Unntatt offentlighet
jf.offentleglova § 13

Årlig rapportering i hht. Kjemivåpenkonvensjonen
Rapporteringsskjema for 2015 med frist 05.02.2016
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, DSB er ansvarlig for Norges pliktige rapporteringer i henhold til
Kjemivåpenkonvensjonen. Norge er årlig pålagt å rapportere kjemikalier og fabrikkanlegg som berøres av
Kjemivåpenkonvensjonen til konvensjonens organisasjon (OPCW) i Haag.
Hensikten er å sikre at giftige kjemikalier på konvensjonens lister kun brukes til formål som ikke er forbudt etter
konvensjonen, dette ved å sikre kontroll med import, eksport, produksjon, prosessering og forbruk av slike
kjemikalier og deres utgangsstoffer.
For å forhindre ulovlig produksjon av kjemikalier på konvensjonens lister setter konvensjonen også krav til at at
produksjonsanlegg som produserer større mengder av visse andre typer kjemikalier skal registreres.
DSB baserer enkelte av rapporteringene på informasjon som innhentes fra aktuelle virksomheter. I henhold til § 8
i forskrift om gjennomføring av konvensjon av 13. januar 1993 om forbud mot kjemiske våpen pålegges norske
virksomheter å på forespørsel gi norske myndigheter eller konvensjonens organer relevant informasjon. All
informasjon behandles konfidensielt.
Bedriftens navn:
Adresse:
(dersom virksomheten har
fabrikkanlegg er det viktig
å oppgi navn og adresse
for dette/disse)
Organisasjonsnummer:
Kontaktperson:
Telefon og e-postadresse:
Hvilke aktivitet/-er
bedriver deres virksomhet:

Vennligst velg det
alternativet som best
beskriver deres kjemiske
produksjonsvirksomhet:

Dato:

 Produksjon av kjemikalier ved kjemisk reaksjon
 Produksjon av kjemikalier ved utvinning fra naturmaterialer
 Blanding av kjemikalier
 Import av kjemikalier
 Eksport av kjemikalier
 Transport/lagring av kjemikalier
 Salg av kjemikalier
 Bruk av kjemikalier til forskningsformål
 Produksjon av hydrokarboner – KUN!
 Produksjon av eksplosiver – KUN!
 Kun batchproduksjon
 Kun kontinuerlig produksjon
 Både batch- og kontinuerlig produksjon
 Anlegg som kun produserer ett – 1 – kjemikalie
 Anlegg som kan produsere flere kjemikalier
 Begge typer anlegg (en virksomhet kan ha flere anlegg)
 Ingen produksjon
Signatur:

Returadresse:

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
v/ Gry Haugsnes
Pb 2014, 3103 Tønsberg
rapporteringCWC@dsb.no

For mer informasjon:

Gry Haugsnes
Tlf: 92896706/33412811
gry.haugsnes@dsb.no
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Rapportering av import og eksport av kjemikalier på Kjemivåpenkonvensjonens lister 1, 2 og 3
Har deres virksomhet i 2015 importert eller eksportert noen av de kjemikalier som er beskrevet i vedlagt liste 1, 2
(2A, 2A* og 2B) eller 3?
Ja ___

Nei ___

Hvis ja, oppgi kvantum (i kg) i tabellen under:

Avhengig av om kjemikalier som importeres eller eksporteres tilhører liste 1, 2 (2A, 2A*, 2B) eller 3 er det ulike
retningslinjer for hva som skal rapporteres:
Liste 1: Alle rene liste 1- kjemikalier og alle blandinger der liste 1-kjemikalie inngår (uavhengig av vekt % i
blandingen)
Liste 2: Alle rene kjemikalier, alle blandinger med mer enn 1 vekt % liste 2A- og 2A*-kjemikalie og alle blandinger med
mer enn 30 vekt % liste 2B-kjemikalie.
Liste 3: Alle rene kjemikalier og alle blandinger med mer enn 30 vekt % liste 3-kjemikalie.
Generelt gjelder det at det alltid er den reelle mengden av det listede kjemikaliet som skal rapporteres. Dersom
det listede kjemikaliet inngår i en blanding må innholdet/den reelle mengden av det listede kjemikaliet beregnes
og rapporteres.

Listenr

Pos. i
liste

CAS-nr

Import direkte fra utlandet i 2015
Fra hvilket land + leverandør

Kvanta, kg

Eksport direkte til utlandet i 2015
Til hvilket land + kunde

Kvanta, kg

Vi ber om at det oppgis navn på leverandør og kunde da dette er svært viktig informasjon i forbindelse med
oppklaringer som må gjøre ved tilfeller der land har oppgitt ulike mengder importert/eksportert. All informasjon
av forrestningsmessig karakter behandles konfidensielt.
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Rapportering av produksjon, prosessering/bearbeiding eller forbruk av kjemikalier på
Kjemivåpenkonvensjons lister 1, 2 og 3
Har deres virksomhet i 2015 produsert (fremstilt ved kjemisk reaksjon*) eller utvunnet fra naturmaterialer**)),
prosessert/bearbeidet (blandet, ekstrahert, renset etc. - ingen kjemisk reaksjon) eller forbrukt (konvertert til et
annet kjemikalie ved kjemisk reaksjon) noen av de kjemikalier som er beskrevet i vedlagte liste 1, 2 (2A, 2A* og
2B) eller 3, eller er det planer om dette for 2017?
Ja ___
*)
**)

Nei ___

Hvis ja, oppgi kvantum (i kg) i tabellen under:

Inkluderer også produksjon ved hjelp av biokjemiske reaksjoner og reaksjoner i biologiske media.
Utvinning fra naturmaterialer gjelder kun for liste 1.

Avhengig av om kjemikalier som produseres, prosesseres eller forbrukes tilhører liste 1, 2 (2A, 2A*, 2B) eller 3 er det
ulike retningslinjer for hva som skal rapporteres:
Liste 1: Alle rene liste 1-kjemikalier og alle blandinger der liste 1-kjemikalie inngår (uavhengig av vekt % i
blandingen). All aktivitet skal rapporteres.
Liste 2: Alle rene kjemikalier, alle blandinger med mer enn 1 vekt % liste 2A- og 2A*-kjemikalie og alle blandinger
med mer enn 30 vekt % liste 2B-kjemikalie. All aktivitet skal rapporteres. Prosessering som inngår i produksjonen skal
ikke rapporteres separat, med unntak av prosessering som skjer på en annen fabrikk på fabrikkanlegget enn på
fabrikken produksjonen ble utført.
Liste 3: Alle rene kjemikalier og alle blandinger med mer enn 30 vekt % liste 3-kjemikalie. Kun produksjon skal
rapporteres.
Generelt gjelder det at det alltid er den reelle mengde av det listede kjemikaliet som skal rapporteres. Dersom det
listede kjemikaliet inngår i en blanding må innholdet/den reelle mengden av det listede kjemikaliet beregnes og
rapporteres.
Listenr

Pos. i
liste

CAS-nr

Produsert
2015, kg

Planlagt prod.
2017, kg

Prosessert
2015, kg

Planlagt pross.
2017, kg

Forbrukt
2015, kg

Planlagt forb.
2017, kg

Andre opplysninger om produksjonen, prosesseringen eller forbruket. Eventuelt opplysninger om hva kjemikalier
brukes til, vekt % av deklarerbart kjemikalie, anlegget etc.
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Rapportering av andre kjemiske produksjonsfasiliteter
Fabrikkanlegg som produserer DOC og PSF skal rapporteres:
DOC: DOC (Discrete Organic Chemical) beskrives i konvensjonen som ethvert kjemikalie som hører til gruppen
av kjemiske forbindelser som består av alle forbindelser av karbon unntatt dets oksider, sulfider og
metallkarbonater – dvs. at CO, CO2, CS2, COS og metallkarbonater er unntatt. Kjemikaliet er identifiserbart ved
kjemisk navn, og eventuelt strukturformel og CAS-nr.
PSF: Et PSF (Phosphorus, Sulphur, Fluorine) kjemikalie er et DOC (se definisjonen ovenfor) som ikke er
beskrevet i konvensjonens lister, og som inneholder fosfor, svovel og/eller fluor.
Har deres virksomhet i 2015 produsert ved syntese kjemikalier som ikke er angitt i liste 1, 2 eller 3, men som er
DOC?
Ja ___ Nei ___
(Legg til flere rader om behov)
Fabrikkanlegg *)

Totalt antall DOCfabrikker ***) på
fabrikkanlegget i
2015

Hvis ja, oppgi akkumulert kvantum (i tonn) pr. fabrikkanlegg i tabellen under:

Aktuell fabrikk på
fabrikkanlegget

Adresse relevant
fabrikk

Kvantum DOC
produsert i 2015
(tonn)

Produktgruppe-kode **)

*)

Med fabrikkanlegg menes hele anlegget som kan bestå av flere fabrikker, lab, administrasjon, lager etc.
Se vedlegg 2: Produktgruppekoder for DOC. Velg den eller de produktgruppekodene som beskriver hvilket
DOC virksomheten produserer. Dersom virksomheten produserer flere ulike DOC på fabrikken eller anlegget så
oppgi evenuelt flere produktgruppekoder.
***)
Med fabrikk på fabrikkanlegget menes selvstendige fabrikker inne på anlegget. Dette vil spesielt gjelde for
store anlegg.
**)

Har deres virksomhet i 2015 produsert ved syntese kjemikalier som ikke er angitt i liste 1, 2 eller 3, men som, i
tillegg til å være DOC, også er PSF?
Ja ___

Nei ___

Fabrikkanlegg *)

PSF-fabrikkidentifikasjon

Hvis ja, oppgi kvantum (i tonn) i tabellen under for hver kombinasjon av
fabrikkanlegg, fabrikk og PSF-kjemikalie:
CAS-nr

Kjemisk navn

Kvantum produsert
i 2015 (tonn)

Produktgruppe-koder **)

BEMERK:
1.
DOC som er listet på konvensjonens lister 1, 2 eller liste 3 skal rapporteres som listede forbindelser på
skjemaet på forrige side og ikke som DOC. Kun ulistede DOC skal rapporteres.
2.

Rapportert kvantum PSF skal også inkluderes i rapportert kvantum DOC.

3.

Oligomerer (tre eller flere repeterende enheter) og polymerer samt kjemikalier som bare inneholder
karbon og metall, er ikke DOC/PSF.
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4.

Hvis det som intermediater produseres monomere for
fremstilling av oligomere/polymere på fabrikkanlegget og en monomer tilfredsstiller definisjonen av
DOC/PSF, så skal mengde produsert monomer tas med i rapportert kvantum.

5.

Hvis produsert DOC på en og samme fabrikk på et fabrikkanlegg benyttes til å produsere en annen DOC
(multistep-prosess), skal bare mengden av sluttproduktet på fabrikken telles med i mengden DOC
produsert. Hvis produsert DOC på en fabrikk på et fabrikkanlegg benyttes til å produsere en annen DOC
på en annen fabrikk på fabrikkanlegget skal også intermediatet medregnes i mengde DOC produsert på
fabrikkanlegget.

6.

Forbindelser av karbon som generelt anses som uorganisk, men som ikke er spesifikt unntatt fra
definisjonen av DOC, for eksempel cyanidsalter, slik som natriumcyanid, er DOC.

7.

Fabrikkanlegg som utelukkende produserer hydrokarboner og/eller eksplosiver skal ikke rapportere
DOC-produksjon. MEN: Hvis det på fabrikkanlegget i tillegg til hydrokarboner/eksplosiver også
produseres andre kjemikalier som tilfredsstiller definisjonen av DOC gjelder ikke unntaket. Da skal også
hydrokarboner og eksplosiver som tilfredsstiller DOC-kriteriet medregnes i mengde DOC som hele
fabrikkanlegget produserer, selv om den andre produksjonen bare foregår på en av flere fabrikker på
fabrikkanlegget.

Andre opplysninger om produktet (bruk etc.), produksjonen, fabrikkanlegget eller en enkelt fabrikk på
fabrikkanlegget:

Vedlegg
Vedlegg 1: Kjemikalielister: Liste 1, 2 (2A, 2A*, 2B) og 3.
Vedlegg 2: Produktgruppekoder for DOC.
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