflatebehandling/klebemiddel 

og løsemiddel fra små transportbeholdere plassert 

nær bruksstedet ved hjelp av et lukket system. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(d) 
Automatisering av 

fargebytte 

Automatisert fargebytte og rensing av linjen for 

påføring av trykkfarge/maling/overflatebehandling 

med oppsamling av løsemiddel. 

 
(e) Fargegruppering 

Endring av sekvensen av produkter for å oppnå store 

sekvenser med samme farge. 

(f) 
Myk rensing ved 

sprøyting 

Påfylling av ny maling i sprøytepistol uten 

mellomskylling. 

1.1.6. Overflatebehandling 

BAT 7. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere råstofforbruket og den samlede miljøvirkningen i 

forbindelse med overflatebehandling er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Teknikker uten sprøyting 

(a) Valselakkering 
Påføring der det brukes valser til å overføre eller 

dosere det flytende produktet på et bevegelig bånd. 

Kan bare brukes på flate 

underlag(1). 

(b) 
Bestrykningskniv over 

valse 

Overflatebehandlingen påføres underlaget via en 

åpning mellom en bestrykningskniv og en valse. Når 

overflatebehandlingen og underlaget passerer, 

skrapes det overskytende materialet av. 

Kan brukes generelt(1). 

(c) 

Påføring uten skylling 

(dry-in-place) ved 

båndlakkering 

Påføring av konverteringsbelegg som ikke krever 

ytterligere skylling med vann, ved bruk av en 

valsebeleggingsmaskin (chemcoater) eller 

avtrekkingsvalse. 

Kan brukes generelt(1). 

(d) 
Gardinbelegging 

(støping) 

Delene som skal behandles, føres gjennom en 

laminatfilm av overflatebehandlingsmateriale som 

kommer fra en matetank. 

Kan bare brukes på flate 

underlag(1). 

(e) 
Elektrodypplakkering 

(e-coat) 

Malingspartikler oppløst i en vannbasert løsning 

overføres til nedsenkede underlag under påvirkning 

av et elektrisk felt (elektrolytisk utfelling). 

Kan bare brukes på 

metallunderlag(1). 

(f) Vannfylling 

Delene som skal behandles, føres via transportbånd 

inn i en lukket kanal som deretter oversvømmes med 

overflatebehandlingsmaterialet via innsprøytingsrør. 

Det overskytende materialet samles opp og brukes 

om igjen. 

Kan brukes generelt(1). 

(g) Koekstrudering 

Det trykte underlaget påføres en varm, flytende 

plastfilm og kjøles deretter ned. Filmen erstatter det 

nødvendige ekstra overflatebehandlingslaget. Den 

kan brukes mellom to forskjellige lag av forskjellige 

bærere og fungere som klebemiddel. 

Kan ikke brukes dersom det 

kreves høy heftstyrke eller 

motstandskraft mot 

steriliseringstemperaturer(1). 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Sprøyteforstøvningsteknikker 

(h) 
Luftunderstøttet luftfri 

sprøyting 

En luftstrøm (formluft) brukes for å endre 

sprøytestrålen fra en luftfri sprøytepistol. 
Kan brukes generelt(1). 

(i) 

Pneumatisk 

forstøvning med inerte 

gasser 

Pneumatisk påføring av maling med trykksatte 

inerte gasser (f.eks. nitrogen eller karbondioksid). 

Kan muligens ikke brukes til 

overflatebehandling av 

treoverflater(1). 

(j) 

Høyvolumforstøvning 

under lavt trykk 

(HVLP) 

Forstøvning av maling i en sprøytedyse ved å blande 

maling med store mengder luft under lavt trykk 

(maks 1,7 bar). HVLP-pistoler har en 

overføringseffektivitet på > 50 %. 

Kan brukes generelt(1). 
(k) 

Elektrostatisk 

forstøvning 

(helautomatisk) 

Forstøvning ved hjelp av høyhastighets-

rotasjonsskiver og -dyser og forming av 

sprøytestrålen ved hjelp av elektrostatiske felt og 

formluft. 

(l) 

Elektrostatisk 

understøttet sprøyting 

med eller uten luft 

Forming av sprøytestrålen ved pneumatisk eller 

luftfri forstøvning ved hjelp av et elektrostatisk felt. 

Elektrostatiske sprøytepistoler har en overførings-

effektivitet på > 60 %. Faste elektrostatiske metoder 

har en overføringseffektivitet på opptil 75 %. 

(m) Varmsprøyting 
Pneumatisk forstøvning med varm luft eller 

oppvarmet maling. 

Kan muligens ikke brukes 

ved hyppige fargebytter(1). 

(n) 

Påføring med 

teknikken «sprøyt, 

skrap, skyll» ved 

båndlakkering 

Sprøyting brukes til påføring av rengjøringsmidler, 

forbehandling og til skylling. Etter sprøyting brukes 

det skraper for å minimere overskuddet av 

løsningen, dette etterfølges av skylling. 

Kan brukes generelt(1). 

Automatisering av sprøyting 

(o) Påføring med robot 

Påføring av overflatebehandling og 

tetningsmateriale på innvendige og utvendige 

overflater ved hjelp av robot. 
Kan brukes generelt(1). 

(p) Påføring med maskin 
Bruk av malemaskiner til håndtering av 

sprøytehode/sprøytepistol/sprøytedyse. 

(1) Utvalget av påføringsteknikker kan være begrenset på anlegg med lav gjennomstrømning og/eller svært variert produksjon 

samt av underlagets type og form, produktkvalitetskrav og behovet for å sikre at materialene som brukes, påførings-

teknikkene, tørke-/herdeteknikkene og avgassbehandlingssystemene er innbyrdes kompatible. 
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1.1.7. Tørking/herding 

BAT 8. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere energiforbruket og den samlede miljøvirkningen av tørke-/ 

herdeprosesser er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 
Konveksjonstørking/-

herding med inert gass 

Den inerte gassen (nitrogen) varmes opp i ovnen, 

noe som muliggjør en løsemiddelbelastning som 

overstiger LEL. Løsemiddelbelastninger på  

> 1 200 g/m3 nitrogen er mulig. 

Kan ikke brukes når tørkerne 

må åpnes regelmessig(1). 

(b) 
Induksjonstørking/-

herding 

Termisk herding eller tørking i produksjonslinjen 

ved hjelp av elektromagnetiske induktorer som 

genererer varme i det metalliske arbeidsstykket ved 

hjelp av et oscillerende magnetfelt. 

Kan bare brukes på 

metallunderlag(1). 

(c) 
Mikrobølge- og 

høyfrekvenstørking 
Tørking med mikrobølge- eller høyfrekvensstråling. 

Kan bare brukes i forbindelse 

med vannbaserte 

overflatebehandlinger og 

trykkfarger og ikke-

metalliske underlag(1). 

(d) Stråleherding 

Stråleherding er basert på harpikser og reaktive 

løsemidler (monomerer) som reagerer på 

eksponering for stråling (infrarød (IR) eller 

ultrafiolett (UV)) eller elektronstråler med høy 

energi. 

Kan bare brukes i forbindelse 

med spesifikke 

overflatebehandlinger og 

trykkfarger(1). 

(e) 

Tørking med en 

kombinasjon av 

konveksjon og IR-

stråling 

Tørking av våt overflate med en kombinasjon av 

sirkulerende varmluft (konveksjon) og en infrarød 

radiator. 

Kan brukes generelt(1). 

(f) 

Konveksjonstørking/-

herding kombinert 

med varmegjenvinning 

Varme fra avgasser gjenvinnes (se BAT 19 bokstav 

e)) og brukes til forvarming av luften som føres inn i 

konveksjonstørkeren/herdeovnen. 

Kan brukes generelt(1). 

(1) Utvalget av tørke-/herdeteknikker kan være begrenset av underlagets type og form, produktkvalitetskrav og behovet for å 

sikre at materialene som brukes, påføringsteknikkene, tørke-/herdeteknikkene og avgassbehandlingssystemene er innbyrdes 

kompatible. 
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1.1.8. Rengjøring 

BAT 9. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp fra rengjøringsprosesser er å minimere 

bruken av løsemiddelbaserte rengjøringsmidler og å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Beskyttelse av 

sprøyteområder og  

-utstyr 

Påføringsområder og -utstyr (f.eks. vegger i 

sprøytekabiner og roboter) der det kan forekomme 

oversprøyting og drypping osv., tildekkes med stoff 

eller engangsfolie, forutsatt at det ikke er noen risiko 

for at folien rives i stykker eller utsettes for slitasje. 

Utvalget av rengjørings-

teknikker kan være begrenset 

av prosesstypen, underlaget 

eller utstyret som skal 

rengjøres, samt av 

forurensningstypen. 

(b) 

Fjerning av faste 

stoffer før fullstendig 

rengjøring 

Faste stoffer fjernes i en (tørr) konsentrert form, 

vanligvis manuelt, med eller uten bruk av små 

mengder rengjøringsmiddel. Dette reduserer 

mengden materiale som skal fjernes med løsemiddel 

og/eller vann i etterfølgende rengjøringstrinn, og 

dermed mengden løsemiddel og/eller vann som 

brukes. 

(c) 

Manuell rengjøring 

med forhånds-

impregnerte kluter 

Kluter som er forhåndsimpregnerte med 

rengjøringsmidler, brukes til manuell rengjøring. 

Rengjøringsmidlene kan være løsemiddelbaserte, 

inneholde løsemidler med lav flyktighet eller være 

uten løsemidler. 

(d) 

Bruk av rengjø-

ringsmidler med lav 

flyktighet 

Bruk av løsemidler med lav flyktighet som 

rengjøringsmidler til manuell eller automatisk 

rengjøring med høy rengjøringseffekt. 

(e) Vannbasert rengjøring 

Vannbaserte rengjøringsmidler eller løsemidler som 

kan blandes i vann, f.eks. alkoholer eller glykoler, 

brukes til rengjøring. 

(f) 
Lukkede 

vaskemaskiner 

Automatisk batchvis rengjøring/avfetting av presse-/ 

maskindeler i lukkede vaskemaskiner. Dette kan 

gjøres ved å bruke enten 

a) organiske løsemidler (med luftutsug etterfulgt av 

VOC-reduksjon og/eller gjenvinning av de 

brukte løsemidlene) (se BAT 15) eller 

b) løsemidler uten VOC eller 

c) alkaliske rengjøringsmidler (med ekstern eller 

intern spillvannrensing). 

(g) 

Rensing med 

gjenvinning av 

løsemidler 

Innsamling, lagring og, dersom det er mulig, ombruk 

av løsemidlene som er brukt til å rense pistoler/ 

påføringsutstyr og linjer mellom fargebytter. 

(h) 

Rengjøring med 

høytrykkssprøyting 

med vann 

Systemer med høytrykkssprøyting med vann og 

natriumhydrogenkarbonat eller lignende brukes til 

automatisk rengjøring av partier av presse-/ 

maskindeler. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(i) Ultralydrengjøring 
Rengjøring i en væske ved hjelp av høyfrekvente 

vibrasjoner for å løsne fastsittende forurensninger. 

 
(j) 

Rengjøring med tørris 

(CO2) 

Rengjøring av maskindeler og metall- og 

plastunderlag ved hjelp av tørrisblåsing (CO2). 

(k) 
Rengjøring med 

slyngblåsing 

Overskuddsmaling fjernes fra jigger og 

arbeidsbenker ved hjelp av slyngblåsing med 

plastpartikler. 

1.1.9. Overvåking 

1 .1 .9 .1 .  Masseb alanse for  lø semidler  

BAT 10. Beste tilgjengelige teknikk er overvåke totale og diffuse VOC-utslipp ved minst én gang i året å 

beregne massebalansen for anleggets tilførte og utgående løsemidler, som definert i del 7 nr. 2 i vedlegg VII 

til direktiv 2010/75/EU, og å minimere usikkerheten i dataene om massebalansen for løsemidler ved hjelp av 

alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 

Fullstendig 

identifisering og 

mengdebestemmelse 

av de relevante tilførte 

og utgående 

løsemidlene, herunder 

den tilhørende 

usikkerheten 

Dette omfatter 

— identifisering og dokumentering av tilførte og utgående løsemidler (f.eks. 

utslipp i røykgasser, utslipp fra hver kilde til diffuse utslipp eller løsemidler i 

avfall), 

— begrunnet mengdebestemmelse av relevante tilførte og utgående løsemidler og 

registrering av metoden som er brukt (f.eks. måling, beregning ved bruk av 

utslippsfaktorer eller estimering basert på driftsparametrer), 

— identifisering av de primære kildene til usikkerhet for ovennevnte 

mengdebestemmelse og gjennomføring av korrigerende tiltak for å redusere 

usikkerheten, 

— regelmessig oppdatering av data om tilførte og utgående løsemidler. 

(b) 

Gjennomføring av et 

system for sporing av 

løsemidler 

Formålet med et system for sporing av løsemidler er å føre kontroll med både brukte 

og ubrukte mengder løsemidler (f.eks. ved å veie ubrukte mengder som sendes 

tilbake til lageret fra bruksområdet). 

(c) 

Overvåking av 

endringer som kan 

påvirke usikkerheten i 

dataene om 

massebalansen for 

løsemidler 

Enhver endring som kan påvirke usikkerheten i dataene om massebalansen for 

løsemidler, registreres, f.eks. 

— feil ved avgassbehandlingssystemet: datoen og varigheten registreres, 

— endringer som kan påvirke luft-/gasstrømningshastighetene, f.eks. utskiftning 

av vifter, drivreimskiver eller motorer: datoen og typen endring registreres. 

Bruksområde 

Detaljnivået for massebalansen for løsemidler skal stå i forhold til anleggets art, omfang og kompleksitet og 

miljøvirkningene det kan ha, samt til typen og mengden materialer som brukes.  
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1 .1 .9 .2 .  Uts l ipp  i  rø ykgasser  

BAT 11. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp i røykgasser med minst frekvensen angitt 

nedenfor og i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige 

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

av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Sektorer/kilder Standard(er) 
Laveste over-

våkingsfrekvens 

Overvåking 

forbundet med 

Støv 

Overflatebehandling av kjøretøyer – 

sprøytelakkering 

EN 13284-1 En gang i året(1) BAT 18 

Overflatebehandling av andre metall- og 

plastoverflater – sprøytelakkering 

Overflatebehandling av luftfartøyer – 

forberedelse (f.eks. sliping, sandblåsing) 

og lakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje – påføring med sprøyte 

Overflatebehandling av treoverflater – 

forberedelse og behandling 

TVOC Alle sektorer 

Alle skorsteiner 

med en TVOC-

belastning < 10 kg 

C/t 

EN 12619 
En gang i 

året(1)(2)(3) 

BAT 14, BAT 

15 
Alle skorsteiner 

med en TVOC-

belastning ≥ 10 kg 

C/t 

Generiske EN-

standarder(4) 
Kontinuerlig 

DMF 
Overflatebehandling av tekstiler, folie og 

papir(5) 

Det foreligger 

ingen EN-

standard(6) 

En gang hver 

tredje måned(1) 
BAT 15 

NOX Varmebehandling av avgasser EN 14792 En gang i året(7) BAT 17 

CO Varmebehandling av avgasser EN 15058 En gang i året(7) BAT 17 

(1) Så langt det er mulig, utføres målingene ved høyeste forventede utslippstilstand under normale driftsforhold. 

(2) Ved en TVOC-belastning på under 0,1 kg C/t, eller ved en urenset og stabil TVOC-belastning på under 0,3 kg C/t, kan 

overvåkingsfrekvensen reduseres til én gang hvert tredje år, eller målingen kan erstattes av en beregning, forutsatt at 

beregningen sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

(3) Ved varmebehandling av avgasser måles temperaturen i brennkammeret kontinuerlig. Dette kombineres med et alarmsystem 

når temperaturer er utenfor det optimaliserte temperaturområdet. 

(4) Generiske EN-standarder for kontinuerlige målinger er EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 og EN 14181. 

(5) Overvåkingen gjelder bare dersom DMF brukes i prosessene. 

(6) Dersom det ikke foreligger en EN-standard, omfatter målingen DMF-innholdet i den kondenserte fasen. 

(7) Dersom en skorstein har en TVOC-belastning på under 0,1 kg C/t, kan overvåkingsfrekvensen reduseres til én gang hvert 

tredje år. 
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1 .1 .9 .3 .  Uts l ipp  t i l  vann  

BAT 12. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp til vann med minst frekvensen angitt nedenfor og i 

samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å 

bruke ISO-standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/ 

parameter 
Sektor Standard(er) 

Laveste over-

våkingsfrekvens 

Overvåking 

forbundet med 

TSS(1) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

EN 872 

En gang i 

måneden(2)(3) 
BAT 21 

Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

KOF(1)(4) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

Det foreligger ingen 

EN-standard 

Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

TOC(1)(4) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

EN 1484 
Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

Cr(VI)(5)(6) 

Overflatebehandling av luftfartøyer 
EN ISO 10304-3 

eller EN ISO 23913 
Båndlakkering 

Cr(6)(7) 

Overflatebehandling av luftfartøyer 

Flere EN-standarder 

foreligger (f.eks. EN 

ISO 11885, EN ISO 

17294-2, EN ISO 

15586) 

Båndlakkering 

Ni(6) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

Zn(6) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

AOX(6) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

EN ISO 9562 
Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

F(6)(8) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

EN ISO 10304-1 
Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 
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(1) Overvåkingen får bare anvendelse ved direkte utslipp til en vannresipient. 

(2) Overvåkingsfrekvensen kan reduseres til én gang hver tredje måned dersom utslippsnivåene har vist seg å være tilstrekkelig 

stabile. 

(3) Ved batchvise utslipp som er mindre hyppige enn den laveste overvåkingsfrekvensen, utføres overvåking én gang per batch. 

(4) Overvåking av TOC og overvåking av KOF er alternativer. Overvåking av TOC foretrekkes ettersom dette alternativet ikke er 

avhengig av at det brukes svært giftige forbindelser. 

(5) Overvåking av Cr(VI) utføres bare dersom seksverdige kromforbindelser brukes i prosessene. 

(6) Ved indirekte utslipp til en vannresipient kan overvåkingsfrekvensen reduseres dersom renseanlegget nedstrøms er konstruert 

og utstyrt på egnet måte for å redusere de aktuelle forurensende stoffene. 

(7) Overvåking av Cr utføres bare dersom det brukes kromforbindelser i prosessene. 

(8) Overvåking av F- utføres bare dersom det brukes fluorforbindelser i prosessene. 

1.1.10. Utslipp under andre forhold enn normale driftsforhold (OTNOC) 

BAT 13. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forekomsten av OTNOC og redusere utslipp under 

OTNOC er å bruke begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 
Identifisering av kritisk 

utstyr 

Utstyr som er kritisk for vern av miljøet (heretter kalt «kritisk utstyr»), 

identifiseres på grunnlag av en risikovurdering. I prinsippet omfatter dette alt 

utstyr og alle systemer som håndterer VOC (f.eks. avgassbehandlingssystemer, 

lekkasjedeteksjonssystemer). 

(b) 
Inspeksjon, vedlikehold og 

overvåking 

Et strukturert program for å maksimere det kritiske utstyrets tilgjengelighet og 

ytelse, som omfatter standardiserte framgangsmåter og forebyggende, 

regelmessig og ikke-planlagt vedlikehold. OTNOC-perioder og periodenes 

varighet, årsakene til dem og, dersom det er mulig, utslipp mens de pågår, 

overvåkes. 

1.1.11. Utslipp i røykgasser 

1 .1 .11 .1 .  VOC-uts l ipp  

BAT 14. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp fra produksjons- og lagerområder er å 

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

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 
Valg, utforming og 

optimalisering av systemet 

Et avgassystem velges, utformes og optimaliseres 

ved å ta hensyn til parametrer som 

— mengden utsugd luft, 

— løsemiddeltype og -konsentrasjon i utsugd luft, 

— type behandlingssystem (dedikert/sentralisert), 

— helse og sikkerhet, 

— energieffektivitet. 

Følgende prioritering kan brukes ved valg av 

system: 

— Atskillelse av avgasser med høye og lave 

VOC-konsentrasjoner. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

  

— Teknikker for å homogenisere og øke VOC-

konsentrasjonen (se BAT 16 bokstav b)–c). 

— Teknikker for gjenvinning av løsemidler i 

avgasser (se BAT 15). 

— Teknikker for VOC-reduksjon med 

varmegjenvinning (se BAT 15). 

— Teknikker for VOC-reduksjon uten 

varmegjenvinning (se BAT 15). 

 

(b) 

Luftutsug så nært som 

mulig stedet for påføring 

av materialer som 

inneholder VOC 

Luftutsug så nært som mulig påføringsstedet med 

fullstendig eller delvis inneslutning av områder der 

det brukes løsemidler (f.eks. bestrykningsmaskiner, 

påføringsmaskiner eller sprøytekabiner). Utsugd 

luft kan behandles i et avgassbehandlingssystem. 

Kan muligens ikke brukes 

dersom inneslutning gjør 

det vanskelig å få tilgang 

til maskinene under drift. 

Formen og størrelsen på 

området som skal 

innesluttes, kan begrense 

bruksmulighetene. 

(c) 

Luftutsug så nært som 

mulig stedet der maling/ 

overflatebehandling/ 

klebemidler/trykkfarger 

klargjøres 

Luftutsug så nært som mulig stedet der maling/ 

overflatebehandling/klebemidler/trykkfarger 

klargjøres (f.eks. blandeområde). Utsugd luft kan 

behandles i et avgassbehandlingssystem. 

Brukes bare der maling/ 

overflatebehandling/ 

klebemidler/trykkfarger 

klargjøres. 

(d) 
Utsuging av luft fra tørke-/ 

herdeprosesser 

Herdeovnene/tørkerne er utstyrt med et 

luftutsugingssystem. Utsugd luft kan behandles i et 

avgassbehandlingssystem. 

Brukes bare i forbindelse 

med tørke-/herdeprosesser. 

(e) 

Minimering av diffuse 

utslipp og varmetap fra 

ovner/tørkere enten ved at 

inngangen og utgangen på 

herdeovner/tørkere 

forsegles, eller ved å bruke 

undertrykk under tørking 

Inngangen og utgangen på herdeovner/tørkere 

forsegles for å minimere diffuse VOC-utslipp og 

varmetap. Forseglingen kan sikres ved hjelp av 

luftstråler eller luftkniver, dører, plast- eller 

metallgardiner, bestrykningskniver osv. Alternativt 

opprettholdes det et undertrykk i ovnene/tørkerne. 

Gjelder bare når det 

brukes herdeovner/tørkere. 

(f) 
Utsuging av luft fra 

kjølesonen 

Når underlaget avkjøles etter tørking/herding, suges 

luften fra kjølesonen ut og kan behandles i et 

avgassbehandlingssystem. 

Gjelder bare når underlag 

avkjøles etter tørking/ 

herding. 

(g) 

Utsuging av luft fra 

områder der det 

oppbevares råstoffer, 

løsemidler og avfall som 

inneholder løsemidler 

Luft fra råstofflagre og/eller individuelle beholdere 

til råstoffer, løsemidler og avfall som inneholder 

løsemidler, suges ut og kan behandles i et 

avgassbehandlingssystem. 

Kan muligens ikke brukes 

på lukkede beholdere eller 

lagring av råstoffer, 

løsemidler og avfall som 

inneholder løsemidler, 

med lavt damptrykk og lav 

toksisitet. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(h) 
Utsuging av luft fra 

rengjøringsområder 

Luft fra områder der maskindeler og utstyr 

rengjøres med organiske løsemidler, enten manuelt 

eller automatisk, suges ut og kan behandles i et 

avgassbehandlingssystem. 

Gjelder bare områder der 

maskindeler og utstyr 

rengjøres med organiske 

løsemidler. 

BAT 15. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp i røykgasser og øke ressurseffektiviteten er 

å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

I. Oppsamling og gjenvinning av løsemidler i avgasser 

(a) Kondensering 

En teknikk for å fjerne organiske forbindelser ved å 

senke temperaturen til under forbindelsenes 

duggpunkt, slik at dampene gjøres flytende. 

Avhengig av hvilket driftstemperaturområde som 

kreves, brukes det forskjellige kjølemidler, f.eks. 

kjølevann, avkjølt vann (vanligvis med temperatur 

rundt 5 °C) ammoniakk eller propan. 

Bruksmulighetene kan 

være begrenset dersom 

behovet for energi til 

gjenvinning er 

uforholdsmessig stort som 

følge av det lave innholdet 

av VOC. 

(b) 

Adsorpsjon ved bruk av 

aktivt karbon eller 

zeolitter 

VOC adsorberes på overflaten av aktivt kull, 

zeolitter eller karbonfiberpapir. Deretter desorberes 

adsorbatet, f.eks. med damp (ofte på stedet) for 

ombruk eller sluttbehandling, og adsorbenten 

brukes om igjen. Ved kontinuerlig drift brukes 

vanligvis mer enn to adsorbenter parallelt, én av 

dem i desorpsjonsmodus. Adsorpsjon brukes også 

ofte som et konsentrasjonstrinn for å øke den 

etterfølgende oksidasjonens effektivitet. 

Bruksmulighetene kan 

være begrenset dersom 

behovet for energi til 

gjenvinning er 

uforholdsmessig stort som 

følge av det lave innholdet 

av VOC. 

(c) 
Absorpsjon ved hjelp av 

en egnet væske 

Bruk av en egnet væske for å fjerne forurensende 

stoffer fra avgassen ved absorpsjon, særlig løselige 

forbindelser og faste stoffer (støv). Gjenvinning av 

løsemidler er mulig, f.eks. ved hjelp av destillasjon 

eller varmedesorpsjon. 

(Se BAT 18 for informasjon om fjerning av støv.) 

Kan brukes generelt. 

II. Varmebehandling av løsemidler i avgasser med energiutnytting 

(d) 
Sending av avgasser til et 

forbrenningsanlegg 

Noen av eller alle avgassene sendes som 

forbrenningsluft og supplerende brensel til et 

forbrenningsanlegg (herunder kraftvarmeverk) som 

brukes til produksjon av damp og/eller elektrisitet. 

Kan ikke brukes på 

avgasser som inneholder 

stoffene nevnt i artikkel 59 

nr. 5 i industriutslipps-

direktivet (IED). 

Sikkerhetshensyn kan 

begrense bruks-

mulighetene. 

(e) 
Rekuperativ termisk 

oksidasjon 

Termisk oksidasjon ved bruk av varmen fra 

røykgasser f.eks. til forvarming av innkommende 

avgasser. 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(f) 

Regenerativ termisk 

oksidasjon med flere sjikt 

eller med en ventilløs 

roterende luftfordeler 

En oksidasjonsenhet med flere sjikt (tre eller fem) 

fylt med keramisk pakningsmateriale. Sjiktene er 

varmevekslere som varmes opp av røykgasser fra 

oksidasjon, deretter snus strømmen for å varme opp 

innluften til oksidasjonsenheten. Strømmen snus 

regelmessig. I den ventilløse roterende 

luftfordeleren finnes det keramiske mediet i ett 

enkelt roterende kar som er inndelt i forskjellige 

deler. 

Kan brukes generelt. 

(g) Katalytisk oksidasjon 

Oksidasjon av VOC understøttes av en katalysator 

for å senke oksidasjonstemperaturen og redusere 

drivstofforbruket. Fraluftsvarmen kan gjenvinnes 

med rekuperative eller regenerative varmevekslere. 

Høyere oksidasjonstemperaturer (500–750 °C) 

brukes til behandling av avgass fra framstilling av 

vikletråd. 

Forekomst av 

katalysatorgifter kan 

begrense 

bruksmulighetene. 

III. Behandling av løsemidler i avgasser uten løsemiddelgjenvinning eller energiutnytting 

(h) 
Biologisk behandling av 

avgasser 

Avgasser avstøves og sendes til en reaktor med 

biofiltermateriale. Biofilteret består av et sjikt av 

organisk materiale (f.eks. torv, lyng, kompost, 

røtter, bark, nåletrær og forskjellige kombinasjoner) 

eller inert materiale (f.eks. leire, aktivt karbon og 

polyuretan), der avgassen oksideres biologisk av 

naturlig forekommende mikroorganismer til 

karbondioksid, vann, uorganiske salter og 

biomasse. Biofilteret er følsomt for støv, høye 

temperaturer eller store variasjoner i avgassen, 

f.eks. i inngangstemperaturen eller VOC-

konsentrasjonen. Det kan være behov for 

supplerende tilførsel av næringsstoffer. 

Gjelder bare behandling av 

biologisk nedbrytbare 

løsemidler. 

(i) Termisk oksidasjon 

Oksidasjon av VOC ved å varme opp avgasser med 

luft eller oksygen til over selvantenningspunktet i et 

forbrenningskammer og opprettholde en høy 

temperatur tilstrekkelig lenge til at forbrenningen 

av VOC til karbondioksid og vann er fullført. 

Kan brukes generelt. 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) er angitt i tabell 11, 15, 17, 19, 21, 24, 27, 30, 32 og 35 i disse BAT-

konklusjonene.  
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BAT 16. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-reduksjonssystemets energiforbruk er å bruke en 

eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Opprettholdelse av VOC-

konsentrasjonen som 

sendes til avgassbehand-

lingssystemet, ved hjelp av 

frekvensstyrte vifter 

Bruk av en frekvensstyrt vifte sammen med 

sentraliserte avgassbehandlingssystemer for å 

modulere luftstrømmen, slik at den tilpasses 

utstrømmingen fra utstyret som er i drift. 

Gjelder bare sentrale 

termiske avgassbehand-

lingssystemer i batchvise 

prosesser, f.eks. trykking. 

(b) 
Intern konsentrasjon av 

løsemidler i avgassene 

Avgasser resirkuleres i prosessen (internt) i 

herdeovner/tørkere og/eller i sprøytekabiner, slik at 

VOC-konsentrasjonen i avgassene øker og 

avgassbehandlingssystemets reduksjonseffektivitet 

forbedres. 

Helse- og sikkerhets-

messige aspekter, f.eks. 

LEL, samt produkt-

kvalitetskrav og produkt-

spesifikasjoner kan 

begrense bruksmu-

lighetene. 

(c) 

Ekstern konsentrasjon av 

løsemidler i avgassene 

gjennom adsorpsjon 

Konsentrasjonen av løsemidler i avgassene økes 

gjennom en kontinuerlig sirkulær strøm av 

prosessluft fra sprøytekabinen, eventuelt kombinert 

med avgasser fra herdeovner/tørkere, ved bruk av 

adsorpsjonsutstyr. Dette utstyret kan omfatte 

— et adsorpsjonsfilter med fast sjikt med aktivt 

karbon eller zeolitt, 

— et adsorpsjonsfilter med fluidisert sjikt med 

aktivt karbon, 

— et adsorpsjonsfilter med rotor med aktivt 

karbon eller zeolitt, 

— et molekylgitter. 

Bruksmulighetene kan 

være begrenset dersom 

behovet for energi er 

uforholdsmessig stort som 

følge av det lave innholdet 

av VOC. 

(d) 
Fordelingsteknikk for å 

redusere røykgassvolumet 

Avgasser fra herdeovner/tørkere sendes til et stort 

kammer (fordelingskammer) og resirkuleres delvis 

som innløpsluft i herdeovnene/tørkerne. Den 

overskytende luften fra fordelingskammeret sendes 

til avgassbehandlingssystemet. Denne syklusen 

øker VOC-innholdet i herdeovnenes/tørkernes luft 

og reduserer røykgassvolumet. 

Kan brukes generelt. 

1 .1 .11 .2 .  NO X -  o g CO-uts l ipp  

BAT 17. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere NOX-utslippene i røykgasser og samtidig begrense CO-

utslippene fra varmebehandling av løsemidler i avgasser er å bruke teknikk a) eller begge teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Optimalisering av 

varmebehandlings-

forholdene (utforming og 

drift) 

God utforming av forbrenningskamre, brennere og 

tilhørende utstyr/anordninger kombineres med 

optimalisering av forbrenningsforholdene (f.eks. 

ved regulering av forbrenningsparametrer som 

temperatur og oppholdstid) med eller uten bruk av 

automatiske systemer og med regelmessig planlagt 

vedlikehold av forbrenningssystemet i henhold til 

leverandørens anbefalinger. 

Når det gjelder utforming, 

kan bruksmulighetene 

være begrenset for 

eksisterende anlegg. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(b) Bruk av lav-NOX-brennere 

Den høyeste flammetemperaturen i 

forbrenningskammeret reduseres, noe som 

forsinker, men likevel fullfører forbrenningen og 

øker varmeoverføringen (økt strålingsevne hos 

flammen). Dette kombineres med økt oppholdstid 

for å oppnå den ønskede destrueringen av VOC. 

Bruksmulighetene kan 

være begrenset på 

eksisterende anlegg som 

følge av utformings- 

og/eller driftsmessige 

begrensninger. 

Tabell 1 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for NOX-utslipp i røykgasser og veiledende utslippsnivå for CO-

utslipp i røykgasser fra varmebehandling av avgasser 

Parameter Enhet 

BAT-AEL(1) 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

Veiledende utslippsnivå(1) 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i 

prøvetakingsperioden) 

NOX 

mg/Nm3 

20–130(2) Intet veiledende nivå 

CO Intet BAT-AEL 20–150 

(1) BAT-AEL-verdien og det veiledende nivået gjelder ikke når avgasser sendes til et forbrenningsanlegg. 

(2) BAT-AEL-verdien får muligens ikke anvendelse ved forekomst av nitrogenholdige forbindelser (f.eks. DMF eller NMP (N-

metylpyrrolidon)) i avgassen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1 .1 .11 .3 .  S tøvuts l ipp  

BAT 18. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere støvutslipp i røykgasser fra forberedelse, skjæring, 

overflatebehandling og sluttbehandling av et underlags overflate for sektorene og prosessene oppført i tabell 

2 er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 

Sprøytekabin med 

våtseparering (med 

vanngardin) 

En vanngardin som strømmer loddrett ned fra sprøytekabinens bakpanel, fanger 

opp malingspartikler fra oversprøyting. Blandingen av vann og maling samles i 

en beholder og vannet resirkuleres. 

(b) Våtskrubbing 

Malingspartikler og annet støv i avgassen separeres i skrubbersystemer ved 

intensiv blanding av avgassen med vann. (Se BAT 15 bokstav c) for informasjon 

om fjerning av VOC.) 

(c) 

Tørrseparering av 

oversprøyting med 

forbehandlet materiale 

En prosess for tørrseparering av oversprøyting av maling der det brukes 

membranfiltre kombinert med kalkstein som forbehandling for å hindre at 

membranene forurenses. 

(d) 

Tørrseparering av 

oversprøyting ved bruk av 

filtre 

Mekanisk separeringssystem, f.eks. ved bruk av papp, stoff eller sinter. 
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Teknikk Beskrivelse 

(e) Elektrofilter 

I elektrofiltre lades og separeres partikler under påvirkning av et elektrisk felt. I et 

tørt elektrofilter fjernes det oppsamlede materialet mekanisk (f.eks. ved risting, 

vibrasjon eller trykkluft). I et vått elektrofilter skylles materialet med en egnet 

væske, som regel et vannbasert skillemiddel. 

Tabell 2 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for støvutslipp i røykgasser 

Parameter Sektor Prosess Enhet 

BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt 

eller gjennomsnitt i 

prøveta-

kingsperioden) 

Støv 

Overflatebehandling av 

kjøretøyer 
Sprøytelakkering 

mg/Nm3 < 1–3 

Overflatebehandling av andre 

metall- og plastoverflater 
Sprøytelakkering 

Overflatebehandling av 

luftfartøyer 

Forberedelse (f.eks. sliping, 

sandblåsing), lakkering 

Overflatebehandling av og 

trykk på metallemballasje 
Sprøyting 

Overflatebehandling av tre Forberedelse, lakkering 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.1.12. Energieffektivitet 

BAT 19. Beste tilgjengelige teknikk for å bruke energi effektivt er å bruke teknikk a) og b) og en egnet 

kombinasjon av teknikk c)–h) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Håndteringsteknikker 

(a) Energieffektivitetsplan 

En energieffektivitetsplan er en del av 

miljøstyringsordningen (se BAT 1) og omfatter 

fastsettelse og beregning av aktivitetens spesifikke 

energiforbruk, fastsettelse av prestasjonsindikatorer 

(KPI) på årsbasis (f.eks. MWh/tonn produkter) og 

planlegging av periodiske forbedringsmål og tilhørende 

tiltak. Planen tilpasses de særlige forholdene ved 

anlegget med tanke på den eller de prosessene som 

gjennomføres, materialer, produkter osv. 

Energieffektivitetsplane

ns og energiregnskapets 

detaljnivå og art 

avhenger normalt av 

anleggets art, størrelse 

og kompleksitet og 

hvilke typer  
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(b) Energiregnskap 

Utarbeiding en gang i året av et energiregnskap som 

spesifiserer energiforbruket og -produksjonen (herunder 

energieksport) etter typen kilde (f.eks. elektrisitet, fossilt 

brensel, fornybar energi og importert varme og/eller 

kjøling). Dette omfatter 

i) fastsettelse av STS-aktivitetens energigrenser, 

ii) informasjon om energiforbruk i form av levert 

energi, 

iii) informasjon om energi som er eksportert fra 

anlegget, 

iv) informasjon om energistrømmen (f.eks. Sankey-

diagrammer eller energiregnskap) som viser 

hvordan energien brukes i løpet av prosessen. 

Energiregnskapet tilpasses de særlige forholdene ved 

anlegget med tanke på den eller de prosessene som 

gjennomføres, materialer osv. 

energikilder som 

brukes. Kan muligens 

ikke brukes dersom 

STS-aktiviteten 

gjennomføres i et større 

anlegg, forutsatt at 

energieffektivitets-

planen og 

energiregnskapet for 

det større anlegget 

dekker STS-aktiviteten 

i tilstrekkelig grad. 

Prosessrelaterte teknikker 

(c) 

Varmeisolasjon av tanker 

og beholdere som 

inneholder kjølte eller 

oppvarmede væsker, og 

av forbrennings- og 

dampsystemer 

Dette kan f.eks. oppnås ved å 

— bruke dobbeltveggede tanker, 

— bruke forisolerte tanker, 

— bruke isolasjon på forbrenningsutstyr, damprør og 

rør som inneholder kjølte eller oppvarmede væsker. 

Kan brukes generelt. 

(d) 

Varmegjenvinning 

gjennom kraftvarme-

produksjon – kraftvarme 

(CHP) eller kraftvarme 

med kjøleproduksjon 

(CCHP) 

Gjenvinning av varme (hovedsakelig fra dampsystemet) 

til produksjon av varmt vann / damp som skal brukes i 

industrielle prosesser/aktiviteter. CCHP (også kalt 

trigenerering) er et kraftvarmesystem med en 

absorpsjonskjøler som bruker lavverdig varme for å 

produsere avkjølt vann. 

Anleggets planløsning, 

de varme 

gasstrømmenes 

egenskaper (f.eks. 

strømningshastighet, 

temperatur) eller 

mangel på egnet 

varmebehov kan 

begrense 

bruksmulighetene. 
(e) 

Varmegjenvinning fra 

varme gasstrømmer 

Energiutnytting av varme gasstrømmer (f.eks. fra 

tørkere eller kjølesoner), f.eks. ved å resirkulere dem 

som prosessluft, ved å bruke varmevekslere i prosesser 

eller eksternt. 

(f) 
Strømningsjustering av 

prosessluft og avgasser 

Justering av gjennomstrømningen av prosessluft og 

avgasser etter behovet. Dette omfatter reduksjon av 

luftventilasjonen under tomgang eller vedlikehold. 

Kan brukes generelt. 

(g) 
Resirkulering av avgass 

fra sprøytekabiner 

Oppsamling og resirkulering av avgassen fra 

sprøytekabiner kombinert med effektiv atskillelse av 

oversprøyting av maling. Energiforbruket er mindre enn 

ved bruk av frisk luft. 

Helse- og sik-

kerhetshensyn kan 

begrense bruks-

mulighetene. 

(h) 

Optimalisert sirkulasjon 

av varm luft i en stor 

tørkekabin ved bruk av 

en luftturbulator 

Luft blåses inn på ett sted i tørkekabinen og fordeles ved 

hjelp av en luftturbulator som omdanner den laminære 

luftstrømmen til ønsket turbulent strøm. 

Gjelder bare 

sprøytelakkerings-

sektorer. 
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Tabell 3 

BAT-relaterte miljøprestasjonsnivåer (BAT-AEPL) for spesifikt energiforbruk 

Sektor Produkttype Enhet 
BAT-AEPL 

(årsgjennomsnitt) 

Overflatebehandling av 

kjøretøyer 

Personbiler 

MWh/overflatebehandlet 

kjøretøy 

0,5–1,3 

Varebiler 0,8–2 

Førerhus på lastebiler 1–2 

Lastebiler 0,3–0,5 

Båndlakkering 
Bånd av stål og/eller 

aluminium 
kWh/m2 båndlakkering 0,2–2,5(1) 

Overflatebehandling av 

tekstiler, folie og papir 

Overflatebehandling av 

tekstiler med polyuretan 

og/eller polyvinylklorid 

kWh/m2 

overflatebehandlet 

overflate 

1–5 

Framstilling av vikletråd 

Tråder med 

gjennomsnittlig diameter  

> 0,1 mm 

kWh/kg overflatebehandlet 

tråd 
< 5 

Overflatebehandling av og 

trykk på metallemballasje 
Alle produkttyper 

kWh/m2 

overflatebehandlet 

overflate 

0,3–1,5 

Heatset-rotasjonsoffset-

trykking 
Alle produkttyper Wh/m2 trykt område 4–14 

Fleksografi og dyptrykk av 

annet enn publikasjoner 
Alle produkttyper Wh/m2 trykt område 50–350 

Dyptrykk av publikasjoner Alle produkttyper Wh/m2 trykt område 10–30 

(1) BAT-AEPL-verdien kan muligens ikke brukes dersom båndlakkeringslinjen er en del av et større produksjonsanlegg (f.eks. 

stålverk) eller ved kombinasjonslinjer. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 19 b). 

1.1.13. Bruk av vann og produksjon av spillvann 

BAT 20. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere vannforbruket og produksjonen av spillvann fra 

vannbaserte prosesser (f.eks. avfetting, rengjøring, overflatebehandling, våtskrubbing) er å bruke teknikk a) 

og en egnet kombinasjon av de andre teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 
Vannforvaltningsplan og 

vannrevisjoner 

En vannforvaltningsplan og vannrevisjoner er en 

del av miljøstyringsordningen (se BAT 1) og 

omfatter 

— flytdiagrammer og anleggets 

vannmassebalanse, 

— fastsettelse av mål for vanneffektivitet, 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

  

— gjennomføring av vannoptimaliserings-

teknikker (f.eks. kontroll av vannforbruk, 

resirkulering av vann, deteksjon og reparasjon 

av lekkasjer). 

Vannrevisjoner skal gjennomføres minst én gang i 

året. 

Vannforvaltningsplanens 

og vannrevisjonenes 

detaljnivå og art avhenger 

normalt av anleggets art, 

størrelse og kompleksitet. 

Kan muligens ikke brukes 

dersom STS-aktiviteten 

gjennomføres i et større 

anlegg, forutsatt at 

vannforvaltningsplanen og 

vannrevisjonene for det 

større anlegget dekker STS-

aktiviteten i tilstrekkelig 

grad. 

(b) Motstrømsskylling 

Skylling i flere trinn der vannet strømmer i motsatt 

retning av arbeidsstykkene/underlaget. På denne 

måten oppnås en effektiv skylling med lavt 

vannforbruk. 

Gjelder når det brukes 

skylleprosesser. 

(c) 
Ombruk og/eller 

resirkulering av vann 

Vannstrømmer (f.eks. brukt skyllevann og 

avløpsvann fra våtskrubber) brukes om igjen 

og/eller resirkuleres, ved behov etter rensing, ved 

hjelp av teknikker som ionebytting eller filtrering 

(se BAT 21). Graden av ombruk og/eller 

resirkulering av vann begrenses av anleggets 

vannbalanse, innholdet av urenheter og/eller 

vannstrømmenes egenskaper. 

Kan brukes generelt. 

Tabell 4 

BAT-relaterte miljøprestasjonsnivåer (BAT-AEPL) for spesifikt vannforbruk 

Sektor Produkttype Enhet 
BAT-AEPL 

(årsgjennomsnitt) 

Overflatebehandling av 

kjøretøyer 

Personbiler 

m3/overflatebehandlet 

kjøretøy 

0,5–1,3 

Varebiler 1–2,5 

Førerhus på lastebiler 0,7–3 

Lastebiler 1–5 

Båndlakkering 
Bånd av stål og/eller 

aluminium 
l/m2 båndlakkering 0,2–1,3(1) 

Overflatebehandling av og 

trykk på metallemballasje 

DWI-drikkebokser i to 

deler 
l/1 000 bokser 90–110 

(1) BAT-AEPL-verdien kan muligens ikke brukes dersom båndlakkeringslinjen er en del av et større produksjonsanlegg (f.eks. 

stålverk) eller ved kombinasjonslinjer. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 20 a).  
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1.1.14. Utslipp til vann 

BAT 21. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann og/eller fremme ombruk og resirkulering 

av vann fra vannbaserte prosesser (f.eks. avfetting, rengjøring, overflatebehandling, våtskrubbing) er å 

bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor. 

Teknikker Beskrivelse 
Typiske forurensende stoffer 

som teknikken er beregnet på 

Innledende, primær og generell behandling 

(a) Utjevning 
Balansering av strømmer og forurensningsbelastninger 

ved bruk av tanker eller andre håndteringsteknikker. 
Alle forurensende stoffer. 

(b) Nøytralisering Justering av spillvannets pH til en nøytral verdi (ca. 7). Syrer, baser. 

(c) 
Fysisk utskilling, f.eks. ved hjelp av sikter, sålder, sandavskillere, primære 

sedimenteringstanker, og magnetisk utskilling 

Grovkornede faste 

stoffer, suspenderte faste 

stoffer, metallpartikler. 

Fysisk-kjemisk behandling 

(d) Adsorpsjon 

Fjerning av løselige stoffer (oppløste stoffer) fra 

spillvannet ved at de overføres til overflaten på faste, 

svært porøse partikler (normalt aktivt karbon). 

Adsorberbare oppløste 

ikke-biologisk 

nedbrytbare eller 

hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. AOX. 

(e) Vakuumdestillasjon 
Fjerning av forurensende stoffer ved hjelp av termisk 

rensing av spillvann under redusert trykk. 

Oppløste ikke-biologisk 

nedbrytbare eller 

hemmende forurensende 

stoffer som kan destilleres, 

f.eks. visse løsemidler. 

(f) Utfelling 

Omdanning av oppløste forurensende stoffer til 

uløselige forbindelser ved tilsetting av fellingsmidler. 

Det faste bunnfallet som dannes, skilles deretter ut 

gjennom sedimentering, flotasjon eller filtrering. 

Utfellbare oppløste ikke-

biologisk nedbrytbare eller 

hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. metaller. 

(g) Kjemisk reduksjon 

Ved kjemisk reduksjon omdannes forurensende stoffer 

ved hjelp av kjemiske reduksjonsmidler til lignende, 

men mindre skadelige eller farlige forbindelser. 

Reduserbare oppløste 

ikke-biologisk 

nedbrytbare eller 

hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. seksverdig 

krom (Cr(VI)). 

(h) Ionebytting 

Tilbakeholdelse av ioniske forurensende stoffer fra 

spillvann og utskifting av disse med mer akseptable 

ioner ved hjelp av en ionebyttermasse. De 

forurensende stoffene holdes tilbake midlertidig og 

slippes deretter ut i en regenererings- eller 

tilbakespylingsvæske. 

Ioniske oppløste ikke-

biologisk nedbrytbare eller 

hemmende forurensende 

stoffer, f.eks. metaller. 

(i) Stripping 

Fjerning av forurensende stoffer som kan utskilles, fra 

den vandige fasen ved hjelp av en gassfase (f.eks. 

damp, nitrogen eller luft) som passerer gjennom 

væsken. Fjerningen kan gjøres mer effektiv ved å øke 

temperaturen eller redusere trykket. 

Forurensende stoffer som 

kan utskilles, f.eks. visse 

adsorberbare organisk 

bundne halogener (AOX). 
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Teknikker Beskrivelse 
Typiske forurensende stoffer 

som teknikken er beregnet på 

Biologisk rensing 

(j) Biologisk rensing 
Bruk av mikroorganismer til rensing av spillvann 

(f.eks. anaerob eller aerob rensing). 

Biologisk nedbrytbare 

organiske forbindelser. 

Avsluttende fjerning av faste stoffer 

(k) 
Koagulering og 

flokkulering 

Koagulering og flokkulering brukes for å skille ut 

suspenderte faste stoffer fra spillvann og utføres ofte i 

flere trinn. Koagulering utføres ved å tilsette 

koaguleringsmidler med motsatt ladning av de 

suspenderte faste stoffenes ladning. Flokkulering er en 

fase som består av forsiktig blanding, slik at kollisjoner 

mellom mikropartikler får dem til å binde seg til 

hverandre og danne større fnokker. Tilsetning av 

polymerer kan fremme reaksjonen. 

Suspenderte faste stoffer 

og partikkelbundne 

metaller. 
(l) Sedimentering Utskilling av suspenderte partikler ved bunnfelling. 

(m) Filtrering 

Utskilling av faste stoffer fra spillvann ved at de føres 

gjennom et porøst materiale, f.eks. sandfiltrering, 

nanofiltrering, mikrofiltrering og ultrafiltrering. 

(n) Flotasjon 

Utskilling av faste eller flytende partikler fra spillvann 

ved at de festes til små gassbobler, vanligvis luft. De 

flytende partiklene akkumuleres på vannoverflaten og 

samles opp med overflateskrapere. 

Tabell 5 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for direkte utslipp til en vannresipient 

Stoff/parameter Sektor BAT-AEL(1) 

Totalt suspenderte stoffer (TSS) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

5–30 mg/l 

Kjemisk oksygenforbruk (KOF)(2) 30–150 mg/l 

Adsorberbare organisk bundne halogener 

(AOX) 

0,1–0,4 mg/l 

Fluorid (F-)(3) 2–25 mg/l 

Nikkel (uttrykt som Ni) 
Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

0,05–0,4 mg/l 

Sink (uttrykt som Zn) 0,05–0,6 mg/l(4) 
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Stoff/parameter Sektor BAT-AEL(1) 

Totalt krom (uttrykt som Cr)(5) 
Overflatebehandling av luftfartøyer 

Båndlakkering 

0,01–0,15 mg/l 

Seksverdig krom (uttrykt som Cr(VI))(6) 0,01–0,05 mg/l 

(1) Periodene for gjennomsnittsberegning er definert i de generelle betraktningene. 

(2) BAT-AEL-verdien for KOF kan erstattes av en BAT-AEL-verdi for TOC. Korrelasjonen mellom KOF og TOC bestemmes i 

hvert enkelt tilfelle. BAT-AEL-verdien for TOC foretrekkes ettersom overvåking av TOC da ikke er avhengig av at det brukes 

svært giftige forbindelser. 

(3) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes fluorforbindelser i prosessen. 

(4) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet kan være 1 mg/l for underlag som inneholder sink, eller som er forbehandlet med 

sink. 

(5) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes kromforbindelser i prosessen. 

(6) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes seksverdige kromforbindelser i prosessen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 12. 

Tabell 6 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for indirekte utslipp til en vannresipient 

Stoff/parameter Sektor BAT-AEL(1)(2) 

Adsorberbare organisk bundne halogener 

(AOX) 

Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

Overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje (kun DWI-bokser) 

0,1–0,4 mg/l 

Fluorid (F-)(3) 2–25 mg/l 

Nikkel (uttrykt som Ni) 
Overflatebehandling av kjøretøyer 

Båndlakkering 

0,05–0,4 mg/l 

Sink (uttrykt som Zn) 0,05–0,6 mg/l(4) 

Totalt krom (uttrykt som Cr)(5) 
Overflatebehandling av luftfartøyer 

Båndlakkering 

0,01–0,15 mg/l 

Seksverdig krom (uttrykt som Cr(VI))(6) 0,01–0,05 mg/l 

(1) BAT-AEL-verdiene gjelder eventuelt ikke dersom renseanlegget nedstrøms er hensiktsmessig utformet og utstyrt for å 

redusere de aktuelle forurensende stoffene, forutsatt at dette ikke fører til et høyere forurensningsnivå i miljøet. 

(2) Periodene for gjennomsnittsberegning er definert i de generelle betraktningene. 

(3) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes fluorforbindelser i prosessen. 

(4) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet kan være 1 mg/l for underlag som inneholder sink, eller som er forbehandlet med 

sink. 

(5) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes kromforbindelser i prosessen. 

(6) BAT-AEL-verdien gjelder bare dersom det brukes seksverdige kromforbindelser i prosessen. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 12.  
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1.1.15. Avfallshåndtering 

BAT 22. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, er å 

bruke teknikk a) og b) samt teknikk c) og/eller d) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) Avfallshåndteringsplan 

En avfallshåndteringsplan er en del av miljøstyringsordningen (se BAT 1) og 

omfatter en rekke tiltak som har som mål å 1) minimere produksjonen av 

avfall, 2) optimalisere ombruk, regenerering og/eller gjenvinning av avfall 

og/eller utnytting av energi fra avfall og 3) sikre riktig sluttbehandling av 

avfall. 

(b) 
Overvåking av 

avfallsmengder 

Årlig registrering av mengden avfall som er produsert for hver avfallstype. 

Innholdet av løsemiddel i avfallet bestemmes regelmessig (minst én gang i 

året) ved hjelp av analyser eller beregninger. 

(c) 
Gjenvinning/ombruk av 

løsemidler 

Teknikkene kan omfatte å 

— gjenvinning/ombruk av løsemidler fra flytende avfall ved filtrering eller 

destillasjon på eller utenfor anlegget, 

— gjenvinning/ombruk av innholdet av løsemidler i kluter ved gravitasjons-

drenering, vriing eller sentrifugering. 

(d) 
Avfallsstrømsspesifikke 

teknikker 

Teknikkene kan omfatte å 

— redusere avfallets vanninnhold, f.eks. ved hjelp av en filterpresse til 

behandling av slam, 

— redusere mengden slam og løsemiddelavfall som produseres, f.eks. ved å 

redusere antall rengjøringssykluser (se BAT 9), 

— bruke ombrukbare beholdere, ombruk av beholdere for andre formål eller 

gjenvinning av beholdermaterialet, 

— sende den brukte kalksteinen som produseres ved tørrskrubbing, til en 

kalk- eller sementovn. 

1.1.16. Luktutslipp 

BAT 23. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere 

luktutslipp er å utarbeide, gjennomføre og regelmessig revidere en plan for lukthåndtering innenfor rammen 

av miljøstyringsordningen (se BAT 1) som omfatter alle følgende elementer: 

— En protokoll som inneholder tiltak og frister. 

— En protokoll med tiltak som skal iverksettes når lukthendelser er påvist, f.eks. ved klager. 

— Et program for forebygging og reduksjon av lukt som er utformet for å identifisere luktkildene, karakterisere de 

enkelte kildenes bidrag og gjennomføre tiltak for forebygging og/eller reduksjon. 

Bruksområde 

Bruken er begrenset til tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert luktproblemer i følsomme omgivelser. 

1.2. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av kjøretøyer 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for overflatebehandling av kjøretøyer (personbiler, varebiler, lastebiler, 

førerhus på lastebiler og busser) og gjelder i tillegg til de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1.  
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1.2.1. VOC-utslipp og energi- og råstofforbruk 

BAT 24. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruket av løsemidler, andre råstoffer og energi samt 

redusere VOC-utslipp er å bruke et eller flere av overflatebehandlingssystemene nedenfor. 

Overflatebehandlingssystem Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Blandet overflatebehand-

ling (løsemiddelbasert 

blanding) 

Et overflatebehandlingssystem der ett strøk (grunning 

eller grunnlakk) er vannbasert. 

Gjelder bare nye anlegg 

eller ved større 

anleggsoppgraderinger. 

(b) 
Vannbasert 

overflatebehandling 

Et overflatebehandlingssystem der strøkene med 

grunning og grunnlakk er vannbaserte. 

(c) 

Integrert 

overflatebehandlings-

prosess 

Et overflatebehandlingssystem som fungerer som 

både grunning og grunnlakk, og som påføres ved 

sprøyting i to trinn. 

(d) 
3-lags lakkeringsprosess 

(«three-wet-prosess») 

Et overflatebehandlingssystem der strøkene med 

grunning, grunnlakk og klarlakk påføres uten 

mellomtørking. Grunningen og grunnlakken kan være 

løsemiddel- eller vannbasert. 

Tabell 7 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av biler 

Parameter Kjøretøytype Enhet 

BAT-AEL(1) 

(årsgjennomsnitt) 

Nytt anlegg Eksisterende anlegg 

Totale VOC-utslipp 

beregnet ut fra 

massebalansen for 

løsemidler 

Personbiler 

g VOC per m2 

overflateareal(2) 

8–15 8–30 

Varebiler 10–20 10–40 

Førerhus på lastebiler 8–20 8–40 

Lastebiler 10–40 10–50 

Busser < 100 90–150 

(1) BAT-AEL-verdier viser til utslipp fra alle prosesstrinn som utføres ved samme anlegg, fra elektroforese eller enhver annen 

overflatebehandlingsprosess fram til og med avsluttende voksing og polering av toppstrøket, samt til løsemidler brukt til 

rengjøring av produksjonsutstyret både i og utenfor produksjonsperioden. 

(2) Overflatearealet defineres som angitt i del 3 i vedlegg VII til direktiv 2010/75/EU. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10.  
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1.2.2. Avfallsmengde som sendes fra anlegget 

Tabell 8 

Veiledende nivåer for spesifikk avfallsmengde som sendes fra anlegget, fra overflatebehandling av kjøretøyer 

Parameter Kjøretøytype Relevante avfallsstrømmer Enhet 
Veiledende nivå 

(årsgjennomsnitt) 

Avfallsmengde 

som sendes fra 

anlegget 

Personbiler — Malingsavfall 

— Avfall fra plastisoler, 

tetningsmidler og klebemidler 

— Brukte løsemidler 

— Slam fra maling 

— Annet avfall fra malerverksted 

(f.eks. adsorberingsmidler, 

rengjøringsmidler, filtre, 

emballasjemateriale og brukt 

aktivt karbon) 

kg/overflatebehandlet 

kjøretøy 

3–9(1) 

Varebiler 4–17(1) 

Førerhus på 

lastebiler 
2–11(1) 

(1) Den øvre delen av intervallet er høyere dersom det brukes våtskrubbing med kalkstein. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 22 b). 

1.3. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av andre metall- og plastoverflater 

Utslippsnivåene angitt nedenfor for overflatebehandling av andre metall- og plastoverflater er forbundet med de 

generelle BAT-konklusjonene beskrevet i avsnitt 1.1. Utslippsnivåene angitt nedenfor kan muligens ikke brukes når 

kjøretøydeler av metall og/eller plast overflatebehandles i et anlegg for overflatebehandling av kjøretøyer, og disse 

utslippene medtas i beregningen av de totale VOC-utslippene forbundet med overflatebehandling av kjøretøyer (se 

avsnitt 1.2). 

Tabell 9 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av andre metall- 

og plastoverflater 

Parameter Prosess Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet 

ut fra massebalansen for 

løsemidler 

Overflatebehandling av 

metalloverflater 
kg VOC per kg tilført 

tørrstoffmasse 

< 0,05–0,2 

Overflatebehandling av 

plastoverflater 
< 0,05–0,3 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Som et alternativ til BAT-AEL-verdiene i tabell 9 kan BAT-AEL-verdiene i både tabell 10 og tabell 11 brukes. 

Tabell 10 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra overflatebehandling av andre metall- 

og plastoverflater 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–10 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 11 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra overflatebehandling av andre 

metall- og plastoverflater 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 1–20(1)(2) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet er 35 mg C/Nm3 dersom det brukes teknikker som muliggjør gjenbruk/ombruk av det 

gjenvunne løsemiddelet. 

(2) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.4. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av skip og lystfartøyer 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for overflatebehandling av skip og lystfartøyer og gjelder i tillegg til de 

generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

BAT 25. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere de totale utslippene av VOC og støv til luft, redusere 

utslippene til vann og forbedre den samlede miljøprestasjonen er å bruke teknikk a) og b) og en kombinasjon 

av teknikk c)–i) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Håndtering av avfall og spillvann 

(a) 
Atskillelse av avfalls- 

og spillvannsstrømmer 

Dokker og slipper er utstyrt med 

— et system som gjør det mulig å samle inn og 

håndtere tørt avfall på en effektiv måte og holde 

det atskilt fra vått avfall, 

— et system som gjør det mulig å skille spillvann 

fra regnvann og overvann. 

Gjelder bare nye anlegg 

eller ved større 

anleggsoppgraderinger. 

Teknikker knyttet til forberedelses- og overflatebehandlingsprosesser 

(b) 
Begrensninger ved 

ugunstige værforhold 

Dersom behandlingsområdene ikke er helt lukket, 

utføres det ikke blåsing og/eller luftfri 

sprøytelakkering dersom det er observert eller 

forventes ugunstige værforhold. 

Kan brukes generelt. 

(c) 
Delvis inneslutning av 

behandlingsområder 

Det brukes finmaskede nett og/eller vanngardiner 

rundt områder der det utføres blåsing og/eller luftfri 

sprøytelakkering, for å hindre utslipp av støv. Dette 

kan være permanent eller midlertidig. 

Formen og størrelsen på 

området som skal 

innesluttes, kan begrense 

bruksmulighetene. 

Vanngardiner kan 

muligens ikke brukes ved 

kalde klimatiske forhold. 

(d) 
Fullstendig inneslutning 

av behandlingsområder 

Blåsing og/eller luftfri sprøytelakkering utføres i 

haller, lukkede verksteder, områder omgitt av 

tekstiler eller områder som er fullstendig 

innesluttede med nett for å hindre utslipp av støv. 

Luft fra behandlingsområdet suges ut og kan sendes 

videre til avgassbehandling, se også BAT 14 b). 

Formen og størrelsen på 

området som skal 

innesluttes, kan begrense 

bruksmulighetene. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(e) 
Tørrblåsing i et lukket 

system 

Tørrblåsing ved bruk av stålsand (rund eller kantet) 

utføres i lukkede blåsesystemer som er utstyrt med et 

sugehode og sentrifugalblåsere. 

Kan brukes generelt. 

(f) Våtblåsing 

Blåsing utføres med vann som inneholder et fint 

slipemateriale, f.eks. fint slagg (f.eks. kobberslagg) 

eller silika. 

Kan muligens ikke brukes 

ved kalde klimatiske 

forhold og/eller i 

innesluttede områder 

(lastetanker eller 

dobbeltbunnede tanker) på 

grunn av den kraftige 

duggdannelsen. 

(g) 

Vannspyling eller  

-blåsing under  

(ultra-)høyt trykk 

((U)HP) 

(U)HP-blåsing er en støvfri 

overflatebehandlingsmetode der det brukes vann 

under ekstremt høyt trykk. Det finnes alternativer 

med eller uten slipemiddel. 

Kan muligens ikke brukes 

ved kalde klimatiske 

forhold eller på grunn av 

overflatespesifikasjoner 

(f.eks. nye overflater eller 

punktblåsing). 

(h) 

Fjerning av 

overflatebehandling 

med induksjonsvarme 

Et induksjonshode beveges over overflaten, slik at 

det skjer en lokalisert rask oppvarming av stålet som 

får den gamle overflatebehandlingen til å løfte seg. 

Kan muligens ikke brukes 

på overflater med en 

tykkelse på under 5 mm 

og/eller på overflater med 

komponenter som er 

følsomme for 

induksjonsvarme (f.eks. 

isolasjon eller brannfarlige 

materialer). 

(i) 

System for 

undervannsrengjøring 

av skrog og propeller 

System for undervannsrengjøring der det brukes 

vanntrykk og roterende polypropylenbørster. 

Kan ikke brukes på skip i 

full tørrdokk. 

Tabell 12 

BAT-relaterte utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av skip og 

lystfartøyer 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
kg VOC per kg tilført tørrstoffmasse < 0,375 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.5. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av luftfartøyer 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for overflatebehandling av luftfartøyer og gjelder i tillegg til de 

generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1.  
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BAT 26: Beste tilgjengelige teknikk for å redusere de totale utslippene av VOC og forbedre den samlede 

miljøprestasjonen ved overflatebehandling av luftfartøyer er å bruke teknikk a) eller begge teknikkene 

nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) Inneslutning 

Komponentene overflatebehandles i 

lukkede sprøytekabiner (se BAT 14 

bokstav b)). 

Kan brukes generelt. 

(b) Direkte trykk 

Bruk av en trykkanordning for å trykke 

komplekse layouter direkte på 

luftfartøysdelene. 

Tekniske hensyn (f.eks. tilgang for 

påføringsapparatet og spesialtilpassede 

farger) kan begrense bruksmulighetene. 

Tabell 13 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av luftfartøyer 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
kg VOC per kg tilført tørrstoffmasse 0,2–0,58 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

1.6. BAT-konklusjoner for båndlakkering 

Utslippsnivåene for båndlakkering angitt nedenfor er forbundet med de generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

Tabell 14 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra båndlakkering 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–3 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 15 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra båndlakkering 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 1–20(1)(2) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet er 50 mg C/Nm3 dersom det brukes teknikker som muliggjør gjenbruk/ombruk av 

det gjenvunne løsemiddelet. 

(2) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.7. BAT-konklusjoner for framstilling av tape 

Utslippsnivåene for framstilling av tape angitt nedenfor er forbundet med de generelle BAT-konklusjonene i  

avsnitt 1.1. 

Tabell 16 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra framstilling av tape 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–3(1) 

(1) Denne BAT-AEL-verdien kan muligens ikke brukes på framstilling av plastfilm som brukes til midlertidig beskyttelse av 

overflater. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 17 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra framstilling av tape 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 2–20(1)(2) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet er 50 mg C/Nm3 dersom det brukes teknikker som muliggjør gjenbruk/ombruk av det 

gjenvunne løsemiddelet. 

(2) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.8. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av tekstiler, folie og papir 

Utslippsnivåene for overflatebehandling av tekstiler, folie og papir angitt nedenfor er forbundet med de generelle 

BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

Tabell 18 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra overflatebehandling av tekstiler, folie 

og papir 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra masse-

balansen for løsemidler 

Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–5 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10.  
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Tabell 19 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra overflatebehandling av tekstiler, 

folie og papir 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 5–20(1)(2) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet er 50 mg C/Nm3 dersom det brukes teknikker som muliggjør gjenbruk/ombruk av det 

gjenvunne løsemiddelet. 

(2) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.9. BAT-konklusjoner for framstilling av vikletråd 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for framstilling av vikletråd og gjelder i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1.1. 

BAT 27. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere de totale utslippene av VOC og energiforbruket er å 

bruke teknikk a) og en av eller en kombinasjon av teknikk b)–d) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 
Prosessintegrert oksidasjon 

av VOC 

Blandingen av luft/løsemiddel som oppstår ved 

fordamping av løsemidler i løpet av den gjentatte 

lakkherdingsprosessen, behandles i et katalytisk 

oksidasjonssystem (se BAT 15 bokstav g)) integrert 

i herdeovnen/tørkeren. Spillvarmen fra det 

katalytiske oksidasjonssystemet brukes i 

tørkeprosessen for å varme opp den sirkulerende 

luftstrømmen og/eller som prosessvarme for andre 

formål i anlegget. 

Kan brukes generelt. 

(b) 
Løsemiddelfrie 

smøremidler 

Løsemiddelfrie smøremidler brukes på følgende 

måte: 

— Tråden dras gjennom filt fuktet med 

smøremiddel, eller 

— et filament fuktet med smøremiddel rulles 

sammen med tråden, og parafinvoksen smelter 

på grunn av restvarmen fra tråden og 

friksjonsvarmen. 

Produktkvalitetskrav 

eller produktspesifi-

kasjoner, f.eks. diameter, 

kan begrense 

bruksmulighetene. 

(c) 
Selvsmørende 

overflatebehandlinger 

Et smøretrinn som inneholder løsemiddel, unngås 

ved å bruke et overflatebehandlingssystem som også 

inneholder smøremiddel (en spesialvoks). Produktkvalitetskrav 

eller produktspesifi-

kasjoner kan begrense 

bruksmulighetene. 
(d) 

Emaljert over-

flatebehandling med høyt 

tørrstoffinnhold 

Bruk av emaljert overflatebehandling med et 

tørrstoffinnhold på opptil 45 %. Ved fine tråder 

(med en diameter på høyst 0,1 mm) kan 

tørrstoffinnholdet være på opptil 30 %. 
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Tabell 20 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra framstilling av vikletråd 

Parameter Produkttype Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet 

ut fra massebalansen for 

løsemidler 

Overflatebehandling av 

vikletråd med en 

gjennomsnittlig diameter på 

over 0,1 mm 

g VOC per kg 

overflatebehandlet tråd 
1–3,3 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 21 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra framstilling av vikletråd 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 5–40 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.10. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av og trykk på metallemballasje 

Utslippsnivåene for overflatebehandling av og trykk på metallemballasje angitt nedenfor er forbundet med de 

generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

Tabell 22 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 

g VOC per m2 overflatebehandlet/trykt 

overflate 
< 1–3,5 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Som et alternativ til BAT-AEL-verdien i tabell 22 kan BAT-AEL-verdiene i både tabell 23 og tabell 24 brukes. 

Tabell 23 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–12 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10.  
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Tabell 24 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra overflatebehandling av og trykk på 

metallemballasje 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 1–20(1) 

(1) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.11. BAT-konklusjoner for heatset-rotasjonsoffsettrykking 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for heatset-rotasjonsoffsettrykking og gjelder i tillegg til de generelle 

BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

BAT 28. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere de totale VOC-utslippene er å bruke en kombinasjon av 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

Materialbaserte teknikker og trykketeknikker 

(a) 

Bruk av 

tilsetningsstoffer med 

lavt innhold av IPA eller 

tilsetningsstoffer uten 

IPA i fukteløsninger 

Redusert eller ingen bruk av isopropanol (IPA) som 

fuktemiddel i fukteløsninger ved å erstatte dette med 

blandinger av andre organiske forbindelser som ikke er 

flyktige, eller som har lav flyktighet. 

Tekniske krav, 

produktkvalitetskrav eller 

produktspesifikasjoner 

kan begrense 

bruksmulighetene. 

(b) Vannfri offset 

Endring av trykkanordning og prosesser før trykk for å 

muliggjøre bruk av spesialbelagte offsetplater, noe som 

fjerner behovet for fukting. 

Kan muligens ikke 

brukes til trykk på lange 

baner, ettersom platene 

må byttes oftere. 

Rengjøringsteknikker 

(c) 

Bruk av VOC-frie 

løsemidler eller 

løsemidler med lav 

flyktighet til automatisk 

rengjøring av trykkduker 

Bruk av organiske forbindelser som ikke er flyktige, 

eller som har lav flyktighet, som rengjøringsmiddel til 

automatisk rengjøring av trykkduker. 

Kan brukes generelt. 

Teknikker for avgassbehandling 

(d) 

Rotasjonsoffsettørker 

med integrert 

avgassbehandling 

En rotasjonsoffsettørker med en integrert 

avgassbehandlingsenhet der luft som går inn i tørkeren, 

blandes med en del av avgassene fra systemet for 

varmebehandling av avgasser. 

Kan brukes i nye anlegg 

eller ved større 

anleggsoppgraderinger. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(e) 
Utsuging og behandling 

av luft fra trykkeriet 

Dirigering av utsugd luft fra trykkeriet til tørkeren. Som 

følge av dette fjernes en del av løsemidlene som 

fordamper i trykkeriet, ved varmebehandling (se BAT 

15) nedstrøms for tørkeren. 

Kan brukes generelt. 

Tabell 25 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra heatset-rotasjonsoffsettrykking 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
kg VOC per kg tilført trykkfarge < 0,01–0,04(1) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet gjelder for produksjon av høykvalitetsprodukter. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Som et alternativ til BAT-AEL-verdiene i tabell 25 kan BAT-AEL-verdiene i både tabell 26 og tabell 27 brukes. 

Tabell 26 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra heatset-rotasjonsoffsettrykking 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–10(1) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet gjelder for produksjon av høykvalitetsprodukter. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 27 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra heatset-rotasjonsoffsettrykking 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 1–15 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11.  
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1.12. BAT-konklusjoner for fleksografi og dyptrykk av annet enn publikasjoner 

Utslippsnivåene for fleksografi og dyptrykk av annet enn publikasjoner angitt nedenfor er forbundet med de 

generelle BAT-konklusjonene i avsnitt 1.1. 

Tabell 28 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra fleksografi og dyptrykk av annet enn 

publikasjoner 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
kg VOC per kg tilført tørrstoffmasse < 0,1–0,3 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Som et alternativ til BAT-AEL-verdien i tabell 28 kan BAT-AEL-verdiene i både tabell 29 og tabell 30 brukes. 

Tabell 29 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra fleksografi og dyptrykk av annet enn 

publikasjoner 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 1–12 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 30 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra fleksografi og dyptrykk av annet enn 

publikasjoner 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 1–20(1)(2) 

(1) Den øvre delen av BAT-AEL-intervallet er 50 mg C/Nm3 dersom det brukes teknikker som muliggjør gjenbruk/ombruk av det 

gjenvunne løsemiddelet. 

(2) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.13. BAT-konklusjoner for dyptrykk av publikasjoner 

BAT-konklusjonene i dette avsnittet gjelder for dyptrykk av publikasjoner og gjelder i tillegg til de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1.1.  
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BAT 29. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere VOC-utslipp fra dyptrykk av publikasjoner er å bruke et 

gjenvinningssystem for toluen basert på adsorpsjon og en av eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 
Bruk av trykkfarger med 

retensjon 

Trykkfarger med retensjon forsinker dannelsen av den tørkede filmoverflaten, 

noe som gjør at toluen fordamper over en lengre periode, slik at mer toluen 

frigjøres i tørkeren og gjenvinnes med gjenvinningssystemet for toluen. 

(b) 

Automatiske 

rengjøringssystemer koplet 

til gjenvinningssystemet 

for toluen 

Automatisk sylinderrengjøring med utsuging av luft til gjenvinningssystemet 

for toluen. 

Tabell 31 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra dyptrykk av publikasjoner 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 2,5 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 32 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra dyptrykk av publikasjoner 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 10–20 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

1.14. BAT-konklusjoner for overflatebehandling av treoverflater 

Utslippsnivåene for overflatebehandling av treoverflater angitt nedenfor er forbundet med de generelle BAT-

konklusjonene i avsnitt 1.1. 

Tabell 33 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for totale utslipp av VOC fra overflatebehandling av treoverflater 

Parameter Overflatebehandlede underlag Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Totale VOC-utslipp beregnet 

ut fra massebalansen for 

løsemidler 

Flate underlag 
kg VOC per kg tilført 

tørrstoffmasse 

< 0,1 

Annet enn flate underlag < 0,25 
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Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Som et alternativ til BAT-AEL-verdiene i tabell 33 kan BAT-AEL-verdiene i både tabell 34 og tabell 35 brukes. 

Tabell 34 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for diffuse utslipp av VOC fra overflatebehandling av treoverflater 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(årsgjennomsnitt) 

Diffuse VOC-utslipp beregnet ut fra 

massebalansen for løsemidler 
Prosentdel (%) av tilført løsemiddel < 10 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 10. 

Tabell 35 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for VOC-utslipp i røykgasser fra overflatebehandling av treoverflater 

Parameter Enhet 
BAT-AEL 

(døgngjennomsnitt eller gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 5–20(1) 

(1) For anlegg som bruker BAT 16 c) i kombinasjon med en avgassbehandlingsteknikk, får en ytterligere BAT-AEL-verdi på 

mindre enn 50 mg C/Nm3 anvendelse på røykgassen fra konsentratoren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 11. 

2. BAT-KONKLUSJONER FOR KONSERVERING AV TRE OG TREPRODUKTER MED KJEMIKALIER 

2.1. Miljøstyringsordninger 

BAT 30. Beste tilgjengelige teknikk for å bedre den samlede miljøprestasjonen er å utarbeide og 

gjennomføre en miljøstyringsordning (EMS) som omfatter alle elementene under i)–xx) i BAT 1 samt 

følgende spesifikke elementer: 

i) Holde seg oppdatert med hensyn til utviklingen innen biocidprodukter og tilhørende regelverk (f.eks. 

godkjenning av produkter i henhold til biocidproduktforordningen (BPR)) med henblikk på å bruke de mest 

miljøvennlige prosessene. 

ii) Innlemming av en massebalanse for løsemidler for løsemiddelbasert behandling og kreosotbehandling (se BAT 

33 bokstav c)). 

iii) Identifisering og registrering av alt miljøkritisk prosess- og renseutstyr (der en feil eller driftsstopp kan ha en 

innvirkning på miljøet) (se BAT 46 bokstav c)). Listen over kritisk utstyr oppdateres. 

iv) Innlemming av planer for å forebygge og kontrollere lekkasjer og spill, herunder retningslinjer for håndtering 

av avfall som oppstår ved håndtering av spill (se BAT 46). 

v) Registrering av utilsiktede lekkasjer og spill samt forbedringsplaner (mottiltak). 

Merknad 

Ved forordning (EF) nr. 1221/2009 opprettes Unionens ordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS), som er 

et eksempel på en miljøstyringsordning som er i samsvar med denne beste tilgjengelige teknikken.  
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Bruksområde 

Miljøstyringsordningens detaljnivå og formaliseringsgrad avhenger normalt av anleggets art, størrelse og 

kompleksitet, og av de miljøvirkningene det kan ha. 

2.2. Erstatning av skadelige/farlige stoffer 

BAT 31. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av PAH og/eller løsemidler er å 

bruke vannbaserte treimpregneringsmidler. 

Beskrivelse 

Løsemiddelbaserte treimpregneringsmidler eller kreosot erstattes med vannbaserte treimpregneringsmidler. Vann 

fungerer som bærer for biocidene. 

Bruksområde 

Produktkvalitetskrav eller produktspesifikasjoner kan begrense bruksmulighetene. 

BAT 32. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere miljørisikoen forbundet med bruk av behand-

lingskjemikalier er å erstatte den gjeldende bruken av behandlingskjemikalier med mindre farlige 

kjemikalier basert på en regelmessig (f.eks. årlig) kontroll for å identifisere nye og sikrere alternativer som 

eventuelt blir tilgjengelig. 

Bruksområde 

Produktkvalitetskrav eller produktspesifikasjoner kan begrense muligheten for erstatning. 

2.3. Ressurseffektivitet 

BAT 33. Beste tilgjengelige teknikk for å øke ressurseffektiviteten og redusere miljøvirkningen og risikoen 

forbundet med bruken av behandlingskjemikalier er å redusere forbruket av dem ved å bruke alle 

teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Bruk av et effektivt 

system for påføring av 

treimpregnerings-

middelet 

Påføringssystemer der treet senkes ned i 

treimpregneringsmiddelløsningen, er mer effektive enn 

f.eks. sprøyting. Vakuumprosesser (lukket system) gir 

en påføringseffektivitet på nesten 100 %. Ved valg av 

påføringssystem skal det tas hensyn til bruksklassen og 

graden av inntrenging som kreves. 

Gjelder bare nye anlegg 

eller ved større 

anleggsoppgraderinger. 

(b) 

Kontroll og 

optimalisering av 

forbruket av 

behandlingskjemikalier 

for den spesifikke 

sluttbruken 

Kontroll og optimalisering av forbruket av 

behandlingskjemikalier ved å 

a) veie treet/treproduktene før og etter impregnering 

eller 

b) bestemme mengden 

treimpregneringsmiddelløsning under og etter 

impregnering. 

Forbruket av behandlingskjemikalier skal være i 

samsvar med leverandørens anbefalinger og skal ikke 

føre til overskridelse av kravene til opptak (som f.eks. 

angis i produktkvalitetsstandarder). 

Kan brukes generelt. 
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(c) 
Massebalanse for 

løsemidler 

En sammenstilling, som utføres minst én gang i året, 

av anleggets tilførte og utgående organiske løsemidler 

som definert i del 7 nr. 2 i vedlegg VII til direktiv 

2010/75/EU. 

Gjelder bare for anlegg 

der det brukes 

løsemiddelbaserte 

behandlingskjemikalier 

eller kreosot. 

(d) 

Måling og justering av 

treets vanninnhold før 

behandling 

Treets vanninnhold måles før behandlingen (f.eks. ved 

å måle den elektriske motstanden eller ved veiing) og 

justeres ved behov (f.eks. ved ytterligere lagring av 

treet) for å optimalisere impregneringsprosessen og 

sikre den nødvendige produktkvaliteten. 

Gjelder bare dersom det 

er behov for tre med et 

spesifikt vanninnhold. 

2.4. Levering, oppbevaring og håndtering av behandlingskjemikalier 

BAT 34. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp fra levering, oppbevaring og håndtering av 

behandlingskjemikalier er å bruke teknikk a) eller b) og alle teknikkene c)–f) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) Tilbakeventilering 

Kalles også dampbalansering. Damper fra løsemidler eller kreosot som 

fortrenges fra mottakertanken under påfylling, samles opp og føres tilbake til 

tanken eller lastebilen som væsken ble levert fra. 

(b) 
Oppsamling av fortrengt 

luft 

Damper fra løsemidler eller kreosot som fortrenges fra mottakertanken under 

påfylling, samles opp og føres til en behandlingsenhet, f.eks. et filter med 

aktivt karbon eller en enhet for termisk oksidasjon. 

(c) 

Teknikker for å redusere 

fordampingstap som følge 

av oppvarming av lagrede 

kjemikalier 

Når eksponering for sollys kan føre til fordamping av løsemidler og kreosot 

som oppbevares i lagertanker over bakken, skal tankene stå under tak eller 

males i lys farge for å redusere oppvarmingen av de lagrede løsemidlene og 

den lagrede kreosoten. 

(d) Sikring av leveringspunkter 
Leveringspunkter for lagertanker som er plassert i det avgrensede/innesluttede 

området, skal være sikrede og avstengte når de ikke er i bruk. 

(e) 
Teknikker for å hindre 

overløp under pumping 

Dette omfatter å sikre at 

— pumpingen overvåkes, 

— for større mengder, at lagertanker er utstyrt med akustiske og/eller optiske 

alarmer ved høyt nivå, om nødvendig med stoppanordninger. 

(f) Lukkede beholdere Bruk av lukkede beholdere til behandlingskjemikalier. 

2.5. Forberedelse/kondisjonering av tre 

BAT 35. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere forbruket av behandlingskjemikalier og energi og å 

redusere utslipp av behandlingskjemikalier er å optimalisere mengden tre i behandlingskaret og unngå 

akkumulering av behandlingskjemikalier ved å bruke en kombinasjon av teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Atskillelse av tre i 

pakker med 

avstandsstykker 

Det plasseres avstandsstykker med jevne mellomrom i 

pakkene, slik at behandlingskjemikaliene lettere kan 

strømme gjennom pakkene, og slik at de lettere kan 

tømmes etter behandlingen. 

Kan brukes generelt. 

(b) 

Helling av trepakker i 

tradisjonelle horisontale 

behandlingskar 

Trepakker helles i behandlingskaret, slik at 

behandlingskjemikaliene lettere kan strømme gjennom 

dem, og slik at de lettere kan tømmes etter behandlingen. 

Kan brukes generelt. 

(c) 

Bruk av 

trykkbehandlingskar 

som kan skråstilles 

Hele trykkbehandlingskaret helles etter behandlingen, 

slik at overskytende behandlingskjemikalier lett renner 

ned og kan samles opp fra bunnen av karet. 

Gjelder bare nye anlegg 

eller ved større 

anleggsoppgraderinger. 

(d) 
Optimalisert plassering 

av formede trestykker 

Formede trestykker plasseres slik at akkumulering av 

behandlingskjemikalier unngås. 
Kan brukes generelt. 

(e) Sikring av trepakker 

Trepakkene sikres i behandlingskaret for å begrense 

trestykkenes bevegelse, noe som vil kunne endre pakkens 

struktur og gjøre impregneringen mindre effektiv. 

Kan brukes generelt. 

(f) 
Maksimering av 

tremengden 

Mengden tre i behandlingskaret maksimeres for å sikre 

best mulig forhold mellom treet som skal behandles, og 

behandlingskjemikaliene. 

Kan brukes generelt. 

2.6. Påføring av impregneringsmiddel 

BAT 36. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge utilsiktede lekkasjer og utslipp av behand-

lingskjemikalier fra ikke-trykksatte prosesser er å bruke en av teknikkene nedenfor. 

Teknikk 

(a) Dobbeltveggede behandlingskar med automatisk lekkasjedeteksjon 

(b) 
Enkeltveggede behandlingskar med tilstrekkelig stor inneslutning som er motstandsdyktig overfor 

treimpregneringsmidler, beskyttelsesinnretning og automatisk lekkasjedeteksjon 

BAT 37. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av aerosoler fra konservering av tre og 

treprodukter ved bruk av vannbaserte behandlingskjemikalier er å inneslutte sprøyteprosesser, samle opp 

oversprøyting og bruke dette om igjen i treimpregneringsmiddelløsningen. 

BAT 38. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp av behandlingskjemikalier fra 

trykksatte prosesser (autoklaver) er å bruke alle teknikkene nedenfor.  
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Teknikk Beskrivelse 

(a) 

Prosesstyring for å hindre drift 

dersom behandlingskarets dør 

ikke er låst og forseglet 

Døren til behandlingskaret er låst og forseglet når behandlingskaret er fylt, 

og før behandlingen finner sted. Prosesstyring hindrer drift av 

behandlingskaret dersom døren ikke er låst og forseglet. 

(b) 

Prosesstyring som hindrer at 

behandlingskaret åpnes mens 

det er under trykk og/eller fylt 

med treimpregneringsmiddel 

Prosesstyringen viser trykket og om det er væske i behandlingskaret. Dette 

hindrer at behandlingskaret åpnes mens det fremdeles er under trykk og/eller 

fylt. 

(c) 
Sikringslås på 

behandlingskarets dør 

Behandlingskarets dør er utstyrt med en sikringslås for å hindre væskeutslipp 

dersom døren må åpnes i en nødssituasjon (f.eks. dørens forsegling brytes). 

Sikringslåsen gjør at døren kan åpnes delvis for å slippe ut trykket, samtidig 

som væsken holdes tilbake. 

(d) 
Bruk og vedlikehold av 

overtrykksventiler 

Behandlingskarene er utstyrt med overtrykksventiler for å beskytte karene 

mot for høyt trykk. 

Luft fra ventilene føres til en tank med tilstrekkelig kapasitet. 

Sikkerhetsventilene kontrolleres regelmessig (f.eks. hver sjette måned) med 

tanke på tegn på korrosjon, forurensning eller feilmontering og rengjøres 

og/eller repareres ved behov. 

(e) 
Kontroll av utslipp til luft fra 

vakuumpumpens utblås 

Luft som suges ut av trykkbehandlingskarene (dvs. vakuumpumpens utløp) 

behandles (f.eks. i en utskiller for damp/væske). 

(f) 

Reduksjon av utslipp til luft 

ved åpning av 

behandlingskaret 

Det skal gis tilstrekkelig tid til avdrypping og kondensering mellom 

trykkutjevningsfasen og åpningen av behandlingskaret. 

(g) 

Anvendelse av et ettervakuum 

for å fjerne overskytende 

behandlingskjemikalier fra 

overflaten av det behandlede 

treet 

For å unngå drypping anvendes det et ettervakuum i behandlingskaret før det 

åpnes, for å fjerne overskytende behandlingskjemikalier fra overflaten av det 

behandlede treet. 

Et ettervakuum er eventuelt ikke nødvendig dersom fjerning av 

overskytende behandlingskjemikalier fra overflaten av det behandlede treet 

kan sikres ved bruk av et egnet initialt vakuum (f.eks. under 50 mbar). 

BAT 39. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere energiforbruket i trykksatte prosesser (autoklaver) er å 

bruke variabel pumpestyring. 

Beskrivelse 

Når ønsket driftstrykk er nådd, går behandlingssystemet over til en pumpe med redusert effekt og lavere 

energiforbruk. 

Bruksområde 

Bruksmulighetene kan være begrenset i prosesser der trykket svinger.  
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2.7. Kondisjonering etter behandling og midlertidig lagring 

BAT 40. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere forurensning av jord eller grunnvann fra 

midlertidig lagring av nybehandlet tre er å gi treet tilstrekkelig tid til avdrypping etter behandlingen og å 

fjerne det behandlede treet fra det innesluttede/avgrensede området først når det anses for å være tørt. 

Beskrivelse 

For at overskytende behandlingskjemikalier skal dryppe tilbake i behandlingskaret, oppbevares det behandlede 

treet eller de behandlede trepakkene i det innesluttede/avgrensede området (f.eks. over behandlingskaret eller over 

et dryppbrett) i tilstrekkelig lang tid etter behandlingen og før overføring til tørkeområdet. Før det behandlede 

treet eller de behandlede trepakkene forlater tørkeområdet, løftes det/de, f.eks. mekanisk, og holdes i luften i minst 

fem minutter. Dersom det ikke drypper behandlingsløsning, anses treet for å være tørt. 

2.8. Avfallshåndtering 

BAT 41. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere mengden avfall som sendes til sluttbehandling, særlig 

farlig avfall, er å bruke teknikk a) og b) samt teknikk c) og/eller d) nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 
Fjerning av restmateriale 

før behandling 

Restmateriale (f.eks. sagflis og treflis) fjernes fra treets/treproduktenes overflate 

før behandling. 

(b) 
Gjenvinning og ombruk av 

voks og olje 

Dersom det brukes voks eller olje til impregnering, gjenvinnes overskytende 

voks og olje fra impregneringsprosessen og brukes om igjen. 

(c) 
Bulklevering av 

behandlingskjemikalier 
Levering av behandlingskjemikalier i tanker for å redusere mengden emballasje. 

(d) 
Bruk av ombrukbare 

beholdere 

Ombrukbare beholdere som er brukt til behandlingskjemikalier (f.eks. IBC-

beholdere), returneres til leverandøren med henblikk på ombruk. 

BAT 42. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere miljørisikoen i forbindelse med avfallshåndtering er å 

lagre avfall i egnede beholdere eller på ugjennomtrengelige underlag og å oppbevare farlig avfall atskilt i et 

innesluttet/avgrenset område beskyttet mot vær og vind. 

2.9. Overvåking 

2.9.1. Utslipp til vann 

BAT 43. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke forurensende stoffer i spillvann og potensielt forurenset 

overvann før hvert batchvise utslipp i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-

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

internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Stoff/parameter Standard(er) 

Biocider(1) 
Om det foreligger EN-standarder, avhenger av biocidproduktenes 

sammensetning 

Cu(2) 
Flere EN-standarder foreligger 

(f.eks. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) 
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Stoff/parameter Standard(er) 

Løsemidler(3) 
Det foreligger EN-standarder for visse løsemidler 

(f.eks. EN ISO 15680) 

PAH(4) EN ISO 17993 

Benzo[a]pyren(4) EN ISO 17993 

HOI EN ISO 9377-2 

(1) Spesifikke stoffer overvåkes avhengig av sammensetningen av biocidproduktene som brukes i prosessen. 

(2) Overvåkingen gjelder bare dersom det brukes kobberforbindelser i prosessen. 

(3) Overvåkingen gjelder bare anlegg der det brukes løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier. Spesifikke stoffer overvåkes 

avhengig av hvilke løsemidler som brukes i prosessen. 

(4) Overvåkingen gjelder bare anlegg der det brukes kreosotbehandling. 

2.9.2. Grunnvannskvalitet 

BAT 44. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke forurensende stoffer i grunnvann minst hver sjette 

måned og i samsvar med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige 

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

av tilsvarende vitenskapelig kvalitet. 

Overvåkingsfrekvensen kan reduseres til én gang hvert annet år på grunnlag av en risikovurdering eller 

dersom det kan fastslås at nivåene av forurensende stoffer er tilstrekkelig stabile (f.eks. etter en periode på 

fire år). 

Stoff/parameter(1) Standard(er) 

Biocider(2) 
Om det foreligger EN-standarder, avhenger av biocidproduktenes 

sammensetning 

As 

Flere EN-standarder foreligger 

(f.eks. EN ISO 11885, EN ISO 17294-2, EN ISO 15586) 
Cu 

Cr 

Løsemidler(3) 
Det foreligger EN-standarder for visse løsemidler 

(f.eks. EN ISO 15680) 

PAH EN ISO 17993 

Benzo[a]pyren EN ISO 17993 

HOI EN ISO 9377-2 

(1) Overvåkingen gjelder eventuelt ikke dersom det berørte stoffet ikke brukes i prosessen, og dersom det er fastslått at 

grunnvannet ikke er forurenset med nevnte stoff. 

(2) Spesifikke stoffer overvåkes avhengig av sammensetningen av biocidproduktene som brukes eller ble brukt i prosessen. 

(3) Overvåkingen gjelder bare anlegg der det brukes løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier. Spesifikke stoffer overvåkes 

avhengig av hvilke løsemidler som brukes i prosessen. 
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2.9.3. Utslipp i røykgasser 

BAT 45. Beste tilgjengelige teknikk er å overvåke utslipp i røykgasser minst én gang i året og i samsvar 

med EN-standarder. Dersom det ikke foreligger EN-standarder, er beste tilgjengelige teknikk å bruke ISO-

standarder, nasjonale standarder eller andre internasjonale standarder som sikrer data av tilsvarende 

vitenskapelig kvalitet. 

Parameter Prosess Standard(er) 
Overvåking forbundet 

med 

TVOC(1) 

Konservering av tre og treprodukter ved bruk av 

kreosot og løsemiddelbaserte 

behandlingskjemikalier 

EN 12619 BAT 49, BAT 51 

PAH(1)(2) 
Konservering av tre og treprodukter ved bruk av 

kreosot 

Det foreligger ingen 

EN-standard 
BAT 51 

NOX(3) Konservering av tre og treprodukter ved bruk av 

kreosot og løsemiddelbaserte 

behandlingskjemikalier 

EN 14792 

BAT 52 

CO(3) EN 15058 

(1) Så langt det er mulig, utføres målingene ved høyeste forventede utslippstilstand under normale driftsforhold. 

(2) Dette omfatter acenaften, acenaftylen, antracen, benzo(a)antracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, 

benzo(k)fluoranten, krysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, fluoren, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen, fenantren og pyren. 

(3) Overvåkingen gjelder bare for utslipp fra varmebehandling av avgasser. 

2.10. Utslipp til jord og grunnvann 

BAT 46. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller redusere utslipp til jord og grunnvann er å bruke 

alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse 

(a) 

Inneslutning eller 

avgrensning av anlegg og 

utstyr 

De delene av anlegget der behandlingskjemikalier oppbevares eller håndteres, 

dvs. oppbevaringsområde for behandlingskjemikalier og områder for behand-

ling, kondisjonering etter behandling og midlertidig lagring (herunder behand-

lingskar, driftstank, lossefasiliteter, dryppe-/tørkeområde, kjølesone), rør og 

kanaler for behandlingskjemikalier og fasiliteter for (re)kondisjonering av 

kreosot, er innesluttet eller avgrenset. Innesluttede og avgrensede områder har 

ugjennomtrengelige overflater, er motstandsdyktige mot behandlingskjemikalier 

og har tilstrekkelig kapasitet til å fange opp og holde på volumene som 

håndteres eller oppbevares i anlegget/utstyret. 

Dryppbrett (framstilt av materiale som er motstandsdyktig mot behand-

lingskjemikaliene) kan også brukes som lokal avgrensning for oppsamling og 

gjenvinning av dråper og spill av behandlingskjemikalier fra kritisk utstyr eller 

kritiske prosesser (dvs. ventiler, innløp/utløp på lagertanker, behandlingskar, 

driftstanker, lossesoner, håndtering av nybehandlet tre og kjøle-/tørkesone). 

Væskene i de innesluttede/avgrensede områdene og dryppbrett samles opp, slik 

at behandlingskjemikaliene kan gjenvinnes for å bli brukt om igjen i behand-

lingskjemikaliesystemet. Slam som genereres i oppsamlingssystemet, kasseres 

som farlig avfall. 
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Teknikk Beskrivelse 

(b) Ugjennomtrengelige gulv 

Gulv i områder som ikke er innesluttede eller avgrensede, og der dråper, spill, 

utilsiktet utslipp eller lekkasje av behandlingskjemikalier kan forekomme, er 

ugjennomtrengelige for de aktuelle stoffene (f.eks. oppbevaring av behandlet tre 

på ugjennomtrengelige gulv dersom dette kreves i BPR-godkjenningen for 

treimpregneringsmiddelet som brukes i behandlingen). Væskene på gulvene 

samles opp, slik at behandlingskjemikaliene kan gjenvinnes for å bli brukt om 

igjen i behandlingskjemikaliesystemet. Slam som genereres i oppsamlings-

systemet, kasseres som farlig avfall. 

(c) 

Varslingssystemer for 

utstyr som er identifisert 

som «kritisk» 

«Kritisk utstyr» (se BAT 30) er utstyrt med varslingssystemer som angir 

funksjonsfeil. 

(d) 

Forebygging, deteksjon og 

registrering av lekkasjer 

fra underjordiske lagre og 

kanalsystemer for 

skadelige/farlige stoffer 

Bruken av underjordiske komponenter minimeres. Dersom det brukes 

underjordiske komponenter til lagring av skadelige/farlige stoffer, brukes 

sekundær inneslutning (f.eks. dobbeltveggede beholdere). Underjordiske 

komponenter er utstyrt med lekkasjedeteksjon. 

Det foretas risikobasert og regelmessig overvåking av underjordiske lagre og 

kanalsystemer for å identifisere potensielle lekkasjer. Ved behov repareres 

utstyr som lekker. Det føres et register over hendelser som kan forårsake 

forurensning av jord og/eller grunnvann. 

(e) 

Regelmessig inspeksjon 

og vedlikehold av anlegg 

og utstyr 

Anlegget og utstyret inspiseres og vedlikeholdes regelmessig for å sikre at det 

fungerer riktig. Dette omfatter særlig kontroll av at ventiler, pumper, rør, tanker, 

trykkbeholdere, dryppbrett og inneslutninger/avgrensninger er hele og uten 

lekkasjer, og at varslingssystemene fungerer som de skal. 

(f) 
Teknikker for å forebygge 

krysskontaminering 

Krysskontaminering (dvs. kontaminering av anleggsområder som vanligvis ikke 

kommer i kontakt med behandlingskjemikaliene) forebygges ved å bruke 

egnede teknikker, f.eks. 

— utforming av dryppbrett på en slik måte at gaffeltrucker ikke kommer i 

kontakt med potensielt kontaminerte overflater på dryppbrettene, 

— utforming av lasteutstyr (som brukes til å fjerne behandlet tre fra 

behandlingskaret) på en slik måte at behandlingskjemikalier ikke kan 

overføres, 

— bruk av et kransystem til håndtering av behandlet tre, 

— bruk av særskilte transportkjøretøyer i potensielt kontaminerte områder, 

— begrenset adgang til potensielt kontaminerte områder, 

— bruk av gangveier med grus. 

  



Nr. 79/288 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.11.2022 

 

 

2.11. Utslipp til vann og håndtering av spillvann 

BAT 47. Beste tilgjengelige teknikk for å forebygge eller, dersom dette ikke er praktisk mulig, redusere 

utslipp til vann og vannforbruket er å bruke alle teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Teknikker for å 

forebygge 

forurensning av 

regn- og overvann 

Regn- og overvann holdes atskilt fra områder der 

behandlingskjemikalier oppbevares eller håndteres, 

fra områder der nybehandlet tre oppbevares, og fra 

forurenset vann. Dette oppnås ved bruk av minst 

følgende teknikker: 

— Avløpskanaler og/eller en ytre beskyttelseskant 

rundt anlegget. 

— Tak med takrenner i områder der 

behandlingskjemikalier oppbevares eller 

håndteres (dvs. oppbevaringsområde for 

kjemikalier og områder for behandling, 

kondisjonering etter behandling og midlertidig 

lagring, rør og kanaler for 

behandlingskjemikalier og fasiliteter for 

(re)kondisjonering av kreosot). 

— Beskyttelse mot vær og vind (f.eks. tak eller 

presenninger) i områder der det oppbevares 

behandlet tre, dersom dette kreves i BPR-

godkjenningen for treimpregneringsmiddelet 

som er brukt i behandlingen. 

På eksisterende anlegg kan 

anleggets størrelse begrense 

bruken av avløpskanaler og en 

ytre beskyttelseskant. 

(b) 

Oppsamling av 

potensielt 

forurenset overvann 

Overvann fra områder som er potensielt forurenset 

med behandlingskjemikalier, samles opp separat. 

Oppsamlet spillvann slippes først ut når det er truffet 

egnede tiltak, f.eks. overvåking (se BAT 43), rensing 

(se BAT 47 bokstav e)) eller ombruk (se BAT 47 

bokstav c)). 

Kan brukes generelt. 

(c) 
Bruk av potensielt 

forurenset overvann 

Etter oppsamling brukes potensielt forurenset 

overvann til framstilling av vannbaserte 

treimpregneringsmidler. 

Gjelder bare anlegg der det 

brukes vannbaserte 

behandlingskjemikalier. 

Kravene til kvalitet for den 

tiltenkte bruken kan begrense 

bruksmulighetene. 

(d) 
Ombruk av 

rengjøringsvann 

Vann som er brukt til å vaske utstyr og beholdere, 

gjenvinnes og brukes om igjen for å framstille 

vannbaserte treimpregneringsmidler. 

Gjelder bare anlegg der det 

brukes vannbaserte 

behandlingskjemikalier. 

(e) 
Rensing av 

spillvann 

Dersom det oppdages eller kan forventes 

forurensninger i det oppsamlede overvannet og/eller 

rengjøringsvannet, og dersom det ikke er mulig å 

bruke vannet, renses spillvannet i et egnet 

renseanlegg (på eller utenfor anlegget). 

Kan brukes generelt. 
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(f) 
Sluttbehandling av 

farlig avfall 

Dersom det oppdages eller kan forventes 

forurensninger i det oppsamlede overvannet og/eller 

rengjøringsvannet, og dersom det ikke er mulig å 

rense eller bruke vannet, sluttbehandles det 

oppsamlede overvannet og/eller rengjøringsvannet 

som farlig avfall. 

Kan brukes generelt. 

BAT 48. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp til vann fra konservering av tre og treprodukter 

ved bruk av kreosot er å samle opp kondensater fra trykkutjevnings- og vakuumfasene i behandlingskaret og 

fra (re)kondisjoneringen av kreosot og enten behandle dette på stedet ved hjelp av et filter med aktivt kull 

eller et sandfilter eller sluttbehandle dette som farlig avfall. 

Beskrivelse: 

Kondensatvolumene samles opp, tillates å bunnfelle og behandles i et filter med aktivt kull eller et sandfilter. Det 

rensede vannet kan enten brukes om igjen (lukket system) eller slippes ut i det offentlige avløpssystemet. Alternativt 

kan de oppsamlede kondensatene sluttbehandles som farlig avfall. 

2.12. Utslipp til luft 

BAT 49. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av VOC til luft fra konservering av tre og 

treprodukter ved bruk av løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier er å inneslutte utstyret eller prosessene 

som står for utslippene, suge ut avgassene og sende dem til et behandlingssystem (se teknikkene i BAT 51). 

BAT 50. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser og lukt til luft fra 

konservering av tre og treprodukter ved bruk av kreosot er å bruke impregneringsoljer med lav flyktighet, 

dvs. kreosot i klasse C i stedet for klasse B. 

Bruksområde 

Kreosot i klasse C kan muligens ikke brukes ved kalde klimatiske forhold. 

BAT 51. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere utslipp av organiske forbindelser til luft fra 

konservering av tre og treprodukter ved bruk av kreosot er å inneslutte utstyret eller prosessene som står for 

utslippene (f.eks. lager- og impregneringstanker, trykkutjevning, rekondisjonering av kreosot), suge ut 

avgassene og bruke en eller flere av behandlingsteknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) Termisk oksidasjon 
Se BAT 15 bokstav i). Fraluftsvarmen kan gjenvinnes 

ved hjelp av varmevekslere. 
Kan brukes generelt. 

(b) 
Sending av avgasser til 

et forbrenningsanlegg 

Noen av eller alle avgassene sendes som 

forbrenningsluft og supplerende brensel til et 

forbrenningsanlegg (herunder kraftvarmeverk) som 

brukes til produksjon av damp og/eller elektrisitet. 

Kan ikke brukes på avgasser 

som inneholder stoffene 

nevnt i artikkel 59 nr. 5 i 

industriutslippsdirektivet 

(IED). Sikkerhetshensyn kan 

begrense bruksmulighetene. 
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(c) 
Adsorpsjon ved hjelp 

av aktivt karbon 

Organiske forbindelser adsorberes på overflaten av 

aktivt karbon. Adsorberte forbindelser kan deretter 

desorberes, f.eks. med damp (ofte på stedet) for 

ombruk eller sluttbehandling, og adsorbenten brukes 

om igjen. 

Kan brukes generelt. 

(d) 
Absorpsjon ved hjelp 

av en egnet væske 

Bruk av en egnet væske til å fjerne forurensende 

stoffer fra avgassene ved absorpsjon, særlig løselige 

forbindelser. 

Kan brukes generelt. 

(e) Kondensering 

En teknikk for å fjerne organiske forbindelser ved å 

senke temperaturen til under forbindelsenes 

duggpunkt, slik at dampene gjøres flytende. 

Avhengig av hvilket driftstemperaturområde som 

kreves, brukes det forskjellige kjølemidler, f.eks. 

kjølevann, avkjølt vann (vanligvis med temperatur 

rundt 5 °C) ammoniakk eller propan. 

Kondensering brukes i kombinasjon med en annen 

renseteknikk. 

Bruksmulighetene kan være 

begrenset dersom behovet 

for energi til gjenvinning er 

uforholdsmessig stort som 

følge av det lave innholdet 

av VOC. 

Tabell 36 

BAT-relaterte utslippsnivåer (BAT-AEL) for TVOC- og PAH-utslipp i røykgasser fra konservering av tre og 

treprodukter ved bruk av kreosot og/eller løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier 

Parameter Enhet Prosess 
BAT-AEL 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

TVOC mg C/Nm3 
Behandling med kreosot eller 

løsemiddelbasert behandling 
< 4–20 

PAH mg/Nm3 Behandling med kreosot < 1(1) 

(1) BAT-AEL-verdien viser til summen av følgende PAH-forbindelser: acenaften, acenaftylen, antracen, benzo(a)antracen, 

benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranten, krysen, dibenzo(a,h)antracen, fluoranten, 

fluoren, indeno(1,2,3-cd)pyren, naftalen, fenantren og pyren. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 45. 

BAT 52. Beste tilgjengelige teknikk for å redusere NOX-utslipp i røykgasser og samtidig begrense CO-

utslipp fra varmebehandlingen av avgasser fra konservering av tre og treprodukter ved bruk av kreosot 

og/eller løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier er å bruke teknikk a) eller begge teknikkene nedenfor. 

Teknikk Beskrivelse Bruksområde 

(a) 

Optimalisering av 

varmebehandlingsforholdene 

(utforming og drift) 

Se BAT 17 bokstav 

a). 

Når det gjelder utforming, kan 

bruksmulighetene være begrenset for 

eksisterende anlegg. 
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(b) Bruk av lav-NOX-brennere 
Se BAT 17 bokstav 

b). 

Bruksmulighetene kan være begrenset på 

eksisterende anlegg som følge av 

utformings- og/eller driftsmessige 

begrensninger. 

Tabell 37 

BAT-relatert utslippsnivå (BAT-AEL) for NOX-utslipp i røykgasser og veiledende utslippsnivå for CO-

utslipp i røykgasser til luft fra varmebehandling av avgasser fra konservering av tre og treprodukter ved 

bruk av kreosot og/eller løsemiddelbaserte behandlingskjemikalier 

Parameter Enhet BAT-AEL(1) 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

Veiledende utslippsnivå(1) 

(gjennomsnitt i prøvetakingsperioden) 

NOX 

mg/Nm3 

20–130 Intet veiledende nivå 

CO Intet BAT-AEL 20–150 

(1) BAT-AEL-verdien og det veiledende nivået gjelder ikke når avgasser sendes til et forbrenningsanlegg. 

Den tilhørende overvåkingen er beskrevet i BAT 45. 

2.13. Støy 

BAT 53. Beste tilgjengelige teknikk for å hindre eller, når dette ikke er praktisk mulig, redusere støyutslipp 

er å bruke en eller flere av teknikkene nedenfor. 

Teknikk 

Oppbevaring og håndtering av råstoffer 

(a) Installering av støyvegger og bruk/optimalisering av bygningers støyadsorberende virkning 

(b) Inneslutning eller delvis inneslutning av støyende aktiviteter 

(c) Bruk av kjøretøyer/transportsystemer med lavt støynivå 

(d) Støydempende tiltak (f.eks. forbedret inspeksjon og vedlikehold av utstyr, lukking av dører og vinduer) 

Tørking i ovn 

(e) Støydempende tiltak for vifter 

Bruksområde 

Bruken er begrenset til tilfeller der det forventes og/eller er dokumentert støyproblemer i følsomme omgivelser. 

 __________  


