Raffineriet stenges ned i juni 2021, denne
informasjonen vil bli oppdatert på et senere
tidspunkt.

MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR
Statusrapport for Essoraffineriet
på Slagentangen 2019

Pr. utgang juli 2019

Raffineriet på Slagentangen er eiet av oljeselskapet
ExxonMobil, og har rundt 230 ansatte. Inkluderer vi medarbeidere i andre avdelinger som også er lokalisert til
Slagentangen, har rundt 300 mennesker i Esso Norge AS
sitt daglige arbeide her. I tillegg vil det i gjennomsnitt være
omtrent 130 innleide kontraktører tilstede på raffineriet.
Virksomheten er en betydelig arbeidsplass i Tønsberg
kommune.

EN BETYDELIG ARBEIDSPLASS

MILJØ OG SIKKERHET

Raffineriet har en skjermet beliggenhet ved Oslofjorden, som representerer
et miljømessig verdifullt område med stor rekreasjonsverdi for befolkningen
på Østlandet. Sikkerheten ved transport av olje i Oslofjorden har derfor
svært stor oppmerksomhet og fokus. Årlig har vi mellom seks- og
sjuhundre båtanløp ved raffineriet.
Driften av et raffineri medfører forbrenning av fyrgass og fyrolje i ovner og
kjeler, og håndtering av prosesser hvor olje og vann er i direkte kontakt med
hverandre. Dette medfører utslipp av forurensninger til luft og vann. Ved
raffineriet er det opp gjennom årene brukt store ressurser for å redusere
disse utslippene slik at en unngår negativ påvirkning av miljøet rundt oss.
ExxonMobil har introdusert "Protect Tomorrow. Today" som et verdigrunnlag gjennom hele selskapet, og ønsker med dette å uttrykke viktigheten av å
ta tak i morgendagens miljøutfordringer i dag! I denne rapporten prøver vi å
gi et lite bilde av dette arbeidet.

Ved spørsmål eller behov for utfyllende informasjon, ta kontakt med
miljørådgiver Dag Birger Stuksrud, tlf.: 33 37 74 33 (email: dag.birger.stuksrud@exxonmobil.com) eller leder for raffineriets SHE avdeling, Mari G. Austad, tlf.: 33 37 74 92 (email: mari.g.austad@exxonmobil.com). Eventuelt ta
kontakt ved å ringe sentralbordet, tlf.: 33 37 74 00.

Esso Norges overordnede miljøpolicy og etiske retningslinjer er beskrevet
i heftet "Forretningsetikk og samfunnsansvar". Disse retningslinjene
danner fundament for hvordan vi utfører vår virksomhet, og gjelder forøvrig ExxonMobils virksomhet over hele verden. Her presiseres at Esso
Norge AS skal drive virksomheten i overensstemmelse med samfunnets
krav både til miljøhensyn og økonomisk utvikling. Selskapet forplikter seg
til stadig innsats i alle ledd for å redusere miljøkonsekvensene av virksomheten. Esso har også en overordnet målsetning om kontinuerlig arbeid
for reduksjon av utslipp og avfall.
Ut fra selskapets policy og retningslinjer har raffineriet utarbeidet sin
målsetting for arbeidet med det ytre miljø:
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Ingen akutt forurensning til luft, vann eller grunn.
Ingen overskridelser av gjeldende utslippsgrenser til luft og vann.
Ingen skader på miljøet som følge av raffineriets avfallshåndtering.
Ingen hendelser eller driftssituasjoner som medfører alvorlig klage
fra nærmiljøet.
Tilstrekkelig overvåking av utslipp og forurensning til å vurdere
raffineriets miljøpåvirkning.
Kontinuerlig arbeide for å redusere utslipp og avfall over tid med
basis i sunne kost/nytte vurderinger og kunnskap om miljøforhold.
Arbeide for en gradvis reduksjon av oppståtte grunnforurensninger.
Arbeide for en effektiv og stadig forbedret utnyttelse av energien
til de ulike raffineriprosessene for derved å bidra til å redusere ut
slippet av klimagassen CO2

Ovenstående målsetting ligger til grunn for årlige miljø handlingsplaner.

OVERORDNET MÅLSETNING
OG LEDELSE

OIMS

ExxonMobil har et omfattende styringssystem for arbeidet med
helse, miljø og sikkerhet som kalles Operations Integrity
Management System. I dagligtale kaller vi det OIMS. Her er gitt
en rekke krevende forventninger og retningslinjer til hvordan
man skal arbeide systematisk og grundig. Det internasjonale
sertifiseringsselskapet Lloyds har vurdert OIMS til med god
margin å oppfylle kravene i miljøstyringssystemet ISO 14001, og
gitt selskapet en attestasjon for dette både med hensyn til de
intensjoner og forventninger som er beskrevet, og hvordan dette
etterleves.
Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er definert som et klart
linjeansvar i Esso Norge AS, og gitt høyeste prioritet.

Raffineriet leverer drivstoff og fyringsoljer i alle
kvaliteter. Diesel og bensin leveres fra raffineriet med
innblanding av biokomponenter for å tilfredsstille
myndighetenes krav til innblanding av biodrivstoff. Kravet
til innblanding av biodrivstoff er satt for å redusere utslipp av klimagassen CO2, og er del av de norske
myndigheters strategi i arbeidet med dette. Utslippet av
CO2 fra selve kjøretøyet er like høyt uansett drivstofftype, men tanken er at utslippet fra biodrivstoff
nøytraliseres da CO2 herfra inngår i det naturlige kretsløpet med fotosyntesen i planter. For at biodrivstoff skal
ha den ønskede effekt, er det viktig at råstoffene som benyttes er bærekraftige fra et livssyklusperspektiv.

PRODUKTENE

Raffineriet ønsker å være en god nabo. Henvendelser fra naboer blir
derfor loggført og fulgt opp. I 2018 ble det registrert 19 henvendelser
vedrørende lukt, støy fra kaia og skip som ankret opp for nær land. Så
langt i 2019 (utløp juli) har det blitt registrert 6 nabohenvendelser til
raffineriet. Henvendelser følges opp med informasjon overfor de aktuelle naboene og undersøkelse av mulige årsaksforhold.
Raffineriet er plassert i Miljødirektoratets strengeste kontrollklasse,
og det gjennomføres jevnlige inspeksjoner og tilsyn/kontroller, både
uanmeldte og planlagte.
Miljødirektoratet gjennomførte i desember 2017 et uanmeldt tilsyn
vedrørende Storulykkeforskriften med fokus på inspeksjon og
vedlikehold av utstyr. Det ble ikke gitt noen avvik under dette tilsynet.
Petroleumstilsynet gjennomførte i 2018 blant annet tilsyn vedrørende
sikring og beredskap mot anslag mot raffineriet og vedrørende Storulykke, beredskap og nye krav i forskriften. Det ble ikke gitt avvik
under disse tilsynene. Petroleumstlisynets tilsyn omkring
materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø avdekket enkelte avvik,
og det er satt inn tiltak for å operere fullstendig iht. regelverk.

KONTAKT MED NABOER,
MYNDIGHETSKONTROLL

ARBEID OG RESULTATER

Miljørelaterte kostnader for raffineriet i 2018 var 135 millioner kroner; 98
millioner var miljørelaterte driftskostnader, mens prosjekt kapitalkostnader var
37 millioner. Prosjektkostnadene var for en stor del knyttet til utbedringer og
forbederinger av tankvoller og oppsamlingssystemer på raffineriet, for å sikre
at et evt. akutt utslipp av olje holdes innenfor raffineriet og ikke når sjøen eller
tredjepart. Raffineriet vedlikeholdt og utbedret tanker for 48 millioner og gjennomførte en grundig rengjøring av Svovelgjenvinningsanlegget våren 2018 for
å forbedre ytelsen og redusere utslippet av SO2. Et måleprogram for lokal luftkvalitet ble igangsatt i 2017 og skal pågå ut 2019. 3 målestasjoner er plassert
rundt raffineriet og måler kontinuerlig konsentrasjoner av SO2, Støvpartikler
og Benzene.

Utslippsutvikling og noen planlagte tiltak for utslippsreduksjon er beskrevet og illustrert i
"Miljøregnskap og miljøtiltak for raffineriet” (se
de siste sidene i denne rapporten).
Raffineriet hadde ingen oljeutslipp til grunn over
160 liter i 2018, heller ingen så langt i 2019
(utløp juli). Siste akutte utslipp skjedde høsten
2017, der tungolje lekket ut i en rørgate grunnet
korrosjon på en rørledning. Opprenskningsarbeidet i etterkant har fjernet så godt som hele
utslippet.
For utslipp til vann og luft var det i 2018 ingen
overskridelser med hensyn til konsentrasjoner.
Alle regulerte utslipp til luft og vann var innenfor
de grenseverdier som er gitt i raffineriets utslippstillatelse fra Miljødirektoratet. Dette er også
situasjonen i 2019 (utløp juli). Raffineriet har ikke
hatt overskridelser av grenseverdier siden våren
2015, der et akutt problem med det biologiske
renseanlegget ført til overskridelse av olje og
ammoniakk.

UTSLIPP 2018

TABELLER

Tabellene nedenfor viser rapporterte gjennomsnittsutslipp for
2018. Miljødirektoratets krav er i den nye utslippstillatelsen
(gjeldende fra april 2006 med siste oppdatering i novmeber
2016) basert på døgngjennomsnitt for konsentrasjon og 12
måneders gjennomsnitt for mengde. Grenseverdiene for konsentrasjon skal overholdes i 95% av tiden gjennom en 12
måneders rullerende periode.

Til vann
Olje
Fenol
Ammoniakk
Sulfider
Fosfor
TOC
Til luft
SO2
NOx
VOC
CO2

Stoff

Utslipp

Miljødirektoratets krav

kg/døgn
1,0
0,3
0,9
0,3
7,4
26,9

mg/l
0,4
0,1
0,3
0,1
2,8
10,0

kg/døgn
5
1,5
10
3,0
20
65

mg/Nm3
437
209

tonn/år
800
400
-*
-*

tonn/år
710
356
379
366 998

mg/l
2
1
5
0,5
10
25
mg/Nm3
650
300

* Raffineriet har rapporteringsplikt men ingen utslippsgrense
for utslipp av VOC (flyktige, organiske stoffer) til luft.
2013 var det første året med utslippskvoter for CO2 for perioden 2013 – 2020 (fase 3). Tildelte kvoter for 2018 var 325
127 tonn. Raffineriet har i 2019 levert inn søknad om utslippskvoter for CO2 for perioden 2021-2025 (Fase 4).

PROTECT TOMORROW. TODAY
Ved "Protect Tomorrow. Today", som er et initiativ som omfatter
hele ExxonMobil på verdensbasis, ønsker vi å signalisere et viktig
verdigrunnlag og en vilje til å ta tak i morgendagens miljøutfordringer i dag.
Essoraffineriet framstår i dag som et raffineri med svært lave utslipp av forurensende stoffer til luft og vann. Vi er også blandt de
beste raffineriene på verdensbasis med hensyn til effektiv bruk av
energi, og vi har lave utslipp av klimagassen CO2 i forhold til de
fleste raffinerier i Europa.
Skogsområdet rundt raffineriet (Essoskogen) er i dag et av Tønsbergs mest attraktive tur og friluftsområder. Esso har bidratt til
dette gjennom en aktiv skogsforvaltning i samarbeid med
skogeierforeningen og kommunen. For noen år siden ble det

gjennomført biologisk kartlegging i Essoskogen i forbindelse med
planene om et mulig forbrenningsanlegg for avfall i Energiparken
utenfor raffineriet. Den økte kunnskapen fra denne undersøkelsen har blitt brukt aktivt i forbindelse med utarbeidelse av en
landskapsøkologisk skogbruksplan. Den er nå førende for skjøtsel
i forhold til ferdsel, landskapsbilde, kulturminner, skogbruk og
biologisk mangfold i Essoskogen.
Raffineriet på Slagentangen utarbeider årlig en egen miljø handlingsplan ("Environmental Business Plan") som inngår i selskapets
totale handlingsprogrammer for å ivareta miljøet og møte nye
miljøkrav de nærmeste årene. En del av tiltakene for ytterligere
reduksjon av raffineriets utslipp, er referert under "Miljøregnskap
og miljøtiltak for raffineriet” (se de siste sidene i denne
rapporten).

SAMFUNNSANSVAR

Vi ønsker å være en god nabo i lokalsamfunnet, og i den forbindelse opprettholdes en god kontakt med kommunale og fylkeskommunale myndigheter, lokal
presse, yrkesmessige, humanitære og kulturelle organisasjoner. Vi deltar også aktivt i lokale fora for utvikling av det lokale næringslivet, og er økonomisk støttespiller og medlem i Vestfold klima- og energiforum, som har målsetning om å
fremme bruk av bærekraftig energi i Vestfold. Raffineriet prioriterer forøvrig støtte
til barn, unge og kultur.
Raffineriet har et samarbeide om beredskap med Store Færder Ornitologiske Stasjon. Vi ønsker på den måten å være en støttespiller for et flott fagmiljø, og sikrer
også viktig, biologisk kompetanse i vår egen beredskap mot akutt forurensning.

MILJØREGNSKAP
ENERGIFORBRUK VED RAFFINERIET
Slagen er et av de mest energieffektive raffineriene i
verden. Siden 1990 har
raffineriets bruk av energi blitt ca. 25% mer effektiv,
og raffineriet har med sitt program for energiledelse
funnet flere områder som kan forbedres og flere
energi prosjekter har blitt gjennomført over tid.
Energiforbruket til raffineriet er ca. 2000 GWh som
går med til fyring i ovner og kjeler. Årlig strømforbruk
til drift av pumper og og vifter er ca. 130 GWh. Ca.
75% av energien som går med til oppvarming i prosessen gjenvinnes i form av varmeveksling mellom
varme og kalde strømmer, damp produksjon og forvarming av forbrenningsluft.
SPILLVARME
Ca. 500 GWh av tilført energi til prosessen ender opp
som lav temperatur spillvarme. Raffineriet kan ikke
utnytte varmen i prosessen når denne er lavere enn
ca. 150 0C. Derfor går store mengder spillvarme (tilsvarende et lite kraftverk!) i form av
oppvarmet luft til spille hver dag. Raffineriet har
arbeidet aktivt for å utnytte denne spillvarmen i
nærmiljøet, men det trengs drahjelp fra myndigheter
og næringsinteresser for å få til dette.
RÅOLJE INN TIL RAFFINERIET
Raffieriet har gjennom nittitallet og fram til i dag økt
produksjonskapasiteten fra
4,5 millioner til 6 millioner årstonn. Årlig råoljemengde vil variere og påvirkes av
flere forhold, bla. planlagte vedlikeholdsstanser.

Produksjon av propan/butan, drivstoff og
fyringsoljer. Ca. 90% av produktene skipes
over kai. De øvrige går med tankbiler.

FERDIGE PRODUKTER

VANNFORBRUK
Ca. 1 million tonn/ år, hvor halvparten
hentes fra egne brønner på og rundt
raffineriet.
AVFALL FRA RAFFINERIET:
Avfallsmengdene vil variere og påvirkes
typisk av vedlikeholdsstanser, tankrengjøringer og prosjekter. I 2018 ble det
avhendet følgende mengder:
Farlig avfall: 1002 tonn og annet
kildesortert ordinært avfall: 855 tonn. Alt
farlig avfall ble levert til energi- eller
materialgjenvinning.
PRODUKSJON AV SVOVEL
Svovelgjennvinningsanlegget produserer
ca. 5000 tonn pr. år med rent svovelprodukt fra svovelforbindelsene som
renses ut av raffineriets oljeprodukter.
Svovelet brukes i treforedlingsindustrien
og til produksjon av svovelsyre.
UTSLIPP AV NOx
Utslipp av NOx fra raffineriet var i 2018 på
355 tonn. Raffineriet har over tid installerte
lav NOx brennere i de største prosessovnene og dampkjelene. Dette har
resultert i at det faktiske NOx utslippet har
blitt mer enn halvert sammenlignet med
begynnelsen av 2000-tallet, uavhengig av
økning i produksjonsvolum.
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UTSLIPP AV SO2
Utslipp av SO2 fra raffineriet var i 2018 på 710 tonn. Raffineriets utslipp av SO2
ble kraftig redusert da gjenvinningsanlegget for svovel ble bygget i 1984 med en
rensegrad på over 95%. Utslippet øket noe gjennom nitti- og totusen-tallet på
grunn av nye råoljetyper og stadig strengere krav til avsvovling av produkter. I
2008 gjennomførte raffineriet et større prosjekt i samarbeide med Prossesindustiens miljøfond som medførte ytterligere gjenvinning av svovel og rundt 250 tonn
reduserte SO2 utslipp årlig. Raffineriet vil gjennomføre et større optimaliseringsprosjekt av svovelgjenvinningsanlegget i 2020, noe som vil redusere SO2 utslippet ytterligere i størrelsesorden 90 tonn pr. år. På grunn av endret krav om
reduksjon fra 1% til 0.5% Svovel innhold i bunkersolje fra 2020, vil raffineriet
fremover prosessere langt flere råoljetyper med lavt Svovel innhold enn tidligere.
Det er derfor forventet at SO2 utslippet fra raffineriet vil bli betydelig lavere i
årene fremover.
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UTSLIPP AV CO2 OG KLIMAGASSER (CO2E)
Utslippet av CO2 fra raffineriet var i
2018 på 367 ktonn. Antall
vederlagsfrie kvoter var 325 ktonn.
Raffineriet var i 2018 nr. 9 på listen
over de største punktkildene til CO2
utslipp blant landbasert industri i
Norge. Utslipp fra landbasert industri utgjør ca. 32% av Norges
totale CO2 utslipp og utslippet fra
raffineriet på Slagentangen utgjør
da ca. 0.8% av Norges utslipp.
Raffineriet bruker gass med over 40
volumprosent Hydrogen til fyring. I
tillegg har det over tid vært gjennomført flere store prosjekter for å
redusere energiforbruket i forhold
til mengden råolje som prosesseres.
Dette gjør i dag til at utslipp av CO2
fra raffineriet er relativt lavt i forhold til den energien som forbrukes
og at raffineriet på Slagentangen er
blant de mest energieffektive i
verden.
Mengden CO2-ekvivalenter (CO2E)
er et begrep i klimagass
sammenheng, der effekten av alle
drivhusgasser (med sterkere oppvarmingspotensiale enn CO2, såkalt
GWP100) inkluders. For raffineriet
gjelder dette Metan, NMVOC og
lystgass (N2O). Inkluderes disse,
blir mengden CO2E for raffineriet i
2018 på 369 ktonn.
Exxonmobil som selskap tar
klimautfordringene på alvor og
jobber aktivt innen forskning, utvikling og prosjekter for at de
vedtatte klimamålsetningene skal
oppnås.

UTSLIPP FRA VANNRENSEANLEGGET
I 2018 var mengden avløpsvann til Oslofjorden på 982 346 m3. Utslipp av olje,
fenol og nitrogen til Oslofjorden har
gjennom årene blitt redusert kraftig som
følge av et kjemisk rensetrinn (1983) og
biologisk rensetrinn (1993). I 1980 var
utslippet av olje
130 kg olje/døgn. I 1990 var dette
redusert til 35 kg olje/døgn og etter
1994 har det under 3 kg olje/døgn. Utslippet av olje i 2018 var på 1 kg/døgn.
Det marine miljøet utenfor raffineriet
undersøkes grundig hvert femte år
(neste gang i 2020) med omfattende
prøvetaking og analyse av vannkvalitet,
bunnsedimenter og bløtdyr. Konklusjonen fra undersøkelsene i 2015 er at
det ikke kan dokumenteres at det
marine miljøet i Oslofjorden er påvirket
av driften på Essoraffineriet på
Slagentangen.
VOC UTSLIPP FRA ANLEGGET
VOC er utslipp av lette, flyktige stoffer.
VOC lekkasjer er ikke synlig for det
blotte øyet og det kreves spesielt målesutstyr for å detektere disse. VOC utslippet fra raffineriet i 2018 var på 379
tonn.
Gjennom 2000-tallet har raffineriet
redusert slike utslipp som følge av gjenvinning av bensindamp, reparasjon/oppgradering av tetning i flytetak på
råoljetanker og reparasjon/utskifting av
pakninger i ventiler, pumper og kompressorer. Målsetningen er at disse utslippene skal ytterligere ned de neste
årene.
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