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Vi tror på fremtiden

I etterkant av pandemien er det blitt enda tydeligere hva som betyr noe for 
oss som kolleger og bedrift. Det viktigste er at alle kommer uskadet hjem, 
at vi lager produkter som bidrar til en bedre verden og at produksjonen 
påvirker omgivelsene så lite som mulig. Derfor har helse, miljø og sikkerhet 
førsteprioritet hos INOVYN. 

Vår oppgave er kort sagt å produsere mest mulig uten at verken folk eller 
naturen tar skade av det. PVC-produktene våre brukes blant annet til rør 
som sikrer vannforsyning, gulvbelegg, bilinteriør og medisinsk utstyr. Vi er 
ekstra stolte av bidraget til sistnevnte kategori, som har vært viktig i bekjem-
pelsen av koronapandemien. I tillegg produserer vi lut som brukes i mange 
industrielle applikasjoner, og er med på å sikre rent drikkevann.

Tilbakeblikk på 2021
Også fjoråret var preget av koronapandemien. Vi kunne ikke jobbe sammen 
slik vi ønsket, men gjorde det beste ut av situasjonen og kom oss vel igjennom 
pandemien. Mye takket være en organisasjon som evner å omstille seg og 
finne gode løsninger.

HMS
INOVYN, og vårt moderkonsern INEOS, er først og fremst tuftet på en god 
sikkerhetskultur. Det skal være trygt å arbeide hos oss. Som en konsekvens 
er HMS-resultatene det første konsernledelsen ser på. I likhet med årene før, 
leverte vi gode resultater i 2021. Dessverre pådro vi oss to mindre personskader. 
Disse skal vi lært av og bli bedre. Det viktigste verktøyet vi har for å jobbe trygt 
og sikkert, er en kompetent og engasjert organisasjon. Bak de gode resultatene 
står dyktige folk som jobber med kompleks prosessforståelse og bidrar til at vi 
blir stadig mer bærekraftige. 

Produksjon 
I 2021 produserte vi mer enn noen gang. Igjen skyldes de gode prestasjo-
nene flinke og engasjerte folk som gjør en solid innsats på jobb. Sammen har 
vi realistert store utvidelsesprosjekter i alle fabrikker og sørget for at inves-
teringene gir avkastning. I tillegg har vi hatt god fremdrift i flere prosjekter 
som er viktige for oss, som for eksempel nytt renseanlegg i PVC-fa-
brikken. Det er ett eksempel på INOVYNs vilje og forpliktelse til å jobbe 
for å redusere utslippene våre til et minimum. At eierne velger å legge 
betydelig kapital i anleggene våre, er avgjørende for at vi skal forbli 

Rodney Ishak  • Adm. direktør

Endelig er vi tilbake til en normal hverdag og kan møtes på jobb igjen. Jeg tror 
mange med meg merker hvor mye det har å si. Det kjennes godt å kunne ha fysiske 
møter, spise sammen, ja, rett og slett være sammen.



bærekraftige og konkurransedyktige også i fremtiden. Viljen er der fordi 
eierene tror på oss, fordi vi har prestert og levert over tid.

Vi jobber for det grønne skiftet
Det grønne skiftet har havnet øverst på den politiske agendaen. Det er 
noe vi i INOVYN ikke bare er glade for, men ønsker å bidra aktivt til. Derfor 
jobber vi med å utvikle og realisere en hydrogenfabrikk på Rafnes, som vil 
redusere CO2-fotavtrykket vårt betydelig. I tillegg er vi i gang med et større 
prosjekt for å elektrifisere de prosessene som bidrar mest til CO2-fotav-
trykket vårt i dag. Enova støtter begge prosjektene økonomisk og er en god 
partner på veien. Vi er også en del av flere større samarbeidsfora mellom 
bedriftene i Grenland, som for eksempel Powered by Telemark. Sammen 
arbeider vi med teknologiutvikling innenfor karbonfangst, hydrogen og 
andre spennende prosjekter.

Som en del av norsk prosessindustri, og ikke minst av de stolte prosessin-
dustritradisjonene i Grenland, har vi alltid jobbet for å redusere utslippene 
våre til et minimum. Gjennom tiår med teknologiutvikling og i tett samhand-
ling med miljømyndighetene, er bærekraften av virksomheten vår blitt mye 
bedre. Kombinert med tilgangen 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 for å bli 
enda bedre. 

Verdifull vannkraft
En forutsetning for både industriutvikling og gjennomføringen av det grønne 
skiftet, er tilgang på konkurransedyktig grønn kraft. Vannkraft har «alltid» 
vært til fordel for norsk industri og utgjør en stor del av eksistensgrunnlaget 
vårt. Men slik er det kanskje ikke lenger? Det grønne skiftet forutsetter økt 
tilgang på grønn kraft til konkurransedyktig pris. Utbyggingen av nettet 
går ikke fort nok. Dessuten prises vannkraft i vår region svært høyt, noe 
som truer konkurranseevnen vår. Vi ber derfor om at denne felles ressursen 
disponeres bedre - til beste for den verdiskapningen som norsk vannkraft 
har gitt oss over tid. Vi kommer til å arbeide videre med problemstillingen, 
blant annet som en del av trepartssamarbeidet sammen med  våre ansattes 
fagforeninger. De har alltid bidratt svært konstruktivt til beste for totaliteten.

Mest og best
Så, hva håper vi at du sitter igjen med etter å ha lest bærekraftsrapporten 
vår? Å jobbe for fremtiden handler om flere ting for oss i INOVYN. 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 bærekraftig verden 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.dir. INOVYN Norge AS 

Å jobbe for fremtiden handler om flere ting 
for oss i INOVYN. 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. 
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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. 

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
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Råmateriale og energi (2021):
Etylen  243.700  t
Salt  510.000  t
Energi:  
 Damp  287  GWh
 Elektrisk  991  GWh
 Brenngass  572  GWh

Produksjonskapasiteter (2021):
VCM  570.000  t
Klor  320.000  t
Lut  720.000  t  (50%)
Saltsyre  36.000  t (34%)
Hydrogen  8.700  t
S-PVC  155.000  t
P-PVC  55.000  t
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Vår historie

1950
PVC-fabrikken på
Herøya startes.

1958
Karbidfabrikk
bygges på 
Herøya.

1966
VCM-fabrikk 
bygges på Herøya. 
PVC-kapasitet økes 
til 55.000 tonn/år.

1974
Alarmerende meldinger om kreft hos 
PVC-arbeidere. PVC-produksjonen 
stanses. Fabrikken bygges om med 
kraftig redusert vinylklorideksponering.

1997
PVC-fabrikken 
bygges om
med helt ny 
teknologi.

1978
Oppstart av Klor- og VCM-fabrikk
på Rafnes. VCM leveres i tunnel
under Frierfjorden til PVC-fabrikken.

1974
Klarsignal for bygging av nytt 
petrokjemikompleks
på Rafnes.

1988
Brann i VCM-fabrikken.
En kritisk rapport fulgte
hendelsen og nye rutiner
ble innført etter
gjenoppbyggingen.

1950



2006
Oppstart av
ombygd
Klorfabrikk
(Klor2)

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

2019
INOVYN lanserer
bioattribuert PVC, med
100% fornybart råstoff.
Dette gir 90% redusert
karbonavtrykk.

2022

2008
INEOS kjøper
Hydros Petrokjemivirk-
somhet.

2016
Solvay trekker seg ut av
INOVYN som dermed
blir 100 % eiet av
INEOS.

2020
Kapasitetsutvidelser
for både PVC, Klor
og VCM.

2005
Oppstart ny
Klorfabrikk
(Klor1)
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Første PVC-prøven ble tatt 10. juli 1950 og regulær produksjon kom i gang 1. 
november. Det gikk rasende fort fra bevilgningsvedtak til realisering. Det gjaldt 
å komme i gang hurtigst mulig mens prisene på verdensmarkedet var temmelig 
høye.

Produksjonene ble basert på innkjøpt karbid som ble benyttet til produk-
sjon av acetylengass. I et eget anlegg ble det produsert saltsyre. Saltsyre og 
acetylengass ble omdannet til VCM i et eget synteseanlegg.

70 år med PVC på Herøya
PVC-fabrikken på Herøya startes i 1950 av Herøya Elektrokjemiske Fabrikker (HEFA). Styret til HEFA hadde 22. februar 1949 bevilget 
3,4 millioner kroner til et PVC-anlegg med en kapasitet på 1.000 tonn pasta PVC pr. år
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PVC-fabrikken har gått gjennom flere transformasjoner i sin 70-årige historie og har hele tiden hatt et stort ønske om å være 
ledende på teknologiutvikling. Investeringer kombinert med kontinuerlig forbedring har fra 1950 til i dag økt produksjonen 
fra 1.000 tonn/år til 193.000 tonn/år.

I disse årene har PVC-fabrikken til sammen produsert 5,7 milloner tonn PVC (!).

S-PVC       P-PVC
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Ledelsessystemet

Sammenhengen mellom Verdier, Policy, Strategiplaner og Business Plan 
illustreres ved hjelp av tre tannhjul. Verdiene er det største hjulet, går sakte 
rundt, og tar lengst tid å endre (bedriftskultur). Policy illustreres med et 
noe mindre hjul som går litt fortere rundt, mens det lille hjulet som roterer 
hurtigst, er Strategiplanen og den årlige Business Planen som styrer de 
løpende aktivitetene.
 
INOVYN Norge AS er sertifisert i henhold til ISO 9001, 14001 og 17020. 
Kravene i de enkelte ISO-standardene er dokumentert i arbeidsprosessene 
som beskrevet i ledelsessystemet.

Bedriften har et Ledelsessystem som bygger opp under 
bedriftens Visjon, Verdier, Policy, Strategier og Planer. 
Bedriften utarbeider en langsiktig strategiplan med entydige 
mål i samarbeid med sentral ledelse og i samspill med andre 
funksjoner i konsernet. Strategiplanen gir input til den årlige 
Business Planen som operasjonaliseres i form av aksjoner og 
KPI’er. Strategier, investeringer og aktiviteter på alle nivå styres 
mot mål og KPI’er som settes i bedriften.

Verdier

Policy

St
ra

te

gi og businessplaner



VÅR VISJON
Å utvikle et globalt konkurransedyktig og 

bærekraftig lønnsomt selskap som genererer
verdier for aksjonærene, og tilbyr et sikkert og 

givende arbeidsmiljø for de ansatte.
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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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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.  
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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



I 2020 satte vi i drift et nytt anlegg for VCM-produksjon, et av våre mellom-
produkter. 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. 

På Rafnes har vi konkrete prosjekter for å redusere våre utslipp. Blant annet 
har vi byttet ut til moderne lav-NOx teknologi og målet er å halvere utslippet 
av NOx fra våre fabrikker. Videre jobber vi med å øke vår produksjon av 
hydrogen samt at vi ser på elektrifisering av en av våre reaktorer. Disse store, 
strategiske prosjektene vil kunne halvere våre utslipp av CO2 fra produksjonen.
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På Rafnes 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 Herøya, mens lut selges til alle deler av verden og til et 
utall av ulike sluttkunder. Hydrogenet som produseres utnyttes som energi i våre prosesser, og bidrar til reduserte CO2-utslipp.

Klor/VCM produksjon



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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CO2
103.120 tonn/år

NOx
60,7 tonn/år

NOx 
112 kg/tonn VCM

CO2 
191 kg/tonn VCM

Di�use utslipp KHK 
2,14 kg/time

Di�use utslipp KHK 
34,7 g/tonn VCM

KLOR/VCM-FABRIKKER

TIL VANN

TIL LUFT

KHK 
0,0206 kg/døgn:

TOC 
15,9 kg/døgn

Natriumklorat 
351 kg/døgn

Kobber 
0,071 kg/døgn

Kobber 
0,048 g/tonn VCM

KHK 0,0139 g/tonn 
VCM

Dioksiner  
231,8 mg/år (I-TEQ)
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Produksjonsprosessen som benyttes for å omdanne VCM til PVC innebærer i stor
grad egenutviklet, verdensledende teknologi.

VCM omdannes til PVC i reaktorer som er dedikert for produksjon av S-PVC 
og P-PVC. Temperaturen i reaktorene, samt type og mengde hjelpestoffer som 
tilsettes er avgjørende for kvaliteten på sluttproduktene. Uomsatt VCM fjernes i
strippekolonner og gjenvinnes. PVC-produktene blir til slutt tørket, siktet og over-
ført 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-produksjonen gir 
ingen biprodukter, dvs. alt som produseres selges. 

Energi forbrukes i PVC-prosessen hovedsakelig med energibærende damp og 
elektrisk kraft. Damp, som benyttes til tørking av PVC, dekkes normalt av over-
skuddsdamp fra Yaras fabrikkanlegg på Herøya. PVC-fabrikken har i mange år 
vært opptatt av sirkulærøkonomi i praksis og plasseringen i Herøya Industripark 
gir muligheter for dette. Nylig har flere viktige infrastrukturprosjekter blitt initiert 

for blant annet å sikre tilstrekkelig leveranse av kjølevann og prosessvann til 
fabrikken.

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

På Herøya Industripark ligger PVC-fabrikken med nær 100 ansatte. PVC-fabrikken startet opp i 1950 og driftes døgnkontinuerlig for 
å produsere S-PVC og P-PVC.

PVC produksjon



VENUS
I 2020 startet PVC-fabrikken opp nye prosessanlegg som har til hensikt å 
øke produksjonskapasiteten av P-PVC med 15.000 tonn. Ekspansjonspro-
sjektet som ble kalt VENUS-prosjektet innebar en investering på nær 180 
MNOK. Vi er nå svært nær å bevise ønsket kapasitet etter investeringen.
I tillegg til økt kapasitet, hadde VENUS-prosjektet til hensikt å introdusere ny
teknologi for å redusere spesifikt dampforbruk og utslipp av PVC til luft.
Installasjon av en avansert varmeveksler på luftinntaket til tørken viser 
foreløpig lovende resultater med hensyn til dette. Økt produksjon har ikke 
medført økt utslipp.

INOVYN som selskap bekreftet med investeringen i VENUS-prosjektet sitt 
ønske om å satse på og videreutvikle PVC-fabrikken i Herøya Industripark. 
Som en del av INOVYNs strategi er det pågående samtaler om mulighet for 
flere utvidelsesmuligheter i PVC-fabrikken. Nytt renseanlegg

PVC-fabrikken har startet å bygge et nytt renseanlegg for avløpsvann som 
vil stå ferdig før sommeren 2023. En lokal aktør, Sterner AS, har fått hoved-
kontrakten for design og bygging av selve renseanlegget. Grunnarbeidene 
er stort sett ferdigstilt og selve installasjonen av prosessanlegget vil starte 
høsten 2022. PVC-fabrikken har gjennom Operation Clean Sweep (et frivillig 
initiativ for å redusere plastutslipp til miljøet) forpliktet seg til i størst mulig 
grad å redusere PVC-utslipp fra fabrikken. Ett nytt renseanlegg vil bl.a. ha 
kapasitet til å samle opp overflatevann fra f.eks. lastestasjoner hvor det kan 
forekomme mindre utslipp av PVC i dag.

Dagens utslippsnivå er godt under konsesjonsgrensene gitt av Miljødirekto-
ratet. Utslippene er også 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.
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Ambisiøse mål
I tillegg til infrastrukturprosjekter for å sikre kjølevann og 
prosessvann til fabrikken, er det initiert et prosjekt for 
utskifting av autoklaver (polymerisasjonsreaktorer). 
I løpet av en periode på ca. 6 år er det et ønske å skifte 
ut alle autoklavene i PVC-fabrikken.

For å redusere dampforbruk og utslipp av PVC til luft, 
har PVC-fabrikken ambisjon om å installere varmevekslere 
på luftinntaket til alle tørkene. Reduksjon av dampforbruk 
er viktig for å ivareta lønnsomheten på PVC-produktene. 
Reduksjon av utslipp krever kontinuerlig fokus og er høyt 
på agendaen i PVC-fabrikken.

PVC-fabrikken på Herøya er en forholdsvis liten fabrikk 
sammenlignet med andre PVC-fabrikker i INOVYN og 
sammenlignet med konkurrentenes PVC-fabrikker. I et 
langsiktig perspektiv er det derfor viktig å øke produk-
sjonskapasiteten på Herøya. INOVYN har en strategi om 
å øke P-PVC produksjonskapasiteten, og det jobbes med 
et konkret utvidelsesprosjekt som vil øke P-PVC produk-
sjon fra 52 kT til 90 kT på Herøya. Hvis dette prosjektet 
realiseres, vil det være den største investeringen i 
PVC-fabrikken siden S-PVC produksjonen ble fornyet i 
1996.
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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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VCM 
60,6 g/tonn PVC

VCM 
1,00 kg/time

PVC-støv 
1,52 kg/time

PVC-støv 
68,9 g/tonn PVC

PVC-FABRIKK

TIL VANN

TIL LUFT

TOC 
5,21 kg/time

TOC
237 g/tonn PVC

PVC-partikler 
2,42 kg/time

PVC-partikler 
110 g/tonn PVC
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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 
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

Foto: Pipelife Norge AS
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Våre kloralkaliprodukter er uunnværlige innenfor en rekke 
industriprosesser og anvendelser, som f.eks. vannforsyning, 
avfallshåndtering, medisin, matproduksjon, 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 , 
farmasøytiske produkter 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. 

Kloralkali produkter 
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Pr. 31.12.2021 hadde INOVYN Norge 337 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 206 105 311

Midlertidig ansatte    2 2

Lærlinger  11 13 24

Totalt 217 120 337

Produkt Tonn

Klor 300 128

Lut (50 %) 664 734

Saltsyre (34 %) 36 132

Hydrogen 7 471

VCM 539 924

S-PVC 147 950

P-PVC 45 084  

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

Produserte mengder i 2021



Aldersprofil Kvinner  Menn
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I årene 2017-2021 har vi rekruttert 83 fast ansatte. 35 av disse
er fagarbeidere som tidligere har avlagt fagbrevet sitt hos oss.  

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

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

Rekruttering

Kategorier 2017  2018  2019  2020 2021 Totalt

Operatører 4 11 6 1 11 33

Ingeniører 4 4 1 5 6 20

Fagarbeidere innen vedlikehold 1 7 4 1 2 15

Laboranter 1 1 2

Lager 2 1 1 4

Logistikkoperatører 2 2

Administrative yrker 1 2 1 3 7

Totalt 12 24 14 9 24 83

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 2021 Totalt

Operatører 4 10 4 9 27

Fagarbeidere innen vedlikehold  3 2 1 1 7

Laboranter  1 1
Totalt antall rekrutteringer med 
Fagbrev hos oss 4 13 7 1 10 35

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



311 fast ansatte hadde pr. 31.12.2021 en snittalder på 46,6 år. Kvinneandelen utgjorde 21,9%. Nyansatte de siste 5 år

46,6 år
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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, automasjon, 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 lærlingene våre i faste stillinger. 

Lærlingordningen



Hva sier våre lærlinger om 
INOVYN Norge?

”Vi produserer 
produkter med lang 
holdbarhet som kan 
gjenvinnes mange 

ganger”

Prosesslærling PVC-fabrikken
Navn: Emilie Andreassen

Alder: 22 år 

”Vi arbeider med 
å gjøre produksjonen 

vår mer bærekraftig med 
to prosjekter, elektrisk 
reaktor, samt utvide 

produksjonen av 
hydrogen”

Prosesslærling Klor/VCM-fabrikken
Navn: Martin Kristiansen

Alder: 20 år 

Prosesslærling PVC-fabrikken
Navn: Jonathan Thorsen Kjærra

Alder: 20 år 

”Vi jobber med 
energisparing og 
vi bygger et nytt 

renseanlegg” 
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DEL 2 
Vår tilnærming til bærekraft



INOVYNs 4 pilarer 

Ansvarlig produksjon
Nullvisjon for ulykker og hendelser 
og ledende på arbeidsmiljø og 
påvirkning på omgivelsene.

Karbon-nøytralitet
Akselerere over-
gangen til en netto 
null karbonøkonomi.

Samfunns-ansvar
Sikre at vi bidrar til en positiv 
utvikling av samfunnet.

Sirkulæritet
Utvikle sirkulære løsninger for 
effektiv bruk av ressurser, og 
sikre langsiktig verdi for våre 
produkter.

Som en ledende aktør innenfor vår industri, og 
en av verdens største produsenter av PVC- og 
kloralkaliprodukter, brukes våre produkter av 
millioner av mennesker over hele verden.

Vi utnytter vår sentrale posisjon i bransjen aktivt til å påvirke 
hele verdikjeden i en positiv retning. Våre mål adresserer globale 
utfordringer, og vi sørger for å være i forreste rekke innenfor vår 
industri. For å lykkes med dette, har vi identifisert fire nøkkel-
pilarer som representerer kjernen i vår strategi for å fremme 
bærekraften på tvers av vår business.
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Ansvarlig produksjon



SikkerhetSløftet

Jeg tenker meg om to ganger:

– Hva	kan	gå	galt	med	det	jeg	nå	skal	igang	med?
– Hvordan	kan	jeg	gjøre	dette	sikkert?

Jeg gjør sikker-Jobb-analyse, sJa, ved utføring av arbeid

TaTo

Vi har mange verktøy for å sørge for at vi jobber trygt og sikkert, og at vår 
produksjon ikke skal gi unødvendig belastning på miljøet, hverken lokalt eller 
globalt. Det kanskje aller viktigste verktøyet er sikkerhetskortet. Det skal 
minne oss på hvordan vi skal oppføre oss i det daglige. Vår forventning er at 
alle bruker dette aktivt. ”Jeg holder i rekkverk” betyr mye mer enn å holde 
i rekkverket. Det er et signal om at vi tar sikkerhet på alvor, og at vi tenker 
over atferden vår. Vi vil at alle skal komme skadefrie hjem fra jobb hver dag, 
og at vi daglig har omsorg for hverandre og miljøet rundt oss. Vi har tro på 
at gode HMS-resultater gir gode resultater også for produksjon, kvalitet, 
økonomi osv.

HMS har 1. prioritet hos INOVYN og er den aller viktigste av våre verdier. Hos oss har vi alltid tid 
til å jobbe trygt og sikkert, og vårt fremste mål er at alle som jobber hos oss skal komme friske og 
raske hjem fra jobb, hver eneste dag. For å oppnå dette er vi først og fremst avhengig av en sterk 
sikkerhetskultur, hvor alle tar ansvar for egne handlinger, og også bidrar til at andre gjør det samme.

Overordnet om HMS
Øystein Palmgren  • HMS sjef

INGENTING ER SÅ VIKTIG AT VI IKKE 
KAN GJØRE DET SIKKERT.

■ Jeg holder i rekkverk
■ Jeg bruker gangveier
■ Jeg respekterer avsperringer
■ Jeg bruker vernebriller med sideskjold
■ Jeg bruker hørselvern
■ Jeg holder orden
■ Jeg ferdes sikkert på glatt føre
■ Jeg bruker bilbelte og følger trafikkreglene
■ Jeg bruker riktig verktøy
■ Jeg sier fra og stopper farlige handlinger
■ Jeg rapporterer tilløp og farlige forhold

signatur

MITT	SIKKERHETSKORT
JEG VIL ARBEIDE FOR Å FORBEDRE MIN 
EGEN OG ANDRES SIKKERHET I INOVYN

■ Jeg kjenner og følger våre sikkerhetsprinsipper
■ Jeg overholder livreddende regler
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Våre prosessikkerhetssytemer består av en rekke forskjel-
lige typer utstyr og sensorer. Disse skal alarmere og 
kontrollere prosessen slik at den kan opereres sikkert. 
Sentralt i arbeidet med prosessikkerhet står risikoanaly-
sene. Risikoanalysene identifiserer de farlige hendelsene og 
situasjonene som kan oppstå og analyserer disse. Deretter 
sørger man for at prosessikkerhetssystemet blir designet 
slik at det kan håndtere de farene som kan oppstå ved drift 
av prosessanlegget.

Hvis et uhell skulle oppstå har vi også andre tekniske 
sikkerhetssystemer som skal hjelpe oss å håndtere situa-
sjonen. Vi har områdedetektorer som vil detektere even-
tuelle gasslekkasjer og branndetektorer for å detektere 
brann. Vi har også et omfattende brannslukkesystem med 
overrisling, brannkanoner og hydranter til bruk for bered-
skapsorganisasjonen. Sammen med prosessikkerhetssys-
temene, gir dette oss den robustheten vi trenger for å 
kunne håndtere alle typer hendelser ved anleggene våre.

Prosessikkerhet er kritisk for å sikre menneskeliv, miljø og verdier. Vårt system for å ivareta prosessikkerhet er konstruert for å utføre 
spesifikke kontrollfunksjoner. Kontrollfunksjonene er designet for å opprettholde trygg drift av prosessanleggene våre, og sørge 
for at vi kan stenge ned på en trygg måte hvis det skulle oppstå en uakseptabel eller uønsket hendelse. Skulle en usikker situasjon 
oppstå, skal prosessikkerhetssystemene våre sikre at anlegget kan kjøres til en sikker tilstand. Prosessikkerhet sørger for en sikker 
håndtering av våre kritiske prosesser.

Prosessikkerhet
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Verneutstyr
For å unngå skader på vårt personell har vi strenge krav til bruk av verneut-
styr i våre fabrikker. Hvis det skulle oppstå en uønsket hendelse kan korrekt 
bruk av verneutstyr bidra til å forhindre personskader. I våre fabrikker 
skal det blant annet alltid brukes hjelm, heldekkende flammehemmende 
arbeidstøy, vernebriller, vernesko og hansker.

Sikker jobb analyse, SJA
Sikker jobb analyse er en metode for å identifisere risiko ved konkrete 
arbeidsoperasjoner som skal utføres. Ved vedlikeholdsarbeid skal det 
alltid gjøres en personlig sikker jobb analyse før man starter arbeidet. Det 
omfatter blant annet å sjekke at man er på rett sted, har korrekt verneutstyr, 
at utstyret er klargjort og at området er sikret.

Ved risikofylte eller unormale arbeidsoperasjoner skal det også lages en mer 
omfattende sikker jobb analyse. Her går man gjennom alle trinn i arbeids-
operasjonen og gjør en risikovurdering. Hvis det avdekkes uakseptabel risiko 
må det iverksettes tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Personsikkerhet 
Kjemikaliebriller/

visir

Øyeskyller

Vernebriller Øreklokker
(evt. ørepropper)

Hansker
(tilpasset arbeids-

oppgave)

Vernesko 
med ankelstøtte

Hjelm

Flammehemmende
antistatisk 
arbeidstøy

Rømningsmaske/
gassmaske

Vi skal sikre at alle våre ansatte har en sikker arbeidsplass. Alle 
skal komme hele hjem, og like friske som da de dro på jobb. I vår 
bedrift er det risikomomenter som må håndteres på en sikker 
måte. Derfor har vi flere verktøy og tiltak for å ivareta personsik-
kerhet. Sikkerhet kommer først – alltid.
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ABS-observasjoner
ABS-observasjoner (Adferdsbasert Sikkerhet) er en metode som brukes for 
å fokusere på sikker adferd ved utførelse av arbeid. Mange av våre ansatte 
har rollen som ABS-observatører. ABS-observatørene observerer kollegaer 
når de utfører en arbeidsoppgave. Etter observasjonen har de involverte en 
samtale om sikker adferd. Hvis det avdekkes usikker adferd blir det diskutert 
hvordan man kan jobbe sikrere. Annenhver måned blir det valgt et ABS-fo-
kusområde som vi ønsker å ha ekstra fokus på.

HMS-samtaler
HMS-samtaler er samtaler som gjøres mellom en person og de som utfører 
en arbeidsoperasjon. Målet er å skape en god dialog for øke fokuset på 
sikkerhet. Alle temaer som har betydning for Helse- miljø og sikkerhet kan 
berøres i en HMS-samtale.

Vernerunder
Hensikten med vernerunder er å kontrollere og kartlegge arbeidsmiljø og 
sikkerhetsutstyr på arbeidsstedet. Det er laget en plan for hvor ofte det skal 
gås runder i de respektive verneområder. Det er laget egne sjekklister som 
kan benyttes ved gjennomføring av vernerundene.

Arbeidstillatelser
Alt vedlikeholdsarbeid i fabrikkene krever en gyldig arbeidstillatelse. 
Hensikten med systemet for arbeidstillatelser er å sikre at utstyret er klart 
for arbeid, og at driftsorganisasjonen har oversikt over arbeid som pågår 
i fabrikkene. Søknad om arbeidstillatelse leveres av utførende før arbeidet 
starter.

Driftsorganisasjonen sørger for at utstyret klargjøres og at nødvendige 
sikkerhetstiltak blir iverksatt. Arbeidstillatelsen godkjennes så av driftsan-
svarlig. Det kreves også egne tillatelser for entring av utstyr, graving og 
kjøring.

Avvikssystem
INOVYN bruker systemet Synergi for behandling av HMS-avvik og uønskede 
hendelser. Alle skader, tilløp og uønskede hendelser med mulig konsekvens 
for sikkerhet, arbeidsmiljø eller ytre miljø skal undersøkes, rapporteres og 
følges opp. Saksbehandlingen omfatter beskrivelse av hendelsen, klassifise-
ring, vurdering av tapspotensial, kartlegging av årsaker, forslag til tiltak og 
forbedringer. Vi har egne blokker med skjemaer for rapportering av tilløp og 
uønskede hendelser.

Industrivern
INOVYN er pålagt å ha en egenberedskap hvis det oppstår uønskede 
hendelser. Det er derfor bygget opp en industrivernorganisasjon for å kunne 
håndtere eventuelle hendelser. Industrivernet består både av kasernerte 
profesjonelle beredskapsmannskaper og bedriftens egne ansatte. Det øves 
jevnlig på definerte fare- og ulykkessituasjoner som kan oppstå.
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Det er viktig for INOVYN at våre medarbeideres helse ivaretas på best mulig måte. Vi ønsker å legge grunnlag for en helsefrem-
mende og meningsfull arbeidssituasjon. Dette jobbes det med på flere områder.

20
21

Bedriftshelsetjenesten
Bedriftshelsetjenesten bistår bedriften i spørsmål og oppgaver knyttet til 
helse og arbeidsmiljø. Dette er omfatter blant annet deltakelse i bedriftens 
interne HMS-fora, yrkeshygieniske målinger, helsekontroller, medisinsk polikli-
nikk, rustesting, ergonomi og oppfølging av sykemeldte.

Personmålinger og arbeidsmiljøovervåkning
For å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for våre ansatte gjør vi kontinuerlige 
målinger av arbeidsatmosfæren i fabrikkene. Dette gjøres fra en stor mengde 
faste målepunkter plassert ute i fabrikkene. I tillegg gjøres det personbårne 
målinger (ATD-målinger) for å kartlegge om personellet vårt blir
eksponert for kjemikalier.

Bedriftsidrettslag, trimrom
Det er bedriftsidrettslag for våre ansatte på Rafnes og Herøya. Her er det 
mulig å delta i flere forskjellige idretter. De ansatte har også muligheter til å 
benytte trimrom på arbeidsplassen.

Helse 

ATD-målinger:
Målingene gjøres etter prinsippet for passiv adsorpsjon. 

Operatøren fester et rør utenpå arbeidstøyet og går med 
dette hele arbeidsdagen. Røret inneholder et medium 

som adsorberer kjemikaliene som vi ønsker å kartlegge. 
Rørene bli deretter levert inn til laboratoriet som analyserer 

innholdet av de aktuelle kjemikaliene. Så beregnes eventuell 
eksponering basert på 8 timers arbeidsdag.
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For å produsere klor-VCM og PVC har vi et forbruk av naturressurser som vann, salt, fossilt brensel og elektrisk energi. I tillegg gir 
produksjon utslipp til vann og til luft. Disse utslippene er regulert via utslippstillatelsene gitt av Miljødirektoratet.

Vi har en forpliktelse til å utnytte ressursene på en best mulig måte og vi har 
en forpliktelse til å redusere utslippene så mye som mulig. Disse kravene er 
nedfelt i våre utslippstillatelser som bygger bl.a på Forurensingsloven, Foru-
rensingsforskriften, Avfallsloven, Avfallsforskriften samt de ulike BREF’ene 
som omhandler vår industri. En BREF er et dokument som inngår i EU’s 
Industriutslippsdirektivet (IED) og som beskriver best tilgjengelig teknikk/
teknologi (BAT).

Forurensningsmyndighetene i Norge er gjennom IED forpliktet til å sette 
utslippsgrenser som vilkår i tillatelsene som gis. Vilkårene til virksomhetene 
skal være i tråd med nye BAT-konklusjoner senest fire år etter at konklusjo-
nene er publisert. IED er et minimumsdirektiv, slik at Miljødirektoratet kan 
velge å regulere industrivirksomheter strengere eller annerledes så lenge 
kravene i IED er ivaretatt. Forurensningsmyndighetene er som minimum 
forpliktet til å følge utslippsgrensene angitt i BREF (BAT-AEL). Det kan også 
være aktuelt å stille krav om målemetoder eller spesifikke teknikker som er 
beskrevet i BAT-konklusjonene.

Våre utslippstillatelser i INOVYN Norge AS bygger på BREF’er som 
omhandler vår industri.

Vurdering av resultater 2021.
Vi hadde fire mindre alvorlige avvik fra utslippstillatelsene, tre i Klor/VCM og 
ett i PVC. Alle avvikene er gransket i detalj for å finne årsaker og tilhørende 
forbedringstiltak. Dette er en del av vårt forbedringsarbeid for å unngå at 
slike hendelser skjer igjen. Et avvik som ble meldt i 2020 var utslipp av diok-
siner fra gass-incinerator i VCM-fabrikken. Det har blitt utført en rekke tiltak 
som nå gir analyseverdier langt under gjeldende konsesjonsgrense. Alle 
avvik fra utslippstillatelsen rapporteres til Miljødirektoratet.

Våre utslipp
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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 til luft i klor/VCM   
 
Grunnforurensing (Klorerte hydrokarboner ), Rafnes    
 
Utslipp til luft og vann av KHK/Dioksiner i Klor/VCM    
 
Bruk av kaldfakkel (Wetvent ) i Klor/VCM    
 
Utslipp av VCM til luft i PVC     

Utslipp av SF6 i Klor/VCM     

Fakling i Klor/VCM (Utslipp av HCl)     

Utslipp av NOx ved fyring av crackerovner i Klor/VCM   
  
Rengjøring av prosessutstyr i Klor/VCM ( på vaskeplass )   
 
Utslipp av kobber til vann i Klor/VCM     

Utslipp av CO2 ved fyring av crackerovner i Klor/VCM   
  
PVC-støv til luft      

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 på, hvilke aktiviteter som skal styres og kontrolleres slik at 
miljøpåvirkningen blir minst mulig og at myndighetskrav overholdes. I forbin-
delse med sertifiseringen til ISO 14001 har fabrikkene identifisert sine miljø-

aspekter 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 suspendert stoff (SS) til vann i PVC    
 
Utslipp av Klea (R-134 A) i Klor/VCM     

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

Støy fra Klor/VCM og PVC     

Utslipp av total organisk karbon (TOC)  til vann i Klor/VCM   
 
Energiforbruk i klor/VCM

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 2021 har disse vært med: nr. 5 (2stk), 7, 8, 10, 13, 15 og 17.

13

14

15

16

17

18
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Avløpsvannet fra Klor/VCM-fabrikkene og PVC-fabrikken slippes ut i 
Frierfjorden. Frierfjorden er en del av Grenlandsfjordene, der dypvannet 
i Frierfjorden er adskilt fra resten av Grenlands fjordsystem av en terskel 
innenfor Brevik. Frierfjorden er en sterk ferskvannspåvirket fjord, der Skien-
selva bidrar med ca. 300 m3 pr. sekund fra Telemarksvassdraget. Frierfjorden 
har et areal som utgjør 20,16 km2.

PVC-fabrikken
PVC-fabrikken har i sin utslippstillatelse ingen komponenter som er direkte 
knyttet til den kjemiske tilstandsklassifiseringen i fjordsystemet, men har 
utslipp av TOC som er en bidragsyter for påvirkning av den økologiske 
tilstandsklassifiseringen. 

Utslipp av VCM til sjø:
Konsentrasjonen av VCM i avløpsvann til Frierfjorden er svært lav. Den gjen-
nomsnittlige mengde til fjord for de fem siste årene er 138,6 kg. Rapporten 
konkluderer med at VCM løst i avløpsvann forventes å fordampe raskt, uten å 
påvirke vandige organismer. I modelleringsrapporten fra overvåkingen i 2020 
ble VCM ikke modellert fordi den ikke hadde noe knytning til Vanndirektivet. 

Blant mange bedrifter rundt Grenlandsfjordene fikk også INOVYN Norge AS pålegg fra Miljødirektoratet om å redegjøre for mulige 
tiltak som kan bidra til at miljømålene for Frierfjorden, Langesundsfjorden og Eidangerfjorden nås. Målene for Grenlandsfjordene er 
å oppnå god økologisk og kjemisk tilstand. Overvåkningsrapporten fra 2020, som omhandler vannkvaliteten, viser økologisk tilstand 
klassifisert som «moderat» i Frierfjorden. Lenger sør i Frierfjorden og i Eidangerfjorden var tilstanden «god». Kjemisk tilstand er satt 
til «ikke god» ved de undersøkte lokalitetene.

Fjordovervåkning
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Utslipp av TOC til sjø:
TOC påvirker generelt den økologiske tilstandsklassifisering ved å redusere 
oksygeninnholdet i vannmassene. PVC-fabrikken har undersøkt påvirkningen 
som TOC-utslippet utgjør. Dette arbeidet ble utført av Norsk Institutt for 
Vannforskning (NIVA). NIVA har vurdert om økt utslipp av TOC fra PVC-fa-
brikken har noen betydning for kystmiljøet og spesielt oksygenkonsentra-
sjonen i Frierfjordens vannmasser. Den totale belastningen som PVC-fa-
brikkens utslipp introduserer vil være en liten brøkdel av TOC som tilføres 
fjorden fra Skienselva i løpet av året. PVC-fabrikkens andel øker fra 0,2 til 
0,3 % hvis TOC-utslipper økes fra 5 til 10 kg/ time. Konklusjonen i notatet 
var « Økt utslipp av organisk stoff fra PVC-fabrikken har sannsynligvis ingen 
merkbar virkning på oksygenkonsentrasjonen i Frierfjordens vannmasser 
(overflatelag) eller i fjord-områdene utenfor Brevik.»

Utslipp av suspendert materiale(PVC) til sjø:
Utslipp av suspendert stoff (SS) har ingen direkte påvirkning for klassifise-
ringen av den kjemiske eller økologiske tilstanden i fjordsystemet. SS-ut-
slippet kan indirekte påvirke turbiditeten i vannmassene og muligens bidra 
negativt til siktedypet i fjorden. Generelt kan man si at den miljømessige 
påvirkningen av PVC-partikler til sjø er ukjent, men det pågår forskning. 
INOVYN Norge AS startet arbeid i 2021 med å bygge et renseanlegg for 
utfelling av partikler før resipient for å redusere SS-utslippet til Frierfjorden. 
Planlagt oppstart av renseanlegget vil være juni/juli 2023, og estimert reduk-
sjon av utslippet vil ligge i størrelsesorden > 90 %.

Klor/VCM-fabrikkene
Vi har benyttet eksterne konsulenter for å undersøke påvirkningen av 
utslippene til Frierfjorden. Vi ønsket å modellere et null-utslippsscenario fra 
VCM-fabrikken der alt utslippet til sjø var satt lik null, men at det fortsatt var 
kjølevann fra Norsjø som strømmet gjennom fabrikkene og ut i Frierfjorden. 
Modellverktøyet som ble benyttet, anses av Miljødirektoratet som anvendelig 
for å dokumentere forventet effekt.  

Oppsummeringen fra modelleringen sier: 
«Effektene av den endrede belastningen er undersøkt og modelleringen 
omfatter en femårsperiode. INOVYN har utslipp av ammonium, fosfat og 
TOC som kan påvirke eutrofieringsparameterne i vannområde Frierfjorden. 
Resultatene viser at scenarioet uten belastning fra INOVYN gir en liten 
reduksjon i total nitrogen- og total fosforkonsentrasjonene tett på utløpet og 
for Frierfjorden generelt. Reduksjonen medfører ikke at klassifiseringen av 
eutrofieringsparameterne endres lokalt eller generelt i Frierfjorden.
For tungmetallene og de miljøfarlige stoffene som er modellert, dvs. EDC, 
HCB og dioksiner, viser modellresultatene at scenarioet uten INOVYN i 
hovedsak gir reduserte konsentrasjoner av EDC. Både gjennomsnittskon-
sentrasjonen og maksimal konsentrasjonen i nærområdet går ned til model-
lens bakgrunnskonsentrasjon. Konsentrasjonen av EDC er imidlertid også 
med INOVYNs virksomhet under grenseverdien foreslått i (Jonsson & Closter, 
2020a) hvor konsentrasjonen av EDC skulle ha en potensielt toksisk effekt ble 
vurdert til å være >10 µg/l. For dioksiner innebærer et scenario uten INOVYN 
at konsentrasjonen i vannsøylen reduseres med ca. 1-2 % i nærområdet. 
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De endrede utslippene vil ikke påvirke de nærliggende vannforekomstene 
Voldsfjorden og Gunnekleivfjorden, og heller ikke den ytre del av Grenlands-
fjordene. INOVYN har innvirkning på konsentrasjonen i sedimentene i nærom-
rådet. Et konservativt regnestykke, hvor alle INOVYNs utslipp av tungmetaller 
og miljøfarlige stoffer har lagt seg i dette området i 10 år, viser også at kumu-
leringen i sedimentene ikke er kritisk. For EDC er akkumuleringen i sedimentet 
størst i den konservative beregningen, men flyktigheten av EDC og en lav 
binding til suspendert stoff i vannsøylen gjør det usannsynlig at det reelt kan 
oppbygges konsentrasjoner av EDC i sedimentet.»

Selv om Klor/VCM-fabrikkene ikke påvirker klassifiseringen 
i fjordsystemet med sitt utslipp, ønsker vi allikevel å vurdere 
mulighetene for å redusere ytterligere selv om utslippet ikke 
bryter med grenseverdiene gitt av myndighetene. Vi ønsker å se 
på muligheter for å redusere utslipp av kobber, nitrogen, fosfor 
og dioksiner. Dette arbeidet vil starte i 2023.
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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 avfallsmengden. 
Vi kildesorterer og har definerte plasser for avfallsstasjoner i fabrikkene våre. 
Vi har inngått et samarbeid med mottaker av avfallet for å få oversikt over 
vår sorteringsgrad, som vi skal følge opp med egne KPI’er. 

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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Diverse farlig avfall

Uorganiske syrer/baser

Lysstoffrør og batterier

Mineralull

EE-avfall

Maling, lim, lakk

Oljeholdige avfall

Matavfall

Stein/betong/blåsesand

Plast og glass

Papp/Papir

Organisk avfall m/halogen

Trevirke

Ordinært restavfall

Metall

Bioslam

Tonn/år

Avfall fra Klor/VCM 
Av det farlige avfallet som genereres i fabrikkene går hele 97.5% til energi- 
og materialgjenvinning. Resterende 2,5% går til deponering. Av det ordinære 
avfallet går 99,4% til material og energigjenvinning, resterende 0,6% 
deponeres 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 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Organisk avfall uten halogen

Polymeriserende stoff, isocyanater

Papp og papir

Blandet EE-avfall

Blandet bearbeidet trevirke

Spillolje og oljeforurenset masse

Basisk organisk avfall

Organiske løsemidler

Lysstoffrør og sparepærer

Batterier

Spraybokser og trykkbeholdere

Prosess/vaskevann

Tonn/år

Rengjøringsmidler
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Karbonnøytralitet



INOVYN Norge slipper ut 90-100.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. De vesentligste kildene til utslipp av karbon er forbruk av metan 
som energikilde.

INEOS-konsernet har gjennom sin hovedeier, Jim Ratcliffe, forpliktet seg til 
å utvikle veikart for å sikre netto null klimagassutslipp fra våre virksomheter 
innen 2050. På veien dit skal konsernet redusere utslippene med 10 % innen 
2025 og 33 % innen 2030, med 2019 som referanseår.

INOVYN Norge har påbegynte, konkrete prosjekter som mer enn oppfyller 
INEOS-konsernets målsettinger. Sammen med vårt søsterselskap, INEOS 
Olefins & Polymers (O&P) som er delvis samlokalisert med INOVYN på 
Rafnes fabrikkområde, har vi en samordnet plan som vil kunne redusere de 
samlede direkte utslippene fra anleggene med 150-170.000 tonn CO2 innen 
2030. En betydelig andel skal etter planen reduseres innen 2025-2027. Til 
sammenlikning er dagens samlede direkte utslipp ca. 525.000 tonn per år. 
INOVYN Norge vil om lag halvere de direkte klimagassutslippene i denne 
perioden.

Veikart for CO2-reduksjon

2020

100.000

Tonn CO2

2025 2030 2035

«Aquarius» 
og «Electra»

Elektrifisering + 
karbonfangst- 

og lagring (CCS)

På vei mot
«netto null»

i 2050
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Hovedtiltakene som planlegges gjennomført i INOVYN i Norge er

• Prosjekt Aquarius: Bygging av 20 MW hydrogen-
anlegg som vil redusere utslippene med ca. 
22.000 tonn/år. Prosjektet skal etter planen 
ferdigstilles i løpet av 2025. Enova har gitt 
tilsagn om støtte til engineeringarbeidet som 
pågår for fullt. I oktober 2021 lanserte INEOS 
planer om å investere minimum 20 milliarder 
kroner i utvikling av verdikjeder og produk-
sjon for grønn hydrogen i løpet av de neste 10 
årene.

• Prosjekt Electra: Designe og bygge en reaktor 
som bruker elektrisk kraft i steden for gass, som 
er dagens løsning. Prosjektet er godt i gang 
med detaljengineering, og vi har søkt Enova om 
støtte til gjennomføringen.

Prosjektet skal ferdigstilles i 2026 og det er 
forventet en reduksjon av utslippene på 20.000 
tonn/år.

Reduksjon 
av CO2-utslipp 

22.000 
tonn/år

Reduksjon 
av CO2-utslipp 

20.000 
tonn/år

Prinsippskisse: Prosjekt Aquarius
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O2 H2



Begge prosjektene er avhengig av løsninger som sikrer tilgang til strømnettet 
og at elektrisk kraft kan leveres til konkurransedyktige betingelser. Prosjektene 
vil innebære investeringer på mellom en halv og én milliard norske kroner. 
Dette inkluderer utvikling av ny teknologi som alltid innebærer en viss risiko 
for at vi ikke lykkes fullt ut, men det kan også bli banebrytende for vår type 
virksomhet. 

Tiltakene i den samlede planen vil også omfatte mer tradisjonell energieffek-
tivisering og optimalisering av prosessene. Slike tiltak er mindre risikofylte 
og like viktige bidrag til det samlede resultatet vi vil oppnå sammen med 
INEOS O&P.  

Etter 2030 omfatter planen ytterligere hydrogenrelaterte prosjekter og 
antagelig karbonfangst og -lagring (CCS) av en restmengde som ikke kan 

fjernes ved andre og mer effektive metoder. Sammen med prosjektene som 
er igangsatt, håper vi å kunne bli et av verdens første, kanskje det første, 
petrokjemikomplekset som produserer uten direkte klimagassutslipp.  
I tillegg til de direkte utslippene fra produksjonen jobber INOVYN og INEOS 
med å utvikle løsninger for resirkulering og å finne råstoff for produksjonen 
som gir klimanøytrale løsninger for hele verdikjeden.

INOVYN Norge jobber aktivt sammen med Industriklyngen i Grenland for 
å bidra til industrielle klimaløsninger for hele regionen. Vi deltar sammen 
med INEOS O&P i prosjektet «Grenland Industrial CO2 Capture and Storage» 
(GICCS) som kan gi grunnlag for fullskala infrastruktur og teknologiløsninger 
for CO2-håndtering.

Bedrift
A

Bedrift
B

Bedrift
C

Bedrift
Z

Transport for lagring

Flytende-
gjøring

Flytende CO2

Energi

Mellomlager

Prinsippskisse: Grenland Industrial CO2 Capture and Storage
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Sirkularitet



Fornybare råstoffer
Hele 57 % av PVC-polymeren kommer fra vanlig koksalt som det finnes 
tilnærmet utømmelige ressurser av. Det resterende kommer fra olje og gass. 
I framtiden vil fossilt råstoff erstattes med fornybart råstoff. INOVYN er 
ledende på å erstatte fossilt råstoff med biobasert fornybart råstoff. I 2019 
lanserte vi 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 treforedlingsindustriens 
bærekraftige skogbruk og prosesseres til biobasert etylen.

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

• INOVYN-konsernet har, med hjelp fra uavhengig tredjepart, foretatt full livs-
syklusanalyse (LCA) for alle våre produkter med spesifikke tall pr. fabrikksted.

Optimal utnyttelse av alle energi- og materialstrømmer i våre fabrikker er god økonomi og bra for miljøet. Dette har industrien 
alltid hatt fokus på, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre prosessene. Vi tilbakefører overskuddsenergi og biprodukter i egne 
produksjonsprosesser eller leverer det til andre bedrifter som utnytter dette i sine prosesser. Men sirkulærøkonomi handler om 
hele verdikjeden.

Sirkulærøkonomi

Miljødirektoratet definerer sirkulærøkonomi slik: 
«I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, 

repareres, oppgraderes og brukes om igjen. Når produktene ikke 
kan brukes om igjen i sin opprinnelige form, kan avfallet material-

gjenvinnes og brukes som råvarer inn i ny produksjon. Ved å bruke 
produkter og avfall om igjen, utnyttes de samme ressursene flere 

ganger og minst mulig går tapt». 
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Fornybart Bioattribuert

Fossilt råsto� Tradisjonelle produkter

Eksternt anerkjent 
sertifiseringssystem

Petrokjemisk produksjon

Framstilling av BIOVYNTM ved hjelp 
av massebalanseprinsippet
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Produkter som varer lenge
PVC brukes primært i produkter med lang levetid. I samarbeid med våre 
kunder, som lager PVCartiklene, 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. Et annet eksempel på lang levetid 
og ekstrem holdbarhet er PVC-gulv (vinylbelegg). Bildene nedenfor viser 
PVC-gulv fra Bromma Stockholm Airport. Gulvet ble installert tidlig på 
50-tallet. Bildet til høyre viser det samme gulvet 70 år senere!

Foto: Swedavia Foto: Swedavia
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Gjenvinning av avfall
PVC egner seg meget godt til materialgjenvinning. Tester har vist at PVC 
kan gjenvinnes opptil 8 - 10 ganger og fortsatt tilfredsstille kvalitetskravene. 
Gjennom programmet VinylPlus® blir det årlig gjenvunnet over 800.000 
tonn PVC i Europa. PVC-bransjen jobber også med løsninger for kjemisk 

gjenvinning, 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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Energi 

INEOS Rafnes

Elektrisk kraft

VCM-fabrikken

Klor-fabrikken

PVC-fabrikken

Yara Porsgrunn

Elektrisk kraft

Damp 56 GWh 844 GWh

128 GWh Overskuddsdamp

37 GWh

76 GWh

Hydrogen 223 GWh

Damp 104 GWh

Hydrogen 
26 GWh

Brenngass 572 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 957 GWh (tall fra 2021). 

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 vi 
benytter ville i begge tilfeller gått til spille hvis ikke vi 
benyttet den.  

I IndustriClusteret i Grenland er dette et godt eksempel 
på god nyttegjøring og bærekraftig samordning av 
hverandres overskuddsenergi. Dette er sirkulærøkonomi 
i praksis.
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Samfunnsansvar



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 medlemsstater 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 for 
bærekraft, hvor vi skal bli enda mer effektive på bruk 
av ressurser og ytterligere redusere våre direkte og 
indirekte påvirkninger på miljøet, vil forsterke bidra-
gene våre for å nå bærekraftsmålene i fremtiden. 

INOVYN jobber målrettet med bærekraftig utvik-
ling, og har blant annet engasjert seg gjennom 
bærekraftsprogrammene til Euro Chlor og VinylPlus. 

Vi har tatt for oss syv av de sytten bærekraftsmå-
lene.  

FNs bærekraftsmål  

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 infek-
sjoner. 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.  
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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 til isolasjon av strømkabler.
 

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.  
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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 
reduserer 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.  

INEOS-konsernet har forpliktet seg til å utvikle 
veikart for å sikre netto null klimagassutslipp fra 
våre virksomheter innen 2050. På veien dit skal 
konsernet redusere utslippene med 10 % innen 2025 
og 33 % innen 2030, med 2019 som referanseår. 
INOVYN Norge har påbegynte, konkrete prosjekter 
som mer enn oppfyller INEOS-konsernets målset-
tinger. 

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.   

INOVYN samarbeider med hele verdikjeden 
gjennom blant annet bransjeorganisa-
sjoner som Euro Chlor og VinylPlus. 

Både FN og EU har en rekke programmer med 
bærekraft i fokus og våre bransjeorganisasjoner 
deltar aktivt i dette internasjonale samarbeidet. 

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE
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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-stan-
darden i 2017. 

I mai 2022 ble vi resertifisert og vår totale bærekraftsscore 
ble forbedret med 5 % siden forrige 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 
selskapene som er vurdert innenfor samme bransje. 

2017

55%

2018

62%

2019

69%
2021

68%

2022

73%
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Samfunnsnyttige produkter

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 sikre trygt drikkevann. 

Produktene vi lager har stor betydning for samfunnet, og 
bidrar til økt levestandard og livskvalitet. Under koronapande-
mien leverte INOVYN samfunnskritiske produkter essensielle 
for vannforsyning, avfallhåndtering, medisinsk utstyr, renhold 
og andre hygieniske tiltak. 
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INOVYN er medlem av bransjeorganisasjonen Euro Chlor, som representerer 97 % av den europeiske kloralkali-industrien. 
Euro Chlor består av 37 medlemsbedrifter fordelt på 62 fabrikksteder lokalisert i 19 land. Euro Chlor fokuserer på beste praksis 
innen helse, miljø og sikkerhet, og fremmer de økonomiske og sosiale fordelene med kloralkalier og de mange næringene som 
er avhengige av dem.

Euro Chlor sin visjon er å utvikle og sikre en verdikjede som er trygg, 
konkurransekraftig, klimanøytral og sirkulær.

Strategien mot 2050 bygger på fire pilarer:  

Produksjon av kloralkalier er «enkelt» i den forstand at du trenger bare salt, 
vann og elektrisitet. Energieffektivisering er derfor et av de viktigste områ-
dene for økt bærekraft. I perioden 2011 til 2020 reduserte industrien forbruk 
av primærenergi med 9 %.

Euro Chlor

Ledende 
på sikkerhet 

Ta sikte på null 
hendelser 

Ytterligere forbedre 
sikkerheten i samar-

beid med interes-
senter 

Ta sikte på at 
importerte kloralkalier 
følger EU-standarder

Konkurransedyktige 
leverandører 

Informere politiske 
beslutningstakere i 
forhold til energi-

spørsmål for å støtte 
deres grønne ambi-
sjoner, og beskytte 
europeisk industri 

Aktivt markedsføre 
industrien som et 

godt sted å arbeide 

Klimanøytral aktør 

Utnytte 100 % av 
produsert hydrogen, 
og bruke industriens 
ekspertise på elek-
trolyse av vann som 

kilde til hydrogen 

Utvikle energieffektive 
produksjonsprosesser, 

og fremme bruk av 
karbonnøytral kraft 

Undersøke hvordan 
industrien kan avhjelpe 

energibalansering i 
markedet 

Ledende på 
sirkulartitet

Øke resirkuleringen 
av kloralkali produkter 

Økt utnyttelse av 
råstoffer, og redusere 

avfall 
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VinylPlus

Strategi og forpliktelser fram mot 2030
PVC-industrien jobber aktivt sammen for å tilpasse hele verdikjeden til fram-
tidens sirkulærøkonomi.
VinylPlus 2030 fokuserer på tre hovedveier for å nå industriens ambisiøse mål:

VinylPlus® er den europeiske PVC-industriens frivillige forpliktelser for bærekraftig utvikling. Gjennom VinylPlus bidrar vi til å 
skape et langsiktig rammeverk for hele verdikjeden, og forbedrer PVC-produktenes bærekraft og verdi for samfunnet. VinylPlus 
dekker EU-27, Sveits, Storbritannia og Norge.

Involverer over 200 virksomheter i hele verdikjeden
Konkrete målbare mål og tidsfrister
Forskning og innovasjon
Åpen dialog med interessenter
Over 1,2 milliarder kroner investert siden 2000

Oppskalere verdikjedens
sirkularitet

Gå mot 
karbonnøytralitet 

og minimere 
miljøfotavtrykket

Samarbeide globalt om 
FNs bærekraftsmål

PVC gjenvunnet innenfor rammen av VinylPlus®
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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   

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

Vi gjennomfører regelmessige internrevisjoner 

Vi rapporterer til INOVYN sentralt 

Vi har redusert PVC-utslippet vårt med 1600 kg siden 2020 gjennom OCS  
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Klor og VCM-fabrikken 
UTSLIPP TIL LUFT
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Diffuse utslipp KHK (g/tonn VCM )
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Klor og VCM-fabrikken 
UTSLIPP TIL VANN
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KLOR-PRODUKSJON

Saltsyre
(fra VCM-produksjon)

25.150 tonn

Elektrisitet
(ink.andel i 

pumpestasjon)

837 GWh

Salt
510.000 tonn

Damp
205.300 tonn

Kjølevann
22,6 mill. tonn

Klor
300.100 tonn

Lut 50%
664.800 tonn

Hydrogen
7.410 tonn

Innsatsfaktorer og produksjonsmengder
Påfølgende sider viser forbruk av råstoffer, kjemikaler, kjølevann og 
energi, samt hvor mye som er produsert av salgsprodukter.
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Etylen
243.700 tonn

VCM
539.900 tonn

Damp
135.500 tonn

Saltsyre 34%
36.200 tonn

EDC
42.350 tonn

Klor
300.100 tonn

Elektrisitet
(ink.andel i 

pumpestasjon)

59,9 GWh

Damp
900 tonn

Hydrogen
789 tonn

Lett
brenngass

31.980 tonn

Kjølevann
54,1 mill. tonn

VCM-PRODUKSJON
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PVC-PRODUKSJON

Pasta-PVC
45.084 tonn

Suspensjons-
PVC

147.950 tonn

Kjølevann
5,3 mill. tonn

Kjemikalier
2.860 tonn

Elektrisitet
37,0 GWh

VCM
192.146 tonn

Damp
172.885 tonn

Lett brenngass
0 tonn
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ORDLISTE

ABS Adferdsbasert Sikkerhet, metode for å fokusere på sikker adferd ved utførelse av arbeid.

Acetylengass C2H2, også kalt etyn, fargeløs reaktiv gass. Best

ATD Automatic Thermal Desorption

BAT Available Technology, beste tilgjengelige teknologi.

BAT-AEL BAT Associated Emission Levels. Minimumkrav til utslippsgrenser relatert til BAT.

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

BIOVYN™ Handelsnavn for INOVYNs bioattribuerte PVC-produkter.

BREF BAT Reference Document, referansedokument for beste tilgjengelige teknologi.

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

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

CCS Carbon Capture and Storage, karbonfangst og lagring.

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

CO Karbonmonoksid, bedre kjent som kullos, giftig gass.
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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 produseres 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.   

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 ekspone-
ring 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.  

GICCS Grenland Industrial CO2 Capture and Storage.

GRP-rør Glass Reinforced Plastics pipes, glassfiberarmerte polyesterrør.

HCB Heksaklorbenzen.

HCl Se Saltsyre.

HEFA Herøya Elektrokjemiske Fabrikker.
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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 

IED Industriutslippsdirektivet.

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.

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.

Karbid CaC2, kalsiumkarbid til produksjon av acetylengass.

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

KPI Key Performance Indicator, måltall.

LCA Livssyklusanalyse

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.

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.
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Polymerisering Prosess hvor molekyler bindes sammen i lange kjeder.

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

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

RSB The Roundtable on Sustainable Biomaterial.

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

SF6 Svovelheksafluorid, kraftig klimagass.

SJA Sikker jobb analyse, metode for å identifisere risiko ved konkrete arbeidsoperasjoner.

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!




