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Tillatelse til kvotepliktige  

utslipp av klimagasser 

for 

 

Celsa Armeringsstål AS 
 

 

 

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 

nr. 6 § 11 andre ledd jf § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknader 14. 

januar 2005 og 10. oktober 2007, samt opplysninger fremkommet under behandlingen av 

søknadene.    

 

Tillatelsen med siste endringer gjelder fra dags dato. 
 

Bedriftsdata 

Bedrift Celsa Armeringsstål AS 

Beliggenhet/gateadresse Svenskveien 20 

Postadresse Postboks 500, 8601 Mo i Rana 

Kommune og fylke Rana kommune i Nordland fylke 

Org. nummer (bedrift) 953591421 

NACE-nummer/-kategori 27.1 

Kategori for kvotepliktig 

virksomhet
 1
 

Produksjon av støpejern og stål (primær- eller 

sekundærproduksjon) med en kapasitet som overstiger 2,5 tonn 

per time. 

 

Klima- og forurensningsdirektoratets referanser 

Identifikasjonskode 

utslippstillatelse:  

NO-2006-89 

 

 

Tillatelse gitt: 15. mars 2005 Endringsnummer: 3 Sist endret: 28. juli 2010 

 

 

           Erling Espolin Johnson 

                prosjektleder 

  

 

                        Lars Petter Bingh 

                           saksbehandler 

                                                 
1
 I henhold til aktiviteter angitt i klimakvoteforskriften § 1-1. 
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1. Produksjonsforhold/utslippsforhold 

Tillatelsen gjelder kvotepliktige utslipp av klimagasser fra produksjon av støpejern og stål.  

 

Tillatelsen gjelder så langt det innleveres kvoter i henhold til plikten i klimakvoteloven § 13. 

 

2. Program for beregning og måling av utslipp 

Bedriften plikter å følge godkjent program for beregning og måling av kvotepliktige utslipp 

av klimagasser (se klimakvoteforskriften kapittel 2). Tillatelsen gjelder kun kildestrømmer og 

utslippskilder som er beskrevet i programmet.  

 

3. Krav til internkontroll 

Bedriften plikter å ha internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om 

dette 
2
.
 
Internkontrollen skal sikre og dokumentere at den kvotepliktige overholder krav i 

denne tillatelsen og forurensingsloven med relevante forskrifter. Bedriften plikter å holde 

internkontrollen oppdatert.  

 

4. Rapporteringskrav 

Bedriften skal innen 1. mars året etter at utslippene fant sted rapportere utslippene til Klima- 

og forurensningsdirektoratet i henhold til reglene i klimakvoteforskriften kapittel 2.  

 

5. Kvoteplikt 

Bedriften skal innen 1. mai hvert år overføre et antall kvoter som svarer til virksomhetens 

kvotepliktige utslipp det foregående året, til en nærmere angitt oppgjørskonto i Det norske 

registeret for klimakvoter (se klimakvoteloven § 13 første ledd).   

 

6. Meldeplikt 

Ved lengre driftsstans eller beslutning om nedleggelse, skal melding om det gis Klima- og 

forurensningsdirektoratet (se klimakvoteloven § 10). 

 

7. Endring i bedriftsdata 

Ved endring i bedriftsdataene gjengitt på første side i denne tillatelsen, herunder overdragelse 

til ny eier, skal oppdaterte data sendes Klima- og forurensningsdirektoratet straks. 

8. Tilsyn  

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 

bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  

 

                                                 
2
 Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter – 

(internkontrollforskriften) 
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Program for  

beregning og måling av  

kvotepliktige utslipp for  

 

Celsa Armeringsstål AS 
 

 

 

Programmet er godkjent av Klima- og forurensningsdirektoratet. 

 

Følgende endringer i programmet skal godkjennes av Klif:  

 

 nye utslippskilder eller kildestrømmer 

 endring som krever unntak fra klimakvoteforskriften 

 endring av kategori for kvotepliktige utslipp, som følge av økning i virksomhetens 

utslipp 

 endring av beregnings- eller målemetode  

 endring til høyere usikkerhetsnivå i aktivitetsdata eller bedriftsspesifikke faktorer 

 endring til høyere usikkerhetsnivå i CO2-utslippet ved kontinuerlig måling av utslippet  

 

Andre endringer av programmet enn det som fremgår ovenfor, kan gjennomføres uten at det 

søkes om det. Klif skal imidlertid underrettes om endringene av programmet så snart 

endringene er foretatt. 

 

1. Beskrivelse av den kvotepliktige enheten 
 

Celsa Armeringsstål AS produserer stål med skrapjern som hovedråvare. Kapasiteten i 

anlegget overstiger 2,5 tonn per time, og bedriftens CO2-utslipp er således kvotepliktige, jf 

klimakvoteforskriften § 1-1 bokstav e. 

 

Celsa Armeringsstål AS har kvotepliktige utslipp som følge av prosessen og som følge av 

bruk av energibærere. Fra prosessen dannes det CO2-utslipp fra forbruk eller omdanning av 

følgende materialer: skrapjern, elektroder, antrasittskumming, antrasittoppkulling, brent kalk, 

ferrolegeringer, ildfastmateriell og dolomitt. Prosessutslippene oppstår i stålovnen der 

materialene smeltes ned ved høy temperatur. Videre benyttes følgende energibærere som gir 

kvotepliktige CO2-utslipp: propan, CO-rik gass og lett fyringsolje.   

 

Dette programmet omfatter alle kildestrømmer som medfører kvotepliktige utslipp fra 

virksomheten. 
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2. Kategori for det kvotepliktige utslippet 
 

Programmet for beregning og måling er fastsatt ut fra virksomhetens totale estimerte 

kvotepliktige utslipp for de enkelte av årene 2008-2012. Virksomheten kommer ut fra de 

estimerte verdiene inn under følgende kategorier i årene 2008-2012: 

 

År Kategori 

2008 B 

2009 B 

2010 B 

2011 B 

2012 B 

 

 

3. Kildestrømmer og utslippskilder ved virksomheten 
 

Virksomheten vil ha følgende kildestrømmer som gir kvotepliktige utslipp: 

 

Kildestrøm- 

nummer 

Kildestrøm Utslippskilde 

1 Skrapjern Stålverket 

2 Elektroder Stålverket 

3 Antrasitt-skumming Stålverket 

4 Antrasitt-oppkulling Stålverket 

5 Brent kalk Stålverket 

6 Brent dolomitt Stålverket 

7 Ferromangan Stålverket 

8 Silikomangan Stålverket 

9 Ferrosilisium Stålverket 

10 Ildfast materiell Stålverket 

12 Propan Stålverket 

13 CO-rik gass Stålverket 

14 Lett fyringsolje               Stålverket 

15 CO-rik gass                    Kombiverket 

16 Lett fyringsolje Kombiverket 
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17 FeV Stålverket 

18 CaSi (løs vekt) Stålverket 

19 CaSi (trådtilstats) Stålverket 

20 Alumet Stålverket 

21*) Produkt-billets (stål)       Stålverket 

22*) Slagg                 Stålverket 

23*) Støv                    Stålverket 

* Disse kildestrømmene representerer karbon som er bundet i produkter eller avfall og som 

derfor trekkes fra i massebalansen. 

 

4. Metoder for beregning av kvotepliktige utslipp fra kildestrømmene 
 

Virksomheten skal benytte følgende formler for beregning av det kvotepliktige utslippet fra 

de ulike kildestrømmene: 

 

Kildestrøm- 

nummer 

Beregningsmetode 

12-16 
CO2-utslipp (tonn CO2) = Σ Aktivitetsdata * utslippsfaktor * 

oksidasjonsfaktor 

1-10 og 17-23 

CO2 -utslipp (tonn CO2 ) = (Σ (aktivitetsdatatilført * karboninnholdtilført ) - Σ 

(aktivitetsdataprodukt * karboninnholdprodukt ) - Σ (aktivitetsdataeksport * 

karboninnholdeksport ) - Σ (aktivitetsdatalagerendring * karboninnholdlagerendring )) * 

3,667 (tonn CO2 /tonn C) 

 

 

Beregningsmetoden er i henhold til klimakvoteforskriften vedlegg 2, punkt E.2. Ligning 11 

for beregning av prosessutslipp ved massebalanse er imidlertid omskrevet til å inkludere 

karboninnhold i stedet for utslippsfaktor av praktiske hensyn.  

 

Bedriftsspesifikke faktorer skal kun brukes for den mengden eller det parti av aktivitetsdata de 

er ment å representere. 

 

Det er ikke stilt krav til metode for beregning av utslipp fra kildestrøm nr 8-10, 17-20, 22 og 

23 da disse kildestrømmene gir et samlet kvotepliktig utslipp på mindre enn 2 % av det totale 

årlige utslippet. 
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5. Usikkerhet i aktivitetsdata 
 

Aktivitetsdata skal bestemmes med en maksimal usikkerhet på: 

 

Kildestrømnummer År 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

2 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

3 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

4 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

5 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

6 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

7 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

12 5,0 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

13 7,5 % 5,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

14 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

15 7,5 % 5,0 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 

16 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

21 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 

 

Usikkerheten gjelder ved 95 % konfidensintervall og skal beregnes etter metoden som er 

angitt i Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). 

 

Aktivitetsdata for kildestrøm 1-7, 12, 14, 16 og 21 skal oppgis i tonn. Aktivitetsdata for 

kildestrøm 13 og 15 oppgis i Nm
3
.  

 

Det er ikke stilt krav til metode for beregning av utslipp fra kildestrøm nr 8-10, 17-20, 22 og 

23 da disse kildestrømmene gir et samlet kvotepliktig utslipp på mindre enn 2 % av det totale 

årlige utslippet. 
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6. Måleutstyr for aktivitetsdata 
 

Virksomheten skal benytte følgende måleutstyr ved måling av aktivitetsdata: 

 

Kildestrøm-

nummer 

Type 

måleinstrument 

Plassering Måleinstrumentets 

usikkerhet 

Kontrollmetode Kontrollfrekvens Kontrollen 

gjennomføres 

av 

1 

Industriell 

veiecelle 

På tilhengere 

som frakter 

skrapjern 

0,6 % 
Kalibreres mot 

MIP sin bilvekt 
Kvartalsvis 

Mo 

Industritransport 

12 

V-cone og dp-

celle 900526D4 

Etter fordamper 

ved SMA 

Mineral  

3 % 

Kalibrering med 

difftrykk 

transmitter 

Årlig Siemens 

12 

V-cone FQ901-

00 T594 

Ruukki Profiler  

2 % 

Kalibrering med 

difftrykk 

transmitter 

Årlig Siemens 

12 

V-cone 

91120301 

Multimaskin, 

sentralverksted 0,5 % 

Kalibrering med 

difftrykk 

transmitter 

Årlig Siemens 

12 

V-cone 

900526D3 

Grotnes 

3 % 

Kalibrering med 

difftrykk 

transmitter 

Årlig Siemens 

15 Måleblende FT 3103 1,5 % ISO 5167 2 ganger årlig Celsa 

 Måleblende FT 3203 1,5 % ISO 5167 2 ganger årlig Celsa 

 Måleblende FT 3303 1,5 % ISO 5167 2 ganger årlig Celsa 

 Måleblende FT 3403 1,5 % ISO 5167 2 ganger årlig Celsa 

 Måleblende FT 3503 1,5 % ISO 5167 2 ganger årlig Celsa 

 

Kildestrøm 13 er ikke i bruk per d.d. Spesifikke krav til kildestrømmen taes inn i programmet når det blir aktuelt. 
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Forbruk av propan, kildestrøm 12 ved Celsa Armeringsstål AS bestemmes ved følgende metode fram til 1.1.2009: 

Forbruk propan Celsa Armeringsstål AS = Propanbeholdning hos MIP – propan til SMA Mineral AS - propan til Ruukki Profiler AS. 

 

Fakturerte varer 

 

Kildestrøm-

nummer 

Råvare/energivare Ansvarlig for måling av fakturert mengde 

1 Skrapjern Leverandør 

2 Elektroder Leverandør 

3 Antrasitt-skumming Leverandør 

4 Antrasitt-oppkulling Leverandør 

5 Brent kalk Leverandør 

6 Brent dolomitt Leverandør 

7 Ferromangan Leverandør 

12 Propan Leverandør 

14 Lett fyringsolje Leverandør 

16 Lett fyringsolje Leverandør 

21 Billets Celsa 

 

Virksomheten kan benytte faktura som grunnlag for å bestemme mengden aktivitetsdata, forutsatt at virksomheten har skriftlig dokumentasjon 

om hvilket måleutstyr som er benyttet, måleutstyrets usikkerhet, måleutstyrets lokalisering, at måleutstyret er underlagt kontroll av annen 

myndighet og at kravene i punkt 5 i dette programmet overholdes. 

 

Lagerbeholdning 

 

Kildestrøm-

nummer 

Beskrivelse av metode/type måleinstrument Usikkerhet i metoden/måleinstrumentet 

1 Visuell kontroll +/- 5 000 tonn 

2 Telling elektrode for elektrode - 

3 Peilestav i silo +/- 10 mm 

4 Silo. Ultralydmåler vegason. +/- 10 mm 



 

 9 

5 Silo. Ultralydmåler vegason. +/- 10 mm 

6 Silo. Ultralydmåler vegason. +/- 10 mm 

7 Silo. Ultralydmåler vegason. +/- 10 mm 

14 Nivåmåling, avlesning 0,065 % 

16 Nivåmåling. Jokogawa 0-4253 mm Vs. 0,065 % 

21 Telling av lagerbeholdning - 

 

7. Faktorer benyttet i beregningene 

 

Virksomheten skal benytte følgende faktorer ved bestemmelse av det kvotepliktige utslippet: 

 
Kildestrøm-

nummer 
Type faktor 2008 2009 2010 2011 2012 

1 Karboninnhold
3
 

Landspesifikk 

faktor 

Landspesifikk 

faktor 

Landspesifikk 

faktor 

Landspesifikk 

faktor 

Landspesifikk 

faktor 

2 Karboninnhold 
Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

3 Karboninnhold 
Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

4 Karboninnhold 
Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

5 Karboninnhold 
Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

6 Karboninnhold 
Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

7 Karboninnhold 
Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

12 
Utslippsfaktor1 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Oksidasjonsfaktor 1 1 1 1 1 

13 
Utslippsfaktor og 

oksidasjonsfaktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 
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14 
Utslippsfaktor2 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 

Oksidasjonsfaktor 1 1 1 1 1 

15 
Utslippsfaktor og 

oksidasjonsfaktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

16 
Utslippsfaktor2 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 

Oksidasjonsfaktor 1 1 1 1 1 
21 Karboninnhold Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 

Bedriftsspesifikk 

faktor 
1
 Tonn CO2/tonn propan 

2
 Tonn CO2/tonn fyringsolje nr. 1 

3
Vedlegg en viser de landspesifikke faktorene som skal brukes ved bestemmelse av karboninnhold 

 

Usikkerheten ved bestemmelse av karboninnhold for kildestrømmene 2, 3, 4 og 7 skal maksimalt være 0,5 %. 

 

Karboninnhold for kildestrømmene 5 og 6 skal bestemmes for hvert 50 000 tonn som forbrukes og minst fire ganger per år. 

 

Usikkerhet for kildestrøm 13 og 15: Data for CO- og CO2-innholdet i CO-rik gass skal lagres per minutt og utslippsfaktor skal beregnes basert på 

disse dataene. 

 

For kildestrømmene 12, 14 og 16 skal det benyttes standard utslippsfaktor. 

 

 

Det er ikke stilt krav til metode for beregning av utslipp fra kildestrøm nr 8-10, 17-20, 22 og 23 da disse kildestrømmene gir et samlet 

kvotepliktig utslipp på mindre enn 2 % av det totale årlige utslippet. 

 

 

8. Metode for bestemmelse av bedriftsspesifikke faktorer 
 

Virksomheten skal bestemme bedriftsspesifikke faktorer som benyttes til beregning av det kvotepliktige utslippet som følger: 

 

For kildestrøm 2 skal det benyttes 100 % karboninnhold i elektrodene. 
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Kildestrøm-

nummer 

Metode for bestemmelse av 

faktor  

Frekvens for bestemmelse av faktorene Ansvar for bestemmelse av 

faktorer 

Formål Analysemetode Prøvetaking Analyse Prøvetaking Analyse 

3 
Bestemme C-

innhold 

I henhold til 

leverandør 
Av hver leveranse Av hver leveranse Leverandør Leverandør 

4 
Bestemme C-

innhold 

I henhold til 

leverandør 
Av hver leveranse Av hver leveranse Leverandør Leverandør 

5 
Bestemme C-

innhold 

I henhold til 

leverandør 

For hvert 50 000 tonn og minst 

fire ganger årlig 

For hvert 50 000 

tonn og minst fire 

ganger årlig 

Molab Molab 

6 
Bestemme C-

innhold 

I henhold til 

leverandør 

For hvert 50 000 tonn og minst 

fire ganger årlig 

For hvert 50 000 

tonn og minst fire 

ganger årlig 

Molab Molab 

7 
Bestemme C-

innhold 

I henhold til 

leverandør 
I hvert parti I hvert parti Molab Molab 

13 Utslippsfaktor 

Måling av CO-

innhold 
Per minutt Per minutt MIP MIP 

Måling av 

CO2-innhold 
Per minutt Per minutt Rio Doce Rio Doce 

15 Utslippsfaktor 

Måling av CO-

innhold 
Per minutt Per minutt MIP MIP 

Måling av 

CO2-innhold 
Per minutt Per minutt Rio Doce Rio Doce 

21 
Bestemme C-

innhold 

Fastsettes 

senere 
Annenhver charge Annenhver charge 

Celsas egen 

lab 
Celsas egen lab 

 

Bruk av CO2-analysatoren ved Vale forutsetter at Vale tilfredsstiller kravene i EN ISO 9001:2000.  

 

Leverandører av kalibreringsgasser skal være akkreditert.  

 

Det skal gjennomføres en årlig kontroll av CO- og CO2-analysatorene mot et akkreditert laboratorium som benytter referansemetoden.  
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Tillatelse 

 

9. Laboratorier 
 

Virksomheten skal benytte laboratorium som er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025 for 

bestemmelse av bedriftsspesifikke faktor for karboninnhold for følgende kildestrømmer: 

3,4,5, 6 og 7 

 

Virksomheten benytter sitt eget laboratorium ved bestemmelse av karboninnhold i ferdig 

produkt for kildestrøm 21.  

 

Kildestrøm-

nummer 

Type 

data/faktorer 

Navn på 

laboratorium 

Analysemetode 

benyttet 

Kalibrering 

21 karboninnhold 
bedriftsinternt 

laboratorium 

Automatisk 

analysator 

Kontroll av 

analysator opp 

mot sertifisert 

prøvesett SS 

406-410). 

 

 

Celsa Armeringsstål AS kan benytte eget laboratorium for analyser av karboninnhold i billets 

forutsatt at virksomheten er sertifisert etter ISO 9001:2000 og er teknisk kompetent. Fra 1. juli 

2008 skal virksomheten kunne dokumentere at laboratoriet kan fremskaffe data som er av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet som data fra et akkreditert laboratorium som benytter 

referansemetoden. 

 

 

10. Internkontroll 
 

Bedriften skal ha skriftlige prosedyrer i sitt internkontrollsystem for: 

 frembringelse av rapporterte utslippsdata 

 arkivering av rapporterte data og nødvendige bakgrunnsdata 

 kvalitetssikring og kontroll ved frembringelse av rapporterte data 
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Tillatelse 

 

Vedlegg 

 
Tabellen viser landsspesifikke faktorer for karboninnhold i skrapjern slik de skal benyttes av 

Celsa Armeringsstål. Kolonnen skrapkvalitet viser hvilke skrapkvaliteter som benyttes av 

Celsa Armeringsstål, mens kolonnen karboninnhold viser hvilket karboninnhold som skal 

brukes i beregningene innenfor den respektive skrapkvaliteten. 

 

 

 


