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VI JOBBER FOR FREMTIDEN



Vi tror på fremtiden

Tilbakeblikk på 2020
Også for oss i INOVYN preget koronapandemien året mer enn noe annet. 
For vår del så er vi foreløpig kommet vel gjennom, men det har vært svært 
krevende for vår organisasjon med tiltak som vi ikke hadde forestilt oss at vi 
skulle komme til å iverksette. Tiltakene har i stor grad preget arbeidshverdagen 
og innvirket på trivselen på jobb. Det blir ikke like hyggelig å utføre jobben med 
munnbind på, holde minst en meter avstand, teams-møter og hjemmekontor. 
INOVYN er i petrokjemibransjen, og våre PVC-produkter benyttes blant annet til 
rør som sikrer vannforsyning, gulvbelegg, bilinteriør og medisinsk utstyr. I tillegg 
produserer vi lut som brukes i svært mange industrielle applikasjoner. Vi er stolte 
av vårt bidrag til medisinsk utstyr som har vært viktig i bekjempelsen av korona-
pandemien.

Veldig enkelt oppsummert er vår oppgave å produsere mest mulig, uten at 
noen skader seg og med minst mulig belastning på omgivelsene. Helse, miljø og 
sikkerhet har 1. prioritet i INOVYN. I så måte var 2020 et svært godt år. Vårt aller 
viktigste resultat var at ingen skadet seg og at alle kom hjem fra jobb like hele 
hver dag. I tillegg satte vi i drift større utvidelsesprosjekter i alle fabrikkene våre, 
og med disse leverte vi flere produksjonsrekorder gjennom året. Det var svært 
gledelig og viktig for å sikre fortsatt god konkurranseevne og derigjennom sikre 

trygge arbeidsplasser inn i fremtiden. Bak alle de gode resultater ligger det at vi 
har svært dyktige folk som jobber med kompleks prosessforståelse, utvikling 
og stadige forbedringer som bidrar til at vi hele tiden blir mer bærekraftige. 
INOVYN, og vårt moderkonsern INEOS, er først og fremst tuftet på en sterk og 
god sikkerhetskultur. Det skal være trygt og sikkert å arbeide hos oss. Derfor er 
HMS-resultatene våre de som vår konsernledelse ser på først og følger oss opp 
på aller tettest.

En bærekraftig fremtid
Som del av norsk prosessindustri, og ikke minst som en del av de stolte 
prosessindustritradisjonene i Grenland, har vi alltid jobbet for å redusere 
utslippene våre til et minimum. Gjennom tiår med teknologiutvikling, og i tett 
samhandling med miljømyndighetene, er bærekraften av vår virksomhet blitt 
vesentlig forbedret. Kombinert med vår tilgang på fornybar grønn vannkraft 
innebærer det at vi produserer med Europas laveste CO2-fotavtrykk og at 
bærekraften av vår produksjon totalt sett er blant verdens beste. Samtidig 
jobber vi alltid hardt for å bli enda bedre. Det er svært gledelig at vi fikk 
godkjent et nytt, stort investeringsprosjekt for bygging av et nytt renseanlegg 
i PVC-fabrikken vår. Dette viser igjen at konsernet står bak oss i ønsket om 

Rodney Ishak  • Adm. direktør
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å hele tiden redusere utslippene våre til et minimum. Grønn omstilling, eller 
det grønne skiftet, har havnet helt øverst på den politiske agendaen. Det er vi 
glade for. Vårt konsern ønsker å gjøre betydelige bidrag i det grønne skiftet, 
og ønsker at anleggene våre her i Grenland skal gå først. Dette både fordi 
vi har vist at vi kan levere over tid, fordi vi allerede jobber godt for å bedre 
bærekraften vår ytterligere, og på grunn av den allerede nevnte tilgangen på 
vannkraft. Derfor jobber vi i INOVYN nå med å utvikle og realisere en hydro-
genfabrikk på Rafnes. Denne vil redusere CO2-fotavtrykket vårt betydelig. 
I tillegg jobber vi med et større prosjekt for å elektrifisere de fabrikkavsnittene 
som bidrar vesentligst til CO2-fotavtrykket vårt i dag. Vi er også en del av flere 
større samarbeidsfora mellom bedriftene i Grenland, som for eksempel Green 
Industry Cluster. Sammen arbeider vi med teknologiutvikling for både karbon-
fangst, hydrogen og flere andre spennende prosjekter. I sum er vi trygge på at 
alle de gode prosjektene vi arbeider med og er involvert i skal sørge for at vi 
fortsetter vår produksjon med enda bedre bærekraft i fremtiden.

Til slutt vil jeg si at denne bærekraftsrapporten har tittelen «Vi jobber for frem-
tiden». Hva håper vi så at du sitter igjen med etter å ha lest den? For oss i 
INOVYN Norge handler det å jobbe for fremtiden om flere ting. Vi skal fortsette 
å utvikle anleggene våre slik at vi kan produsere mest mulig, men også best 
mulig – med omsorg for omgivelsene og trygghet for våre ansatte. For det må 
være sagt: INOVYN tror på fremtiden! Vi gleder oss til å bidra til en mer bære-
kraftig tilværelse for oss selv og de som kommer etter. I INOVYN har vi de beste 
forutsetningene for å lykkes, for vi har de beste folkene med på laget.

Rodney Ishak
Adm. direktør

”INOVYN tror på fremtiden! 
Vi gleder oss til å bidra til en mer bærekraftig tilværelse 

for oss selv og de som kommer etter.” 
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? 
DEL 1 
Om INOVYN Norge



Konsernets forretningsmessige beslutninger, analyser og optimalisering, 
gjøres av sentrale funksjoner med input fra produksjonsselskapene. 
De kommersielle og forretningsmessige funksjonene er samlet i den legale 
enheten INOVYN Europe Ltd. eller i forgreninger av INOVYN Europe Ltd. 

Innkjøp av råvarer, vareflyt, logistikk og produksjons- og salgsplaner, 
bestemmes av konsernfunksjoner som er samlet i INOVYN Europe Ltd.  

Produksjonsselskapenes oppgave, herunder INOVYN Norge AS, er å 
foredle råvarer og andre innsatsfaktorer til produkter på oppdrag fra 
INOVYN Europe Ltd.   

INOVYN-konsernet er delt i to hovedprosesser, Operations og Business, 
med tilhørende delprosesser. I tillegg har INOVYN-konsernet støttefunk-
sjoner i form av sentrale Innkjøps-, HMS- og finansenheter. Den overord-
nede styringen av INOVYN-konsernet skjer gjennom en egen CEO og et 
Executive team.   

INOVYN-konsernet er heleid av INEOS som utøver eierstyring gjennom 
et styre for INOVYN, og gjennom kravdokumenter som gjelder for alle 
enheter som er eiet av INEOS.    

 

Hovedproduktet til INOVYN Norge AS er 
plastråstoffet polyvinylklorid (PVC) som produseres ved 

PVC-fabrikken på Herøya Industripark. Klor/VCM-fabrikken 
på Rafnes Industriområde produserer klor, lut, hydrogen, 

saltsyre og vinylklorid monomer (VCM). VCM går i 
rørledning i tunnel under Frierfjorden til PVC-fabrikken. 

Vi er den eneste PVC-produsenten i Norge. 

6

20
21

INOVYN Norge AS er et datterselskap i INOVYN-konsernet. Konsernet er etablert i London. INOVYN Norge AS eier og driver 
INOVYNs produksjonsanlegg på Rafnes og i Porsgrunn. Tilsvarende heleide produksjonsselskap i andre europeiske land, inngår 
også i INOVYN-konsernet. 

Om oss



Klor-
fabrikk

Etylen

Etylen/

Propylen

VCM-
fabrikk

PVC-
fabrikk

Hydrogen

Klor

RAFNES 
Industri-
område

HERØYA
Industripark

Til INEOS
Bamble

VCM

Etan

VCM

Salt

Natronlut

PV
C

Etylen 
fra INEOS
Rafnes

Råmateriale og energi (2020):
Etylen  240.000  t
Salt  550.000  t
Energi:  
 Damp  307  GWh
 Elektrisk  966  GWh
 Brenngass  577  GWh

Produksjonskapasiteter (2020):
VCM  570.000  t
Klor  320.000  t
Lut  720.000  t  (50%)
Hydrogen  8.700  t
S-PVC  155.000  t
P-PVC  55.000  t
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1950  
PVC-fabrikken på Herøya startes. Produksjonen er 
basert på innkjøpt karbid.  

1958     
Hydro bygger sin egen karbidfabrikk på Herøya.   

1966  
En ny VCM-fabrikk basert på EDC som råstoff blir 
bygd som supplement til eksisterende produk-
sjonslinje. PVC-fabrikken øker kapasiteten til 
55.000 tonn/år.  

1974  
Klarsignal for bygging av nytt petrokjemikompleks 
på Rafnes. PVC-fabrikken på Herøya gjennomgår 
omfattende endringer for å forbedre arbeids-
miljøet.  

1974: PVC-produksjonen stanses som følge av 
internasjonale alarmerende meldinger om kreft 
hos PVC-arbeidere. En ombygging gjennomføres 
slik at eksponering for vinylklorid ble kraftig redusert 
og produksjonen kunne gjenopptas.

1978  
Oppstart av Klor- og VCM-fabrikk på Rafnes. 
PVC-fabrikken på Herøya får sitt første VCM levert 
i tunnel under Frierfjorden.  

1988: Brann i VCM-fabrikken på Rafnes. 
Hendelsen medførte ingen personskader, men fikk 
mye oppmerksomhet i våre omgivelser og ikke 
minst hos oss selv. En intens periode fulgte med 
granskningskommisjon med en påfølgende kritisk 
rapport og gjenoppbygging av anlegget før vi 
igjen var oppe i full produksjon etter 3 måneder. 

I 2015 dannes INOVYN som et 50/50 joint venture mellom INEOS og Solvay’s klor-
vinylvirksomheter. INEOS kjøpte ut Solvay i 2017 og INOVYN ble dermed 100% eid av 
INEOS. INEOS ble etablert i 1998, og har siden hatt sterk vekst gjennom strategiske 
oppkjøp av hele eller deler av andre kjemi-selskaper. Våre anlegg i Grenland kjøpte 
INEOS fra Norsk Hydro i 2008. Vår Klorvinylvirksomhet i Grenland har produsert PVC 
på Herøya siden 1950 og klor, lut og VCM på Rafnes siden 1978.   

Vår historie



1994  
Hydros styre gir samtykke til en omfattende 
ombygging av PVC-produksjonen på Herøya. 
Den nye teknologien ble tatt i bruk i 1997.

2005  
Oppstart ny Klorfabrikk på Rafnes (Klor1).  

2006  
Oppstart av ombygd Klorfabrikk, (Klor2), 
på Rafnes.  

2008  
INEOS kjøper Hydros petrokjemivirksomhet.   

2015  
INOVYN dannes gjennom en sammenslåing 
av INEOS og Solvays klorvinylvirksomheter.  

2016  
Solvay trekker seg ut av INOVYN som dermed 
blir 100 % eiet av INEOS. INOVYN harmoni-
serer sin branding av PVC. INOVYN™ erstatter 
både  Norvinyl ® (S-PVC) og Pevikon ® (P-PVC) 
som varemerker.  

2020  
Kapasitetsutvidelser både PVC, Klor og VCM.  

10

20
21



11

20
21

Våre verdier 
Verdi 1: HMS-prioritet 

Vi forplikter oss til å ha helse, miljø og 
sikkerhet som vår høyeste prioritet

Verdi 4: Suksessbidrag 
Vi forplikter oss til å bidra til bedriftens 

suksess og tar ansvar for å levere 

Verdi 2: Ambisiøse mål 
Vi motiveres av prestasjoner og av å nå ambi-
siøse mål

Verdi 6: Åpenhet og ærlighet
Vi opptrer med integritet i alt vi gjør, og er åpne 

og ærlige mot hverandre 

Verdi 3: Samarbeid  
Vi jobber sammen som et team, respekterer 
andres synspunkter og utfordrer hverandre til å 
oppnå mer 

Verdi 5: Endringsvilje
Vi er positive til endringer og de utfordringer og 

muligheter det innebærer 
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Pr. 31.12.2020 hadde INOVYN Norge 332 faste og midlertidige ansatte/lærlinger.   
Dette er drifts- og vedlikeholdsmannskaper samt stab-/støttefunksjoner. 
Administrasjon og forretningsadresse er lokalisert på Rafnes Industriområde.  

Våre nøkkeltall

Kontrakt Rafnes  Porsgrunn  Totalt  

Fast ansatte 200 104 304

Midlertidig ansatte  2  2 4

Lærlinger  11 13 24

Totalt 213 119 332

Produkt Tonn

Klor 300 105

Lut (50 %) 668 982

Hydrogen 6 868

VCM 525 152

S-PVC 151 844

P-PVC 36 620  

INOVYN Norges ledergruppe består av 9 personer. 
5 av disse er kvinner. 

Produserte mengder i 2020



304 fast ansatte hadde pr. 31.12.2020 en snittalder på 47,6 år. Kvinneandelen utgjorde 20,7%. 

47,6 år
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I årene 2017-2020 har vi rekruttert 59 fast ansatte. 25 av disse 
er fagarbeidere som tidligere har avlagt fagbrevet sitt hos oss. 

Rekruttering av personell som har tatt fagbrev hos oss de 4 
siste årene: 

INOVYN Norge er inne i et generasjonsskifte. Det innebærer en omfattende utskifting blant alle kategorier ansatte. 

Rekruttering

Kategorier 2017  2018  2019  2020 Totalt

Operatører 4 11 6 1 22

Ingeniører 4 4 1 5 14

Fagarbeidere innen vedlikehold 1 7 4 1 13

Laboranter 1 1

Lager 2 1 3

Logistikkoperatører 2 2

Administrative Yrker 1 2 1 4

Totalt 12 24 14 9 59

I de kommende årene vil vi fortsatt ha et høyt trykk på rekruttering innen alle 
fagområder og kategorier som er ansatt i vår bedrift. 

Kategorier 2017  2018  2019  2020 Totalt

Operatører 4 10 4 0 18

Fagarbeidere innen vedlikehold  3 2 1 6

Laboranter  1 1
Totalt antall rekrutteringer med 
Fagbrev hos oss 4 13 7 1 25

En stor andel av våre ansatte har tatt sin utdannelse gjennom lærlingkon-
trakt og avlagt fagbrev i vår bedrift.



Aldersprofil Kvinner  Menn
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Lærlingordningen er viktig i vår rekrutteringsstrategi, og lar oss delta i utdanning av fremtidens fagarbeidere. Bidraget er med på 
å dekke kompetansebehovet i tiden fremover.

INOVYN Norge er en godkjent lærebedrift og rekrutterer 
lærlinger innen 6 ulike fagdisipliner - prosess, automa-
sjon, elektro, industrimekaniker, logistikk og laboratorie.  

Vi tar årlig imot ca. 12 lærlinger fordelt på våre anlegg 
i Grenland.

 

INOVYN Norge ansetter omkring 40 - 50 % av lærlin-
gene våre i faste stillinger. 

Lærlingordningen



Hva mener våre lærlinger om INOVYN Norge?

Automasjonslærling Klor/VCM 
Navn: Maren Kristine Larsen 
Alder: 20 år 

”Inovyn har god og tilpasset 
oppfølgning av lærlinger.”

Prosesslærling PVC 
Navn: Emilee Maxine Walle-Bråthen 
Alder: 18 år 

”Fine folk på arbeidsplassen, anlegg 
med masse utstyr, mye å lære om” 

Industrimekanikerlærling PVC
Navn: Lars Dalene 
Alder: 18 år 
 
”Samhold i bedrift og på avde-
lingene. Blir inkludert.”

Prosesslærling Klor/VCM 
Navn: Brage Råmundsen 
Alder: 18 år 

”Godt arbeidsmiljø, mye utstyr 
å lære om, tillit til lærlinger. ”
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HMS OG KVALITET
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Vår policy  

Vi forplikter oss til å ha helse, miljø og sikkerhet som vår høyeste prioritet. 
Dette er vår fremste verdi. 

Vi forplikter oss til å arbeide med kontinuerlig forbedring av sikkerheten 
i våre prosesser og våre miljøresultater. 

Vi skal tilby våre medarbeidere et trygt og utviklende miljø å arbeide 
i blant annet gjennom inkludering og involvering. 

Vi etterlever alle rammebetingelser gitt av myndigheter, eiere og valgte 
standarder. Arbeidsformen vår er basert på åpenhet og fakta.  

Vi arbeider kontinuerlig med forenkling og forbedring av arbeidspro-
sesser fra råvare til produkt.  

Vi kjenner våre eiere og kunders behov og forventninger. Vi leverer som 
avtalt med hensyn til riktig kvalitet, på en sikker måte og med optimal 
bruk av ressurser. 

Vi vil bruke leverandører som underbygger vår policy og verdier. 

INOVYN Norge sikter på å være en foregangsbedrift i kjemisk 
industri på helse, miljø og sikkerhet. Vi forsikrer oss om at våre 
arbeidsprosesser og våre produkter er i henhold til forventninger 
fra våre eiere/kunder og samfunnet.  

Miljø

Sikkerhet

Helse
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I vår bedrift utføres det aktiviteter med stort risikopotensial dersom de ikke håndteres riktig. INOVYN har derfor utarbeidet syv 
livreddende regler som gjelder for alle INOVYNs ansatte og leverandører:   

Livreddende regler  

Arbeid i høyden: Personer som arbeider i høyden skal 
benytte korrekt fallsikringsutstyr 
Utstyr i drift: Arbeid på utstyr/maskiner som er i drift 
skal ikke påbegynnes uten at tillatelse foreligger 
Entring: Det er ikke tillat å entre lukkede rom uten 
tillatelse og gasstest 
Løfting: Ingen uvedkommende personer må gå 
innenfor definerte faresoner hvor gjenstander kan falle 
Sikkerhetskristisk utstyr: Sikkerhetskritisk utstyr/forrig-
linger må ikke bli tatt ut av drift eller overbroet uten 
godkjenning  
Rusmidler: Det er ikke tillat å bruke eller være påvirket 
av alkohol eller rusmidler på bedriftsområdet 
Røyking: Det er ikke tillatt å røyke utenfor anviste 
områder

“INGENTING ER SÅ VIKTIG AT VI 
IKKE KAN GJØRE DET SIKKERT” 
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Vi følger kravene til ISO 9001/ ISO 14001/ISO 17020  der prosessorientering, 
kontinuerlig forbedring, revisjoner, internkontroll, og fokus på interessentene 
er sentrale elementer. Vårt systematiske arbeid skal sikre at vi oppfyller de 
HMS-krav som stilles til oss.   

Vår virksomhet har utslippstillatelser gitt av Miljødirektoratet og driftstil-
latelser gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 
Driftstillatelsene gjelder produksjon av våre produkter, samt tillatelse til 
oppbevaring og bruk av brannfarlige varer. Miljøarbeidet drives gjennom 
våre handlingsplaner. Oppfølging, måling, kontroll og iverksette korrigerende 
tiltak skal sikre at vi oppnår forbedringer.

Kvalitets- og miljøstyringssystemet er integrert i bedriftens 
ledelsessystem. 

Kvalitets- og 
miljøstyringssystem  



Produksjon
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Vår verdikjede

Fra salt og 
naturgass til 

samfunnsnyttige 
materialer og 

stoffer. 

Innsatsfaktorer:

Energi

Energi og vann

PRODUKSJON AV PVC (VINYL)

FØRPROSESSRÅMATERIALER

Petrokjemi

Fossilt brensel

Olje- og 
gassutvinning 

INOVYN Norge BRUKSOMRÅDE

PVC

Polymerisering

• Rør
• Vinduskarmer
• Taktekking
• Kabler
• Medisinsk utstyr
• Gulv
• Automotive
• Klær

Klorering 

VCMEtylen (eten) 

Natronlut (NaOH)

Hydrogen

PRODUKSJON AV KLORALKALIER

• Aluminium
• Papir
• Vaskemidler
• Legemidler

• Energikilde
• Transport

Elektrolyse

Rensing og preparering Saltutvinning

K
lo

r

Salt
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På Rafnes Industriområde ligger Europas største Klor- og VCM-fabrikk, og det har vært produksjon her fra 1978. Vi produserer 
lut, hydrogen og VCM. All VCM går videre til INOVYNs PVC-fabrikker, bl.a. i rørledning til PVC-fabrikken på Herøya Industripark. 
Lut selges til alle deler av verden og til et utall av sluttkunder. Hydrogenet som produseres utnyttes som energi i våre prosesser, 
og bidrar til reduserte CO2-utslipp. 

I 2020 ferdigstilte vi prosjektet “North Star” og satte anlegget i drift for 
produksjon av EDC, som er et av våre mellomprodukter. Dette er bygget 
med INOVYNs egen teknologi og har både gjort at vi har redusert vårt 
energiforbruk med ca. 6% og samtidig åpnet for høyere produksjon og 
bedre regularitet i våre fabrikker.  

I nær fremtid har vi konkrete planer og prosjekter som vil dreie oss i en mer 
bærekraftig retning. Vi ønsker å øke vår produksjon av hydrogen som en del 
av vår eiers strategi om å bli en betydelig hydrogenprodusent, samt at vi ser 
på elektrifisering av en av våre reaktorer. Kombinert vil disse to prosjektene 
kunne halvere utslipp av CO2 fra vår produksjon.  

Klor/VCM
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Vann

Salt

EDC

VCM VCM

EDC 
Cracker Separasjons-

kolonner

Separasjons-
kolonner

Forbrenning av 
biprodukter

Natronlut

H2 til brenngass

Klor

HCI

HCI

Elektrolyse

Salt 
oppløsning

O
ksyklorering

D
irekte klorering

Etylen

Luft

PVC-fabrikk

Skisse av klor/VCM-fabrikkene
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VCM omdannes til PVC i reaktorer som er dedikert for produksjon av S-PVC 
og P-PVC. Temperaturen i reaktorene og mengde hjelpestoffer som tilsettes er 
avgjørende for kvaliteten på sluttproduktene. Uomsatt VCM fjernes i strippeko-
lonner og gjenvinnes. PVC-produktene blir til slutt tørket, siktet og overført til silo.    

S-PVC likner fint sukker og P-PVC ser ut som melis eller finmalt mel. PVC 
selges enten i sekk- eller bulk og distribueres til inn- og utland. PVC-produk-
sjonen gir ingen biprodukter, dvs. alt som produseres selges.  

PVC-fabrikkens ansatte ivaretar drift-, vedlikehold-, inn- og utlogistikk, 
utslippskontroll og utvikling av egne anlegg.  

I PVC-fabrikken på Herøya Industripark arbeider nær 100 ansatte, inkludert ca. 10 lærlinger, med å produsere S-PVC og P-PVC. 
Produksjonsprosessen som benyttes for å omdanne VCM til PVC innebærer i stor grad egenutviklet, verdensledende teknologi.  

PVC

Venus
I 2020 startet PVC-fabrikken opp nye prosessanlegg for å øke produk-
sjonskapasiteten av P-PVC med 15.000 tonn. Ekspansjonsprosjektet 
som ble kalt Venus-prosjektet innebar en investering på nær 180 MNOK. 
INOVYN som selskap bekreftet med dette at de ønsker å satse på og 
videreutvikle PVC-fabrikken på Herøya Industripark.  
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VCM fra Rafnes

Vann

Sikt

PVC

Polymerisering

Tørking

Strippekolonne Silo

Bulkbil

Storsekker

Sekker

Hjelpestoffer

Gjenvunnet VCM

Skisse av PVC-fabrikken
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VÅRE PRODUKTER
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PVC, også kjent som vinyl, er suverent den mest allsidige 
plasttypen. Den brukes innenfor et meget stort spekter av 
produkter som biler, rør, kabler, matemballasje, blodposer og 
annet medisinsk utstyr, tapet og gulvbelegg. 

Bygg, anlegg og interiør 
Vindusrammer, rør og rørdeler, kompositter, takmembraner, solskjerming, 
kanalsystemer, kabel isolasjon og kappe, forseglinger, film og folie, tapet, 
gulvbelegg, kunstlær til klær og møbler, presenninger, maling og annen 
overflatebehandling. 

Medisinske produkter 
Medisinske apparater, medisinske slanger, blodposer, folier, inkubatorer, 
blisterpakninger. 

Bilindustrien 
Understellsbehandling/forsegling, tetningslister, interiøroverflater, kabel 
isolasjon. 

Forbrukerartikler 
Vinylplater, klær, fottøy, hansker, kunstlær, kredittkort, bagasjeoppbevaring, 
sportsartikler, flasker for husholdningskjemikalier, toalettsaker, matembal-
lasje, oppblåsbare gjenstander, bassengforing og trekk, hageslanger, vann-
basert maling og fargetrykk. 

PVC-produkter
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Våre kloralkaliprodukter er uunnværlige innenfor en rekke 
industriprosesser og anvendelser, som f.eks. vannforsyning, 
avfallshåndtering, medisin, matvareindustrien, renhold og 
hygieniske tiltak. 

Lut, også kjent som natronlut eller kaustisk soda, er et essensielt råstoff 
innenfor nesten alle industrielle sektorer. Dette inkluderer produkter som 
aluminium, cellulose, såpe og vaskemidler.  

Saltsyre brukes direkte i mange industrielle prosesser. Det er også et viktig 
råmateriale innenfor vannbehandling, produksjon av syntetisk gummi og 
farmasøytiske- og ernæringsprodukter. Vi produserer saltsyre når vi 
gjenvinner klorerte hydrokarboner ved forbrenning. 

Svovelsyre brukes for å tørke klorgassen før den går videre til kloreringspro-
sessen i VCM-fabrikken. Etter bruk gjenvinnes svovelsyren til et produkt som 
selges eksternt. 

Andre produkter 
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RTE VCM 

Gruppen består av 5 personer med kompetanse innenfor 
katalyse og prosess. De har forsøksanlegg i laboratorieskala, 
og jobber med prosjekter rettet mot INOVYNs VCM-fabrikker.    

Forsøksanleggene benyttes til å studere noen av delprosessene i VCM-
produksjonen i detalj. Dette gir økt forståelse for reaksjonens kjemi og kinetikk 
og bidrar til å optimalisere fabrikkens ytelse med hensyn på kapasitet og 
energiforbruk. Teamet jobber tett på INOVYNs fabrikker og bidrar med 
problemløsning og oppfølging. På laboratoriene opparbeides og karakteri-
seres prøver fra fabrikkens prosesstrømmer. Teamet har også et langsiktig 
samarbeid med universitetsmiljøene innenfor VCM-teknologi. 

RTE PVC 

Gruppen består av 10 personer med et bredt kompetan-
sespekter, og laboratoriene er utstyrt for å teste og undersøke 
de fleste aspekter ved produksjon av PVC fra monomer til ferdig 
produkt. 

Laboratoriene er utstyrt for å vurdere kjemikalier til både polymerisering, 
monomerfjerning og rensing av vann. I et eget moderne pilotanlegg kan alle 
produktene som produseres i Porsgrunn lages, og sendes til testlaboratoriet 
for videre analyse. På denne måten kan det vurderes hvilke konsekvenser 
endringene i produksjonsbetingelsene vil ha for det ferdige produktet, slik at 
det er kjent hvordan det vil bli for våre kunder. I tillegg til utviklingsprosjekter 
brukes laboratoriene til direkte kunde- og fabrikkstøtte. 
 

Research, Technology and Engineering (RTE) i Porsgrunn består totalt av 15 personer med et bredt kompetansespekter som jobber 
med Forskning og utvikling-prosjekter knyttet til VCM og PVC. RTE er en del av en større europeisk forsknings- og utviklingsavde-
ling, og utfører arbeid for flere av INOVYNs fabrikker i Europa. 

Forskning og utvikling  



Bærekraft i forskning og utviklingsarbeid
En sentral del av forsknings- og utviklingsarbeidet har som mål å redusere 
det spesifikke energiforbruket og å øke råvareutnyttelsen i VCM-produk-
sjonen. Det kan være forbedret varmeintegrasjon eller økt omsetning i en 
delprosess. Det jobbes også med å skape verdi fra avfallsstrømmene. Et 
eksempel er svovelsyre som benyttes til tørking av klor i prosessen, og som 
etter rensing kan benyttes som råvare i en annen bedrift.  

Det er fokus på reduksjon av CO2-utslipp ved å erstatte naturgass med 
hydrogen som energikilde i enkelte prosesser. RTE VCM er med i arbeidet 
som gjøres for å etablere elektrolyse av vann til hydrogen og oksygen 
tilknyttet en av våre fabrikker. 

RTE PVC har som mål å erstatte kjemikalier i Porsgrunn med mer miljøven-
nlige alternativer. Dette kan være kjemikalier som vil ha betydelig mindre 
skadepotensiale ved utslipp eller personeksponering. Et eksempel på dette 
er PVC-produktet P1482, hvor det gjennom en rekke forsøk ble funnet et 
alternativ til kjemikalie som tradisjonelt brukes for å danne svært lange 
molekylkjeder. Der det tidligere brukte kjemikalie er skadelig for liv i havet, 
benyttes nå et miljøvennlig alternativ som er biologisk nedbrytbart. Dette 
har ført til at P1482 er et av få produkter med svært lange molekylkjeder 
som er godkjent for kontakt med matvarer. Arbeid tilsvarende dette forgår 
også for andre fabrikker i Europa.  

Et annet felt det jobbes med er undersøkelser av forhold for reduksjon 
av utslipp. I tett samarbeid med PVC-fabrikken i Porsgrunn testes konse-
kvensen av ulike forhold og kjemikalier i laboratorieskala for å kontinuerlig 
redusere utslipp. 
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? 
DEL 2 
Miljø og bærekraft



FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 
2030. De 17 bærekraftsmålene ble vedtatt av alle FNs medlems-
stater i 2015 og krever umiddelbar handling av alle land.  

INOVYN støtter arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål, og en undersøkelse 
av hvert mål avdekker at kloralkaliprodukter og PVC som materiale allerede 
utgjør et signifikant bidrag til å oppnå målene. Vårt proaktive arbeid mot 
bærekraft, hvor vi skal bli enda mer effektive på bruk av ressurser og ytterli-
gere redusere våre direkte og indirekte påvirkninger på miljøet, vil forsterke 
bidragene våre for å nå bærekraftsmålene i fremtiden. 

INOVYN jobber målrettet med bærekraftig utvikling, og har blant annet 
engasjert seg gjennom bærekraftsprogrammene til Euro Chlor og VinylPlus. 
Vi har tatt for oss seks av de sytten bærekraftsmålene.  

FNs bærekraftsmål  
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Sikre god helse og fremme livskvalitet 
for alle, uansett alder.          

Kloralkalikjemikalier er essensielle i produksjon 
av nye medisiner og det er anslått at 88% av 
de mest solgte legemidlene bruker kloralkali 
i produksjon på et tidspunkt. Disse inkluderer 
medisiner for å behandle HIV/AIDS, hjertesykdom 
og mange infeksjoner. PVC brukes som emballasje 
for å beskytte medisinen. Klorkjemi bidrar også i 
kampen mot Zika-viruset og malaria, som hvert 
år forårsaker over 400.000 dødsfall i verden. I 
tillegg benyttes klorkjemi i desinfeksjonsmidler i 
hjemmet og på sykehus.  

 

Sikre bærekraftig vannforvaltning og 
tilgang til vann og gode sanitærforhold 
for alle.  

INOVYN Norge bidrar til dette målet ved hjelp 
av bruksområdene til våre produkter. Mange 
sykdommer kan tilskrives forurenset drikkevann, 
dårlige sanitære forhold og hygiene. Klorbaserte 
desinfeksjonsmidler for drikkevann har bidratt til å 
eliminere vannbårne sykdommer. For å frakte rent 
vann er det nødvendig med gode rørkonstruk-
sjoner. PVC benyttes i slik kritisk infrastruktur, som 
hjelper til med å distribuere vann i lokalsamfunn. 

Bygge solid infrastruktur og fremme 
inkluderende og bærekraftig industriali-
sering og innovasjon.   

INOVYN Norge investerer betydelig i nye eller 
oppgraderte fabrikkanlegg, og tar i bruk beste 
tilgjengelige teknologier og industrielle prosesser.
PVC-industrien gir vesentlige bidrag til bære-
kraftig infrastruktur gjennom produksjon av 
PVC-råstoff som benyttes i rørkonstruksjoner for 
å frakte vann og i isolasjonskabler.
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Sikre bærekraftig forbruks- og produk-
sjonsmønstre.  

PVC produsert av INOVYN Norge har svært lang 
levetid og kan resirkuleres opptil åtte ganger 
uten å miste sine egenskaper. Resirkulering av 
PVC medfører et lavere utslipp av CO2 og fører 
dermed til et lavere klimafotavtrykk.  

INOVYN Norge har utvidet sin produksjon gjennom 
North Star- og Venusprosjektet. Begge utvidelsene 
har hatt som formål å øke produksjonskapasitet og 
samtidig redusere energiforbruket betraktelig ved å 
satse på moderne teknologi.  

INOVYN Norge jobber aktivt med å utnytte 
sidestrømmer fra produksjonen. Blant annet blir 
svovelsyre, som brukes til å tørke klorgass, nå 
gjenvunnet og solgt istedenfor å bli destruert.  
 

Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem.  

INOVYN Norge er nylig sertifisert for å selge bioat-
tribuert PVC, under handelsnavnet BIOVYN™. Dette 
innebærer bruk av 100% fornybart råstoff, som 
vil redusere karbonavtrykket med 90%. Sertifise-
ringen garanterer våre kunder at BIOVYN-produkter 
produseres bærekraftig gjennom hele forsynings-
kjeden, reduserer klimaendringer og reduserer 
risikoen for fossil utarming.  

PVC har et vesentlig lavere karboninnhold enn 
andre plastprodukter og den kan resirkuleres. 
Resirkulerbarheten til PVC betyr at karboninn-
holdet gjenopprettes for videre bruk, heller enn å 
bli frigitt ved forbrenning. PVC har i tillegg gode 
isolerende egenskaper og reduserer derfor krav til 
oppvarming og nedkjøling av bygninger.  

Bevare og bruke havet og de marine 
ressursene på en måte som fremmer 
bærekraftig utvikling. 

INOVYN Norge har engasjert seg gjennom det 
internasjonale programmet Operation Clean 
Sweep, som går ut på å redusere utslipp av plast 
til sjø. Utslippene av PVC er under nøye oppføl-
ging og det jobbes med å iverksette tiltak for å 
ytterligere redusere utslippet. Blant annet ved å 
skifte ut eksisterende renseanlegg med et nytt og 
mer effektivt renseanlegg.   

38

20
21



39

20
21

Den største anvendelsen av PVC er innenfor bygg- og anleggsektoren. 
En stor del av kommunenes vann- og avløpssystemer består av PVC-rør 
med forventet levetid på over 100 år. Byggeprodukter som takbelegg, 
membraner, gulv, kabelisolasjon og vindusrammer sørger for energieffektive, 
sikre bygg med lavt vedlikeholdsbehov og lang levetid. 

PVC står for 40 % av plastbruken på sykehusene som inkluderer oksygen-
masker, blodposer, IV beholdere og slanger, personlig beskyttelsesutstyr, 
forpakning til legemidler, beholdere og byggeprodukter. 

Kloralkaliprodukter er essensielle innenfor farmasøytisk industri, og mer enn 
80 % av legemidlene som framstilles er avhengig av klorbaserte kjemika-
lier. Ved framstilling av klor dannes det natronlut, som er et viktig kjemikalie 
innenfor matvareindustrien, avfallshåndtering og sikring av trygt drikkevann. 

Produktene vi lager har stor betydning for samfunnet, og 
bidrar til økt levestandard og livskvalitet. Under koronapande-
mien har INOVYN levert samfunnskritiske produkter essensielle 
for vannforsyning, avfallhåndtering, medisinsk utstyr, renhold 
og andre hygieniske tiltak. 

Samfunnsnyttige produkter



Identifisering av vesentlige miljøaspekter, identifisering av miljøkrav og vår samsvarsvurdering av at lover og forskrifter overholdes 
er tre viktige krav i ISO 14001. Disse elementene danner en del av grunnlaget for miljøstyringen hos oss. 

Diffuse utslipp av klorerte hydrokarboner (KHK) til luft i Klor/VCM 

Grunnforurensning av klorerte hydrokarboner, Rafnes 

Fakling i Klor/VCM (utslipp av saltsyre) 

Utslipp til luft og vann av KHK/dioksiner i Klor/VCM 

Bruk av kaldfakkel (Wetvent) i Klor/VCM 

Utslipp av SF6 i Klor/VCM 

Utslipp av VCM til luft i PVC 

Utslipp av NOx ved fyring av crackerovner i Klor/VCM 

Rengjøring av prosessutstyr i Klor/VCM 

Utslipp av kobber til vann i Klor/VCM 

Utslipp av CO2 ved fyring av crackerovner i Klor/VCM 

Utslipp av VCM til vann i PVC 

Vesentlige miljøaspekter 

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

En av bærebjelkene for et miljøstyresystem er å ha oversikt over miljøas-
pektene. Dette danner grunnlaget for hvilke områder det skal arbeides med 
forbedringer, hvilke aktiviteter som skal styres og kontrolleres slik at miljøpå-
virkningen blir minst mulig, og at myndighetskrav overholdes. I forbindelse 
med sertifiseringen til ISO 14001 har fabrikkene identifisert sine miljøaspekter 

og prioritert disse basert på gitte kriterier som myndighetskrav, betydning 
for omgivelsene og miljøet samt sannsynlighet for utslipp. Våre vesentlige 
miljøaspekter blir årlig vurdert i forbindelsen med ledelsens gjennomgåelse. 
Vi har valgt å prioritere følgende 18 vesentlige miljøaspekter: 
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Utslipp av klea (R-134a) i Klor/VCM 

Utslipp av suspendert stoff (SS) til vann i PVC 

Utslipp av totalt organisk karbon (TOC) til vann i PVC 

Støy fra Klor/VCM og PVC 

Utslipp av totalt organisk karbon (TOC) til vann i Klor/VCM 

Energiforbruk i Klor/VCM og PVC 

Vår virksomhet har også indirekte miljøaspekter forbundet med: 

Framstilling og leveranser av råvarer og kjemikalier som brukes i produk-
sjonen 

Kjøp av tjenester fra leverandører 

Transport av råvarer, hjelpestoffer, produkter og avfall 

Bruk og videreforedling av produkter 

De indirekte miljøaspektene har vi ikke direkte kontroll på, men vi kan 
påvirke disse gjennom måten vi driver virksomheten vår, f.eks. gjennom 
valg av leverandører. Vi stiller HMS-krav til leverandører av både råvarer og 
tjenester, og utfører stikkprøver/revisjoner for å kontrollere at leveransene 
skjer i henhold til vår standard.

Sju av de vesentlige miljøaspektene følger vi spesielt opp med mål og handlingsplaner med sikte på å redusere miljøeffektene. 
For 2020 har disse vært med: nr. 3, 7 (2stk), 8, 10, 14, 15 og 17. 

13

14

15

16

17

18
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INOVYN Norge har en overordnet målsetting for ytre miljø at vi ikke skal overskride gjeldende utslippstillatelser, og at vi 
kontinuerlig skal forbedre våre prosesser for å redusere utslippene til et minimum. Våre fabrikker opererer i henhold til 
rammebetingelser gitt av Miljødirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap.

VURDERING AV RESULTATER 2020  
Klor/VCM-fabrikken fikk endret tillatelse i 2019 på bakgrunn av implementering av 
CAK BREF. I tillegg pågår det arbeid med å implementere CWW BREF og LVOC 
BREF i samme utslippstillatelse og disse kravene vil bli oppdatert i ny tillatelse i 
2021/2022. PVC-fabrikken sendte søknad om oppdatert utslippstillatelse til 
Miljødirektoratet i 2018 og vi regner med at endret tillatelse vil være på plass 
i 2021/2022. Dette innebærer at fabrikkene våre får nye krav med lavere 
grenser på flere områder.  

Vi hadde til sammen seks konsesjonsbrudd i 2020, henholdsvis fem i Klor/
VCM-fabrikken og ett i PVC-fabrikken og dette er ikke i henhold til vår målsetting. 
Alle overskridelser er grundig undersøkt for å forstå årsaker og gjennomføre forbe-
dringer. Alle hendelser og resultater er varslet og rapportert til Miljødirektoratet. I et 
av tilfellene som er meldt, har Norsk institutt for luftforskning (NILU) gjennomført 
vurdering av miljøpåvirkning til ytre miljø. Dette gjelder utslipp av dioksiner fra 
gass-incinerator i VCM-fabrikken. Det er konkludert i rapporten at utslippet gene-
relt var uheldig, men at det ikke har vært til skade for mennesker. Vi har utført 
flere tiltak i forbindelse med konsesjonsbruddet og utslippet er nå svært redusert. 
Vi har hatt kontinuerlig dialog med Miljødirektoratet i denne saken. 

Våre utslipp
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CO2,
102.384 tonn/år

NOx,
58,3 tonn/år

NOx, 
111 kg/tonn VCM

CO2, 
195 kg/tonn VCM

Di�use utslipp KHK, 
1,2 kg/time

Di�use utslipp KHK, 
20,1 g/tonn VCM

KLOR OG VCM-FABRIKK

TIL VANN

TIL LUFT

KHK, 
0,0168 kg/døgn:

TOC, 
14,1 kg/døgn

Natriumklorat, 
310 kg/døgn

Kobber, 
0,10 kg/døgn

Kobber, 
0,07 g/tonn VCM

KHK, 0,0117 g/tonn 
VCM

Dioksiner,  
323,6 mg/år (I-TEQ)
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VCM, 
76 g/tonn PVC

VCM, 
1,31 kg/time

PVC-støv, 
2,05 kg/time

PVC-støv, 
95 g/tonn PVC

PVC-FABRIKK

TIL VANN

TIL LUFT

TOC, 
6,38 kg/time

TOC, 
297 g/tonn PVC

PVC-partikler, 
2,16 kg/time

PVC-partikler, 
101 g/tonn PVC

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER 2020-2021 
INOVYN Norge arbeider kontinuerlig med forbedringer for at anleggene skal 
bidra til sikker drift og redusere mulighetene for utslipp.  

I PVC-fabrikken har vi hatt prosjekter og mindre modifikasjoner rundt 
ultrafiltreringsanlegget, renseanlegget og finkornanlegget for å redusere 
utslipp av PVC til sjø og luft. Det er også oppstart av prosjektering av nytt 
renseanlegg for suspendert stoff til sjø. I tillegg er det startet arbeid med å 

installere ny massespektrometer for overvåking av VCM i arbeidsatmosfæren 
og utslipp via pipene. 

I VCM-fabrikken har vi startet installasjon av lav-NOx brenner i en av våre 
crackere og utskiftning av gamle GRP-rør i forbrenningsanlegget for bipro-
dukter. I tillegg er det installert overfyllingsvern på lastestasjon for lut (NaOH) 
og saltsyre (HCl). 
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Operation Clean Sweep (OCS) er et frivillig initiativ som har som mål å eliminere plastutslipp til miljøet. Pellets, flak og pulver er 
blant de største kildene til utslipp av mikroplast. Mikroplast kan havne i jordsmonn, vannløp og i havet. INOVYN produserer og 
håndterer plast til det blir konvertert til et sluttprodukt og har direkte kontroll over dette på sine fabrikksteder.  

INOVYN erkjenner at utslipp av plast kan forekomme i alle stadier langs 
verdikjeden, inkludert produksjon, håndtering, transportering og konver-
tering. At plast havner i miljøet er uakseptabelt for INOVYN. Ved å erkjenne 
viktigheten av å forhindre utslipp av plast, har den globale plastindustrien 
frivillig implementert og forpliktet seg til OCS. 

INOVYN sluttet seg til OCS i 2017, og som en del av initiativet har INOVYN 
investert både kapital og ressurser for å bidra til å løse problemet med 
uønsket marint avfall. Gjennom OCS er INOVYN forpliktet til å implementere 
tiltak for å oppfylle følgende seks punkter:  

Identifisere utslippspunkter for å hindre utslipp av plast  

Lage og publisere interne prosedyrer for å oppnå null industrielt tap av 
plastmaterialer 

Gi ansatte opplæring og ansvar for å forebygge utslipp av plast, samt 
opprydding og avhending 

Gjennomføre internrevisjoner regelmessig 

Overholde alle lover og forskrifter som omfatter industrielt utslipp av plast  

Oppmuntre partnere (transportører, distributører, etc.) til å følge de samme 
målene

Operation Clean Sweep   

INOVYN har signert og implementert OCS-programmet  

INOVYN Norge har etablert en arbeidsgruppe som kartlegger alle 
mulige utslippspunkter, estimerer mengder og implementerer tiltak. 
Det er etablert egen KPI for denne oppfølgingen 

INOVYN Norge gjennomfører regelmessige internrevisjoner 

INOVYN Norge rapporterer til INOVYN sentralt 

INOVYN Norge har fått innvilget nytt renseanlegg på bakgrunn av OCS  

1

2

3

4

5

6
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Utslippene fra INOVYN Norge sin PVC-fabrikk er 
i størrelsesorden 100 g/tonn PVC. De beste PVC- 
fabrikkene i INOVYN har et utslippsnivå som er 
betydelig lavere. Målet for dette prosjektet er å 
komme ned til <5 mg/l PVC i avløpsvann til sjø 
(CWW BREF nedre grense). Dette utslippsnivået 
vil være i tråd med de beste INOVYN-anleggene. 
Konsentrasjonen av PVC i avløpsvann til sjø vil bli 
redusert fra ca. 40 mg/l til < 5 mg/l. 

Dagens utslippsnivå av PVC til sjø er godt under 
konsesjonsgrensene gitt av Miljødirektoratet. 
Utslippene er vesentlig redusert siden år 2000, 
men det er ønske om å bli enda bedre. Det 
nye renseanlegget vil hjelpe oss til å nå dette 
målet. Renseanlegget vil ha kapasitet til å behandle 
avløpsvann fra OCS-prosjekter og fremtidige plan-
lagte utvidelser av anlegget. 

På bakgrunn av Operation Clean Sweep (OCS), hvor vi har forpliktet oss til å redusere utslippene av PVC til sjø ytterligere, har 
PVC-fabrikken fått tilsagn om å bygge et nytt renseanlegg for avløpsvann. Det nye renseanlegget vil stå ferdig før sommeren 2023.  

Nytt renseanlegg PVC
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INOVYN Norge slipper ut 90–100 kT CO2-ekvivalenter årlig. De vesentligste kildene til utslipp av karbon er forbruk av metan som 
energikilde til cracker-ovnene, prosessutslipp fra avgassovnen, samt utslipp i forbindelse med forbrenning av biprodukter. I løpet av 
de nærmeste årene er det planlagt tiltak som vil bidra til en halvering av utslippene før 2030. 

INOVYN har satt som mål å nå netto nullutslipp av klimagasser innen 2050. 
Dette skal oppnås gjennom: 

Kontinuerlig forbedring av våre prosesser 
Investeringer i nye anlegg med betydelige lavere utslipp 
Bruk av fornybar kraft (elektrifisering) 
Utvikle anlegg for produksjon av grønn hydrogen til bruk som brensel 
Bruk av resirkulerte og biobaserte råstoffer til erstatning for fossilbasert 
råstoff 
Karbonfangst og lagring 

Klimagasser

I Norge slippes det årlig ut ca. 50.000 kT 
CO2-ekvivalenter. De største bidragene kommer 
fra olje- og gassutvinning, transport og industri. 
Industriens utslipp utgjør ca. 11.400 kT. 
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Hydrogen 
I november 2020 lanserte INOVYN en ny forretningsenhet for grønn 
hydrogen for å øke innsatsen i målet om netto nullutslipp. I Grenland ligger 
forholdene godt til rette for å produsere og lagre store mengder hydrogen i 
et voksende nettverk som skal tilby løsninger innenfor industri og transport. 

INOVYN planlegger å bygge en 20 MW elektrolysør 
på Rafnes industriområde drevet av fornybar kraft, 
som vil bidra til en reduksjon av CO2-utslipp på 
minst 22.000 tonn/år. I tillegg til å redusere vårt 
lokale fotavtrykk, vil dette bli et nav for distribusjon 
av grønn hydrogen til transportsektoren. 

Elektrifisering 
Tilgang til fornybar kraft er nøkkelen til å redusere 
CO2-utslipp gjennom elektrifisering av energikre-
vende prosesser som i dag forbruker store mengder 
karbonbasert brenngass, primært metan. Her ser vi 
et potensial de neste årene som kan gi en reduksjon 
av CO2-utslipp på minst 20.000 tonn/år. 

Karbonfangst og lagring 

INOVYN Norge er medlem av industriklyngen Industrial Green Tech (IGT). 
Klyngens målsetting er å bli verdens første klimapositive industriregion. 
Rapporten «Veikart for en klimapositiv industriregion» har identifisert 
karbonfangst og lagring som et sentralt tiltak for å nå denne målsettingen. 
Prosjektet «Grenland Industrial CO2 Capture and Storage» (GICCS) starter 
opp i løpet av 2021, og skal gi grunnlag for videreutvikling av fullskala infra-
struktur og teknologiløsninger innen CO2-håndtering. 

Reduksjon 
av CO2-utslipp 

22.000 
tonn/år

Reduksjon 
av CO2-utslipp 

20.000 
tonn/år
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Fornybart Bioattribuert

Fossilt råsto� Tradisjonelle produkter

Eksternt anerkjent 
sertifiseringssystem

Petrokjemisk produksjonFramstilling av BIOVYNTM ved hjelp 
av massebalanseprinsippet

Bioattribuert råstoff 
INOVYN lanserte i 2019 verdens første kommersielle bioattribuert PVC, 
BIOVYN™, hvor hele verdikjeden er sertifisert av The Roundtable on 
Sustainable Biomaterial (RSB).  

• BIOVYN™ gir over 90 % reduksjon av karbonfotavtrykket sammenliknet 
med standard PVC. 

• BIOVYN™ PVC fremstilles av fornybart råstoff utvinnet fra biomasse som 
ikke konkurrerer med matevareproduksjon. 

• Biomassen som benyttes er restprodukter fra treforedlingsindustrien fra 
bærekraftig skogbruk, og prosesseres til biobasert etylen. 

• CO2-kreditt for fullt ut substituert fossilbasert etylen blir attribuert 
til BIOVYN™ produkter (massebalanseprinsippet), og hele prosessen      
revideres og sertifiseres av RSB.
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INEOS Rafnes

Elektrisk kraft

VCM-fabrikken

Klor-fabrikken

PVC-fabrikken

Yara Porsgrunn

Elektrisk kraft

Damp 85 GWh 848 GWh

118 GWh Overskuddsdamp

38 GWh

74 GWh

Hydrogen 218 GWh

Damp 104 GWh

Hydrogen 
11 GWh

Brenngass 577 GWh (=70 vol% H2)

Hydrogen Damp Brenngass

Behovet for energi i våre fabrikker er stort. Energien som benyttes er enten i form av elektrisk kraft, varme (forbrenning) eller 
produsert damp. Elektrisk energi som brukes i fabrikkene er  fornybar og representerer hele 960 GWh (tall fra 2020). 

I klorfabrikken produseres grønn hydrogen i elektro-
lysørene. Det meste av dette selges til INEOS Rafnes, 
som blander den inn i brenngassen. En mindre mengde 
hydrogen føres direkte til brenngassen som forbrukes i 
VCM-fabrikken. Brenngassen er derfor delvis produsert 
med fornybar energi. Damp i VCM-fabrikken produseres 
ut fra gjenvinning av varme i avgasser fra to forbren-
ningsovner. Dampen overføres til klorfabrikken, der 
det meste brukes til inndamping av lut. Klorfabrikken 
importerer også overskuddsdamp fra INEOS Rafnes, og  
PVC-fabrikken bruker overskuddsdamp fra Yara Porsgrunn 
til tørking av produsert PVC. Overskuddsdamp som 
benyttes hos oss ville i begge tilfellene gått til spille hvis 
vi ikke benyttet den.  

Dette er en fin nyttegjøring og bærekraftig samordning 
av hverandres overskuddsenergi i IndustriClusteret i 
Grenland. Dette er sirkulærøkonomi i praksis.

Energi 
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Vi har en fellesbestemmelse hos oss for å sikre at korrekt håndtering av alle typer avfall er i henhold til myndigheters (avfallsfor-
skriften) og egne krav. INOVYN Norge har et bærekraftig system for avfallshåndtering. 

Avfallshåndtering

AVFALLSTASJON

Farlig 
avfall

Produksjons-
avfall

Ikke produk-
sjonsavfall

Ordinært
avfall

Skips-
avfall

AVFALL
UTLEVERING 

AV AVFALL

Hos oss har vi fokus på avfall og ønsker generelt å minimere avfallsmeng-
dene. Vi kildesorterer og har definerte plasser for avfallsstasjoner i alle 
fabrikkene våre. 

Alt avfall som transporteres ut av fabrikkene utføres av en tredjepart som er 
godkjent for transport og lagring. Det er viktig at emballering, oppbevaring 
og transport ikke påføres skade på indre og ytre miljø. Vi har delt inn avfalls-
typene i farlig avfall, produksjonsavfall, ikke produksjonsavfall, ordinært avfall 
og skipsavfall.
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Avfall fra Klor/VCM 
Av det farlige avfallet som genereres i fabrikken går hele 95,4% til energi- og 
materialgjenvinning. Resterende 4,6 %, som i all hovedsak er blåsesand og 
uorganisk syre blir deponert. Av det ordinære avfallet går hele 99,1 % til material- 
og energigjenvinning. Det resterende 0,9% blir deponert som rene masser. 
Produksjonsavfall som bioslam blir i sin helhet benyttet til energigjenvinning.

Avfall fra PVC 
Av det farlige og ordinære avfallet som genereres i fabrikken så går 100% til 
material- og energigjenvinning.

0 0100 1200 2300 3400 4500 5600

Diverse farlig avfall Polymeriserende stoff, isocyanater

Diverse ikke farlig avfall
Spraybokser og trykkbeholdere

Mineralull

Kvikksølvholdig avfallMaling, lim, lakk

EE-avfall

Uorganiske syrer/baser

Lysstoffrør og batterier

Matavfall

Organiske løsemidler uten halogen

Lysstoffrør og sparepærer

Basisk organisk avfall

Maling,Lim og lakk

Blandet EE-avfall

Spillolje og oljeforurenset masse

Blandet bearbeidet trevirke

Organisk avfall uten halogen

Plast og glass

Oljeholdige avfall

Papp/Papir

Stein/betong/blåsesand

Trevirke

Metall

Ordinært restavfall

Organisk avfall m/halogen

Bioslam Papp og papir

Tonn/årTonn/år
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Industriell sirkulærøkonomi omfatter 
avfallsreduksjon og -håndtering, gjenbruk, 
materialgjenvinning, energigjenvinning og 
separasjonsteknologi. Prioriteringene i norsk 
avfallspolitikk illustreres i avfallspyramiden. 
Målet er at avfallet skal behandles så nær 
toppen av pyramiden som mulig. Dette går 
hånd i hånd med prinsippene i sirkulær-
økonomien, hvor ressursene ideelt skal 
gjenbrukes evig. 

«Økonomisk virksomhet som utnytter 
ressurser i en evig runddans» 

Sirkulærøkonomi

AVFALLS-
REDUKSJON

MATERIAL-
GJENVINNING

ENERGI-
GJENVINNING

AVFALLS-
DEPONI

OMBRUK

Trenger jeg 
virkelig en ny?
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INOVYN Norge jobber med sirkulære løsninger på mange fronter: 

Vi utnytter overskuddsenergi og biprodukter internt eller som leveranse 
til nabobedrifter. 

PVC brukes primært i produkter med lang levetid. I samarbeid med våre 
kunder, som lager PVC-artiklene, utvikler vi produkter som varer lenge, 
selv under tøffe omgivelser utendørs. I bygg- og anleggssektoren installeres 
PVC-produkter som f.eks. rør, profiler og kabler hvor forventet levetid på 
noen produkter er langt over 100 år. 

PVC egner seg meget godt til materialgjenvinning. Tester har vist at PVC 
kan gjenvinnes opptil 8 ganger og fortsatt tilfredsstille kvalitetskravene. 
Gjennom programmet VinylPlus® blir det årlig gjenvunnet nær 800.000 
tonn PVC i Europa. 

PVC-bransjen jobber med løsninger for kjemisk resirkulering, noe som 
kan bidra til at en enda større del av PVC-avfallet gjenvinnes. 

PVC-avfall som ikke resirkuleres går til forsvarlig forbrenning med energi-
utnyttelse. 

Salt
Vann
Energi

Saltsyre

Lut, hydrogen

Etan/
Våtgass

Ombruk

Kjemikaliegjenvinning

Materialgjenvinning

Energigjenvinning

Biobasert 
etan

Bærekraftig råsto�

Ikke-fornybart råsto�f Sirkulære materialstrømmer

Sirkulære energistrømmer

Andre produktstrømmer

Klor

Etylen EDC VCM PVC

Produkt AvfallForbruk
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VinylPlus® er den europeiske PVC-industriens frivillige forpliktelser for bærekraftig utvikling. Det første 10-årige programmet 
ble introdusert i 2001 under navnet Vinyl 2010. Programmet for 2011–2020 fikk navnet VinylPlus, og dette videreføres nå under 
navnet VinylPlus 2030. 

VinylPlus

VinylPlus involverer over 200 virksomheter i hele verdikjeden. 
VinylPlus dekker EU-27, Sveits, Storbritannia og Norge. 
VinylPlus samarbeider med et nettverk av 150 gjenvinningsbedrifter. 
VinylPlus har investert over 1 milliard kroner i bærekraftig utvikling i Europa siden 2000. 

Styring av lukket kretsløp Redusere utslipp Bærekraftig bruk av 
tilsetningsstoffer 

Redusere forbruk av 
energi og råvarer 

Skape bevissthet om 
bærekraft 

VinylPlus® programmet har gjennom åpen dialog med interessenter, som inkluderer industrien, frivillige og ideelle organisasjoner, myndigheter og 
forbrukere, identifisert fem hovedutfordringer mot bærekraft basert på The Natural Step sine betingelser for et bærekraftig samfunn:

1 2 3 4 5
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Den europeiske PVC-industrien 
tar mål av seg å: 

Resirkulere 900.000 tonn PVC 
innen 2025 og minst en million 
tonn innen 2030 

Fremme bærekraftig bruk av 
tilsetningsstoffer 

Forbedre PVC-produktenes bære-
kraft og bidrag til en bærekraftig 
utvikling 

Redusere progressivt klimagass-
utslipp samt forbruk av energi- og 
råstoff langs hele produksjonskjeden 

Bevege seg mot en lavkarbon 
sirkulærøkonomi bygge bevissthet 
om bærekraft langs hele verdikjeden 
og hos våre interessenter 

Koronapandemien gav alvorlig svikt i markedet gjennom 
første halvår av 2020, og dette medførte store utfordringer 

for gjenvinningsindustrien i Europa. 

På tross av dette, mot alle odds, klarte aktørene knyttet til 
VinylPlus® å gjenvinne hele 731.461 tonn i 2020, noe som 

kun var en reduksjon på 5 % sammenliknet med 2019. 

PVC gjenvunnet innenfor rammen av VinylPlus®
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Euro Chlor, som ble formelt etablert i 1989, representerer interessene til kloralkaliprodusenter i Europa. 
De har som målsetting å oppmuntre til beste praksis innen helse, miljø og sikkerhet, samt fremme de 
økonomiske og sosiale fordelene med kloralkalier og de mange næringene som er avhengige av dem. 

Allerede for 20 år siden, i 2001 definerte Euro Chlor et 10-årig program med 
målbare bærekraftsindikatorer satt for 2010. For dette første programmet 
ble fokus spesielt lagt på miljøvern og arbeidstakers sikkerhet med årlig 
rapportering. 

På bakgrunn av evalueringen av 2001-2010 programmet ble det utarbeidet 
et nytt bærekraftsprogram for 2011 til 2020. Mange av indikatorene ble 
videreført og nye kom til innenfor de tre pilarene innenfor bærekraft som 
omhandler miljø, samfunn og økonomi. Fokusområder som energiforbruk, 
økt forbruk av hydrogen, oppmuntre til miljøsertifisering (ISO 14001 eller 
EMAS), behandling av hendelser, publisering av produktdata, implementering 
av BREF og støtte opp om lokalsamfunnet var viktige temaer. 

I 2019-2020 har Euro Chlor oppsummert status og utarbeidet en langsiktig 
handlingsplan frem mot 2050. 

Euro Chlor
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INOVYN Norge har to kloralkalifabrikker på Rafnes, bygget i 2005-2006. 
Begge er basert på moderne membranteknologi og produksjonslinjene er 
identiske. Teknologien som er benyttet oppfyller kravene i CAK BREF. 
Vår gjennomgang av CAK BREF-dokumentet er utført sammen med 
Miljødirektoratet. 

Euro Chlors bærekraftsprogram støtter 9 av FNs 17 bærekraftsmål. Der de 
viktigste er bidrag innenfor produksjon av moderne medisiner og opprett-
holdelse av god drikkevannskvalitet samt bidrag til gode sanitære forhold.

For å produsere kloralkali er bruk av membraner den dominerende 
teknologien i Europa, med 83,3% av den totale kapasiteten. Bruk av 

diafragmateknologi representerer 11,6% av den totale kapasiteten. 
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EcoVadis er en ledende uavhengig global leverandør av bærekraftsvurderinger, og er en pålitelig partner for mer enn 300 ledende 
multinasjonale selskaper. EcoVadis gir en bærekraftscore basert på fire overordnede temaer: Miljø, arbeid og menneskerettigheter, 
etikk og bærekraftige anskaffelser. Hver av disse kategoriene vurderes og gir en sammenlagt bærekraftscore.   

EcoVadis  

INOVYN ble for første gang vurdert etter EcoVadis-standarden i 2017. 
Sist vurdering ble foretatt i mars 2021, og vår totale bærekraftscore ble 
68 %. Dette er en forbedring på 13 % siden første vurdering.  

Vi jobber kontinuerlig for å forbedre prestasjonene våre og fortsetter 
arbeidet mot å gjøre INOVYN fullt bærekraftig. INOVYN har oppnådd 
gullstatus for sitt samfunnsansvar tre år på rad og er blant de 3 % beste 
av alle selskapene som er vurdert innenfor samme bransje. 

«At vi beholder vår gullstatus 
er en klar indikator for våre kunder, 

leverandører og interessenter om den 
gode fremgangen vi fortsetter å gjøre 

på dette stadig viktigere området.»   

Filipe Constant
Business Director, INOVYN

2017

55%

2018

62%

2019

69%
2021

68%

59

20
21



? Vedlegg



Klor og VCM-fabrikken 
UTSLIPP TIL LUFT

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CO2 til luft, tonn

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Utslippsgrense

20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0

20

40

60

80

10

30

50

70

90

NOx til luft, tonn

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CO2 til luft, kg /tonn VCM

0

50

100

150

200

250

20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NOx til luft, g/tonn VCM

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

20
21

61
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Diffuse utslipp klorerte hydrokarboner til luft, g/tonn VCM 
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Klor og VCM-fabrikken 
UTSLIPP TIL VANN
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Kobber til vann, g/tonn VCM
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PVC-støv til luft, kg/time
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Etylen
239.200 tonn

VCM
525.152 tonn

Damp
140.100 tonn

Saltsyre 33%
32.200 tonn

EDC
329.300 tonn

Klor
300.100 tonn

Elektrisitet
(ink.andel i 

pumpestasjon)

58,8 GWh

Damp
5.200 tonn

Hydrogen
327 tonn

Lett
brenngass

32.380 tonn

Kjølevann
56,0 mill. tonn

VCM-PRODUKSJON
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KLOR-PRODUKSJON

Saltsyre
(fra VCM-produksjon)

23.950 tonn

Elektrisitet
(ink.andel i 

pumpestasjon)

841 GWh

Salt
514.200 tonn

Damp
244.300 tonn

Kjølevann
23,2 mill. tonn

Klor
300.105 tonn

Lut 50%
668.982 tonn

Hydrogen
6.868 tonn
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PVC-PRODUKSJON

Pasta-PVC
36.620 tonn

Suspensjons-
PVC

151.844 tonn

Kjølevann
5,2 mill. tonn

Kjemikalier
2576 tonn

Elektrisitet
37,3 GWh

VCM
187.610 tonn

Damp
158.582 tonn

Lett brenngass
0 tonn
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ORDLISTE

BAT Best Available Technology, beste tilgjengelige teknologi.

Bioattribuert Massebalansemetode for å allokere fornybart råstoff til et produkt. Prosessen inspiseres og sertifiseres av et eksternt serti-
fiseringsorgan i henhold til en anerkjent internasjonal standard.

BIOVYN™ Handelsnavn for INOVYNs bioattribuerte PVC-produkter.

BREF BAT Reference Document, referansedokument for beste tilgjengelige teknologi.

CAK BREF CAK, Production of Chlor-alkali. BAT Reference Document.

CWW BREF CWW, Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management System in the Chemical Sector. BAT Reference Document.

Brenngass Gass, f.eks. metan eller hydrogen, som brukes som energikilde.

CO Karbonmonoksid, bedre kjent som kullos, giftig gass.

CO2 Karbondioksid, gassen har drivhuseffekt og bidrar til global oppvarming.

CO2 -ekvivalenter CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap. Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde CO2 har på den 
globale oppvarminga over en gitt tidsperiode.

Cracking Crackingprosesser bryter opp molekyler. Cracking foregår i crackerovner, brennkamre, ved høy temperatur. VCM produ-
seres ved cracking av EDC.  

Diffuse utslipp Diffuse utslipp er gasser som lekker ut fra lukket prosessutstyr pga. at f.eks. pakninger etter en tid kan begynne å lekke. 
Lekkasjesøking gjennomføres regelmessig for å ha kontroll med utslippene.   
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Dikloretan 
C2H4Cl2, mellomprodukt ved produksjon av VCM, produseres ved en reaksjon mellom klor og etylen. Væske ved vanlig 
trykk og temperatur. Dikloretan kalles også Etylendiklorid (EDC). EDC er kreftfremkallende, og det er grenseverdi for 
eksponering i arbeidsmiljøet. 

Dioksiner Dioksiner er en gruppe klorerte hydrokarboner klassifisert som organiske miljøgifter. De brytes langsomt ned i naturen og 
kan være giftige i svært små mengder. 

DSB Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

EcoVadis EcoVadis er et selskap som utfører ulike former for undersøkelser hos kunder, blant annet innenfor bærekraft etter gjeldende 
standard. INOVYN har benyttet EcoVadis gjennom flere år. 

EDC Se Dikloretan.

Elektrolyse Elektrolyse er en kjemisk reaksjon som drives ved hjelp av elektrisk strøm. 

Etylen (eten) H2C=CH2, det enkleste umettede hydrokarbon som har to karbonatomer bundet sammen med en dobbeltbinding. Etylen 
brukes som råstoff til polyetylen og vinylklorid (VCM).

Euro Chlor Euro Chlor er sammenslutningen av operatører av kloralkali-anlegg i Europa, og medlemmene representerer 97% av europeisk 
produksjonskapasitet for klor og natriumhydroksyd.  

GRP-rør Glass Reinforced Plastics pipes, glassfiberarmerte polyesterrør.

HCl Se Saltsyre.

HMS Helse, Miljø og Sikkerhet.

Hydrogen H2, luktfri gass som produseres i elektrolysecellene i kloranlegget. Benyttes som brenngass. Hydrogen fra klorproduksjonen 
på Rafnes benyttes også som drivstoff i hydrogenstasjonen ved Herøya Industripark.  

Hydrokarboner Kjemiske forbindelser som er sammensatt av grunnstoffene karbon og hydrogen 

Industrial Green Tech (IGT) Industriell klynge med hovedmål å løfte regionen til å bli et internasjonalt ledende kompetansemiljø for innovative løsninger 
til det globale markedet for å bidra til reduksjon av klimagassutslipp og fremme grønne teknologiske løsninger i industrien. 

ISO 14001 Miljøstyringssystem. Kravene er at vi skal vedta en miljøpolitikk, kartlegge vesentlige miljøaspekter, og arbeide for kontinu-
erlige forbedringer av virksomhetens miljøprestasjon. ISO14001 retter seg mot ytre miljø.  

ISO 9001 Kvalitetsledelsessystem.  ISO 9001 standarden er basert på 7 prinsipper for kvalitetsledelse: Kundefokus, Lederskap, 
Menneskers engasjement, Prosesstankegang, Forbedring, Bevisbasert beslutningstaking, Relasjonsledelse.
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ISO 17020
Vår tilstandsgruppe( TT)  i INOVYN Norge er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020:2012. Denne standarden stiller 
særskilte krav til ulike punkter som: Upartiskhet og uavhengighet, konfidensialitet, personell, utstyr, inspeksjonsmetoder, 
håndtering av prøver/objekter for inspeksjon, inspeksjonsrapporter og krav til styringssystemet. 

I-TEQ International Toxic Equivalents, standardisert kvantifisering av en gruppe giftige kjemikalier, for eksempel dioksiner.

Karbon C, sentralt grunnstoff i alle organiske stoffer som for eksempel olje og gass.

Klea Se R-134a.

Klor 
Cl2, grunnstoff som kan utvinnes fra salt ved kjemiske eller elektrokjemiske prosesser. Brukes som råmateriale til framstil-
ling av VCM, råstoffet til PVC. Brukes også i framstilling av bl.a. farmasøytiske preparater og som desinfeksjonsmiddel i 
drikke- og badevann. 

Kloralkalier Fremstilling av kloralkali utføres ved elektrolyse av en mettet løsning av natriumklorid. Fra saltlaken fremstilles natriumhy-
droksid og  klor. Som biprodukt fås hydrogen. 

Klorering Klor er et grunnstoff som er beskrevet i hovedgruppe 7 i det periodiske system. Disse kalles for halogenidene. Hos oss vil 
klorering ( eller halogenering) bety en reaksjon mellom klor og etylen(eten) for å danne 1,2-dikloretan (EDC).

Klorerte hydrokarboner, 
KHK

I denne rapporten en fellesbetegnelse på stoffene VCM, EDC, kloroform, karbontetraklorid, 1.1.1-trikloretan og 1.1.2-triklo-
retan.

Kobber Cu, tungmetall, miljøgift. Brukes som katalysator i VCM-anlegget.

KPI Key Performance Indicator, måltall.

Lut Se Natronlut.

LVOC BREF LVOC, Production of Large Volume Organic Chemicals. BAT Reference Document.

Membran Et filter av kunststoff som benyttes i elektrolyseceller i klorproduksjon. 

Metan CH4, drivhusgass som bidrar til global oppvarming.

Miljøaspekt Et miljøaspekt er en aktivitet, produkt eller tjeneste som fører til eller kan føre til en miljøpåvirkning. Et vesentlig miljøas-
pekt er altså en aktivitet, produkt eller tjeneste som fører til eller kan føre til en vesentlig miljøpåvirkning.  

Natriumhypokloritt NaOCl, natriumsalt som regel i vandig løsning, ofte brukt til bleking og desinfeksjon.

Natriumklorat NaClO3, kjemisk forbindelse mellom natrium, klor og oksygen som dannes i elektrolysecellene i kloranlegget.  

Natronlut NaOH, produseres i elektrolysecellene i kloranlegget. Benyttes bl.a. i treforedlingsindustrien, aluminiumindustrien og 
produksjon av diverse kjemikalier.
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NIVA Norsk Institutt for Vannforskning, niva.no.

NOx Nitrogenoksider, en gruppe kjemiske stoffer hvorav enkelte bidrar til smogdannelse og enkelte bidrar til sur nedbør.

OCS Operation Clean Sweep.

Oksyklorering Oksyklorering er en kjemisk prosess for klorering av umettede organiske forbindelser i nærvær av oksygen.

Oksyklorering brukes blant annet til å fremstille etylendiklorid (EDC) fra etylen, hydrogenklorid og oksygen. Den kjemiske 
reaksjonen blir da: 

CH2 = CH2 + 2HCl + 0,5O2 –› CH2Cl – CH2Cl + H2O

Ved omsetningen anvendes en kobberbasert katalysator (CuCl2).

pH Mål på vandige væskers surhetsgrad.

P-PVC Pasta-PVC, PVC-type.

Petrokjemi Kjemisk produksjon med utgangspunkt i olje/gass.

Polymerisering Prosess hvor molekyler bindes sammen i lange kjeder.

PVC (-CH2- CHCl-)n, polyvinylklorid, plastråstoff.

R-134a R-134a er et kjølemedium uten klorfluorokarboner.

Saltsyre HCl, sterk syre, løsning av hydrogenklorid i vann.

SF6 Svovelheksafluorid, kraftig klimagass.

S-PVC Suspensjons-PVC, PVC-type.

SS Suspendert stoff, PVC-partikler.

Svovelsyre H2SO4, sterk syre.

TOC Totalt organisk karbon. TOC brukes til å måle innholdet av organisk materiale i en vannprøve.

VCM CH2=CHCl, vinylklorid monomer, fargeløs gass som dannes av klor og etylen (eten). Brukes som råstoff til PVC. VCM er 
kreftframkallende ved eksponering over lang tid, og har grenseverdi for eksponering i arbeidsmiljøet. 

VinylPlus PVC-industriens program for bærekraftig utvikling, vinylplus.eu. 
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Sammen bidrar vi 
til det grønne skiftet 
og en god fremtid 

for alle!




