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Agenda

• Borregaards miljøpolitikk

• Hva betyr miljøledelse for Borregaard?



Borregaards biokjemikalier er miljøvennlige og bærekraftige 
alternativer til oljebaserte produkter

Verdens mest avanserte bioraffineri



I verdens mest avanserte bioraffineri utnyttes hele tømmerstokken til 
produkter og energi

Verdens mest avanserte bioraffineri
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Borregaard i hverdagen

Biodrivstoff

Støvbinding

Bygnings-
produkter

Maling

Mat
Aromastoffer

Legemidler

Bilbatterier, 
dekk, bilpleie-
produkter

Dyrefôr
Jordforbedring, 

gjødsel

Tekstiler, brille-
innfatninger



Olje eller biomasse
– grønt eller sort karbon?

Bærekraftige 

kjemikalier,  

GRØNT KARBON SORT KARBON

kjemikalier,  

materialer, 

ingredienser, 

drivstoff



Grønn virksomhet?
Hele verdikjeden må vurderes

Råstoffet Prosessene Produktene

Naturlig
Fornybart
Ikke giftig

Reduserte utslipp
Enøk og fornybar energi
Høy råstoffutnyttelse
Risikohåndtering

God ytelse
Erstatter oljebaserte 
produkter
Betydelig CO2-lagring



Ledende på klimanytte

BorregaardsBorregaardsBorregaardsBorregaards
produkterprodukterprodukterprodukter

Sammenlignet medSammenlignet medSammenlignet medSammenlignet med ForholdForholdForholdForhold

Cellulose Cellulose fra bomull +

Bioetanol Etanol fra etylen (oljebasert)
Bioetanol fra sukkerrør

+
+

Lignin Superplasticizer - betongtilsetning +Lignin Superplasticizer - betongtilsetning +

BioVanillin Vanillin fra guaiacol (oljebasert) +

Sammenlignbare oljebaserte produkter gir opp til 

200 % høyere klimagassutslipp 



2. Generasjons bioetanol
Borregaard vant kontrakt på CO2-regnskap

Kilde: Østfoldforskning. Standard dieselbuss 
bruker 4,7 liter diesel/mil, etanolbuss 8 liter

Plan for 

introduksjon av 

Svanemerket 

bioetanol



Forskning og utvikling

Nye cellulosebaserte 
materialer

Miljøvennlige produkter 
for landbruket

• Over 25% av Borregaards salg kommer 
fra nye produkter

• Forskningssenter med 60 ansatte, 
25 med dr.grad

• FoU-innsats på nær 100 mill kr i året

Søkt patent på ny 
prosess for bioetanol

Utvikle bedre prosesser 
ift. HMS

Bruk av ”nye” fornybare 
råvarer i tillegg til 

tømmer 



• Hovedkontor
• FoU
• Produksjon:

• spesialcellulose
• ligninprodukter
finkjemikalier

Borregaard Sarpsborg

ligninprodukter
• finkjemikalier
• vanillin
• etanol fra tømmer
• basiskjemikalier
• energi

• 800 ansatte
• 2,5 mrd. kr i omsetning



Borregaards miljøpolitikk

MiljøMiljøMiljøMiljø

Bevissthet og kompetanse om systemet for forebyggende miljøarbeid skal skapes gjennom

systematisk opplæring og gjennom holdningsskapende påvirkning i linjen.

ArbeidsmiljøArbeidsmiljøArbeidsmiljøArbeidsmiljø

• Arbeidsforholdene skal tilrettelegges slik at arbeidsmiljøet blir godt med hensyn på 
ergonomi, trivsel og jobbinnhold. Alle skal bidra til å skape trivsel og gode arbeidsforhold. 
Arbeidsmiljøet skal kartlegges regelmessig og nødvendige forbedringer iverksettes.

Ytre miljøYtre miljøYtre miljøYtre miljøYtre miljøYtre miljøYtre miljøYtre miljø

• Borregaard Fabrikkers styringssystem er i overensstemmelse med kravene i ISO 14001 og 
forpliktelser i henhold til Responsible Care. Ledelsen forplikter seg til å følge de lover og 
forskrifter som gjelder for dette området. Virksomheten skal i minst mulig grad være til 
sjenanse for naboer eller for omgivelsene for øvrig. Utvikling av nye prosesser og 
anskaffelser av produksjonsutstyr skal vurderes på forhånd i forhold til mulige effekter på 
ytre miljø.

• Borregaard skal kontinuerlig arbeide med å redusere:

• Utslipp av organisk materiale, klororganiske forbindelser, fiber og metaller til vann

• Utslipp av støv og gasser til luft

• Avfall, støy og lukt fra produksjonen

• Ekstern biltransport



Hva betyr miljøledelse?

• Borregaard ble iso14001-sertifisert i 2004

– Sertifiseringsprosessen gir et løft i forhold til arbeidsform og 
systematikk rundt arbeidet med reduserte utslipp.

• Kvalitetsstempel

– Overfor kunder kan vi henvise til at vi er sertifisert, trenger å 
dokumentere i mindre graddokumentere i mindre grad

• KLIF og de andre HMS-etatene

– Det har ikke ført til færre inspeksjoner, ser det i mindre grad som en 
verdi.

• Drivkraft for å bli bedre på miljø?



Miljøinvesteringer siste 20 år

ÅrÅrÅrÅr TiltakTiltakTiltakTiltak Mill krMill krMill krMill kr

1990-94 Biologisk renseanlegg 160

1994 Barkforbrenningsanlegg 50

1997 Ny kloralkalifabrikk med kvikksølvfri teknologi 200

1997 Nytt renseanlegg for svovelsyrefabrikken 23

1999 Gjenvinningsanlegg for kobber 22

2000-01 Div. enøk tiltak 25

2001 Hydrolyseanlegg i vannrenseanlegget 62001 Hydrolyseanlegg i vannrenseanlegget 6

2001 Bygging av intern vei 4

2003 Utbedring av kai i Melløs 10

2003 Forbrenningsanlegg for restavfall 170*

2004 Nytt SO2-anleg 60

2004 Bioforbrenningsanlegg for flytende restprodukter 330

1990199019901990----2004200420042004 Sum Sum Sum Sum miljøtiltakmiljøtiltakmiljøtiltakmiljøtiltak iiii egenegenegenegen regiregiregiregi ((((inklinklinklinkl. . . . avfallsforbravfallsforbravfallsforbravfallsforbr.).).).) 890 (1060)890 (1060)890 (1060)890 (1060)

2005200520052005----2007200720072007 TiltakTiltakTiltakTiltak iiii forbindelseforbindelseforbindelseforbindelse med med med med nynynyny konsesjonkonsesjonkonsesjonkonsesjon 280280280280

2008-2009 Tiltak etter stans av biologisk renseanlegg 40

*) Ekstern eier – all energi benyttes av Borregaard



Fra sort til grønn energi 
- sterk reduksjon i klimagassutslippet
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Utfordringer:Utfordringer:Utfordringer:Utfordringer:

• SO2 utslipp fra produksjonsprosessen

Tiltak:Tiltak:Tiltak:Tiltak:

• Ny fyrhuspipe med skrubber installert i 
2008.

• Skrubbing av biogas for H2S

• Tiltak for å redusere utslipp fra kokeri.
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• Tiltak for å redusere utslipp fra kokeri.

Borregaards betydningBorregaards betydningBorregaards betydningBorregaards betydning

• Av resultatene for 2009 fremgår at luften 
i Sarpsborg, registrert ved målestasjonen 
i Vollgata, i mer enn 99 % av tiden var lite 
forurenset i henholdt til grense i 
forurensningsforskriften.



Kobber 

Reduksjon i kobberutslipp

Utfordringer:Utfordringer:Utfordringer:Utfordringer:

• Kobber benyttes som katalysator i 
vanillinfabrikkene og følger 
vannstrømmene via etanol- og 
ligninfabrikkene. 

Tiltak:Tiltak:Tiltak:Tiltak:

• Gjenvinningen av kobber har økt ved 

to
n
n
/å
r

• Gjenvinningen av kobber har økt ved 
investering i nytt 
kobbergjenvinningsanlegg.

Borregaards betydning:Borregaards betydning:Borregaards betydning:Borregaards betydning:

• Kobberutslipp til Glomma = 50 tonn/år 
(kilde NIVA)

• Kobberutslipp fra Borregaard = 6 tonn/år



Omdømme viktig drivkraft for arbeid med miljø



IPPC direktivet (Integrated Pollution Prevention and Control)Integrated Pollution Prevention and Control)Integrated Pollution Prevention and Control)Integrated Pollution Prevention and Control)

• IPPC-direktivet gir rammebetingelser for Borregaards utslippsnivåer og 
utslippsmål

– Borregaards utslippstillatelse fra 2005 er basert på denne

– ”Best available technology” BAT er beskrevet i BREF-dokumenter for 
vår bransje

– Borregaard gjorde investeringer på 280 mill NOK i 2006/2007 for å 
møte kravene i ny utslippstillatelsemøte kravene i ny utslippstillatelse

• BREF dokumentet for vår bransje er nå under revisjon.

– Vi forventer strengere krav når denne BREF blir gjeldene (2-3 år)

Viktig med konkurransedyktige rammebetingelser



Oppsummering

• Borregaards bioraffinerikonsept gir et bærekraftig alternativ til 
oljebaserte produkter

– Videreutvikling gjennom forskning

• Over 1,3 milliard kr i miljøinvesteringer siden 1990

– Energiløsninger med betydelig lavere CO2-utslipp

– Prosesser med lavere utslipp av organisk materiale til Glomma

– Rensetiltak med betydelig lavere SO2-utslipp– Rensetiltak med betydelig lavere SO2-utslipp

– Økt fornybar kraftproduksjon i fossen

• IPPC-direktivet vil gi strengere utslippskrav i fremtiden

• Godt omdømme er en viktig drivkraft for å være gode på miljø

• Miljøledelse viktig for å sikre god arbeidsform og kvalitetsstempel 
hos kunder/andre berørte grupper


