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Samtykke til etablering og drift av LNG anlegg ved Norgips Norge AS,
Svelvik
Vi viser til søknad om samtykke datert 24.08.2011 og øvrig tilleggsinformasjon oversendt i
forbindelse med etablering av LNG anlegg ved Norgips Norge AS i Svelvik, sist e-post av
17.11.2011.
Anlegget består av tank for LNG på 250 m3, fordampere, regulerings- og kontrollsystemer og
sikkerhetssystemer. Anlegget erstatter tidligere anlegg basert på LPG.
Anleggets adresse er: Svelviksveien 1080, 1080 Svelvik, Gnr/Bnr 37/36.
I tillegg til forskrift 8.juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff),
skal anlegget bla. også oppfylle kravene gitt i forskrift av 17.juni 2005 om tiltak for å forebygge
og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer
(storulykkeforskriften).
På bakgrunn av lagret mengde LNG defineres virksomheten som et §6 anlegg i henhold til
storulykkeforskriften.
Etter en vurdering, besluttet DSB at anlegget ikke behøver konsekvensutredes.
Det er gjennom prosjektering og planlegging av anlegget søkt å innhente uttalelser og involvere
allmennheten ved naboer og virksomheter, jfr. brann- og eksplosjonsvernloven §24. Dette er
gjort gjennom høringsprosesser og formaliserte møter. Det er avholdt åpent offentlig møte om
prosjektet.
Søker har opplyst at det ikke fremkom noen innsigelser mot utbyggingen på avholdt offentlig
møte.
DSB har vurdert teknisk utførelse, anleggets plassering, risiko knyttet til anlegget og de farlige
stoffene som håndteres ved anlegget. Risikoanalysen foreslår en rekke risikoreduserende tiltak
som skal implementeres i anleggsutformingen.
På bakgrunn av innsendt dokumentasjon og ovenstående finner DSB at risikoen knyttet til
anlegget kan aksepteres og at hensynet til tredjeperson er tilstrekkelig ivaretatt.
Med hensvisning til forskrift om håndtering av farlig stoff og storulykkeforskriften gis det herved
samtykke til den omsøkte oppbevaringen og behandlingen av brannfarlig vare. Samtykke gis på
nedenstående vilkår. Dersom ikke anlegget er i drift innen 30.11.2013, faller samtykket bort.
Tidligere gitte samtykke av 02.11.2011 utgår.
Dersom anlegget eller aktiviteten som har fått samtykke opphører, skal DSB informeres om
dette og det skal meldes opphør av anlegg, jfr. forskrift om håndtering av farlig stoff §12. Når
LNG anlegget er kommet i normal drift, faller tidligere gitte tillatelse gitt av DSB for LPG
anlegget bort.
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Samtykke kan trekkes tilbake dersom myndighetene finner dette nødvendig eller dersom
følgende forhold oppstår:
Dersom det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for
tildelingen av samtykket
Dersom de vilkår som er gitt i samtykket ikke blir overholdt
Dersom samtykket blir benyttet på en måte som er i strid med lov, forskrift eller lovlig
fattede vedtak
Dersom forhold av sikkerhetsmessig betydning på stedet har endret seg vesentlig etter at
samtykke ble gitt
Dersom sikkerhetsmessige krav som ble stilt da samtykket ble gitt, på noe vesentlig punkt
ikke lenger ansees å svare til krav som bør stilles.
Samtykke gis på følgende vilkår:
1. Oppfølging av samtykkets vilkår og virksomhetens plikter etter bl.a forskrift om håndtering
av farlig stoff, skal fremkomme av virksomhetens internkontrollsystem, jfr forskrift om
helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 6.desember
1996.
2. Anlegget skal være utformet og plassert som vist i vedlegg til søknaden av 24.august 2011.
3. Arealmessige begrensninger skal være definert rundt anlegget og det skal gjennomføres
sikringstiltak for å hindre at uvedkommende får tilgang til anlegg eller anleggsdeler med
farlig stoff. Arealmessige begrensninger fastsettes etter bestemmelsene i plan- og
bygningsloven og innarbeides i kommunens arealdel i form av hensynssoner. Dersom det
foretas endringer i anlegget, skal det vurderes om det må fastsettes nye arealmessige
begrensninger/hensynssoner.
4. Brannbeskyttelse og brannforebyggende tiltak skal være i overensstemmelse med de
fremlagte planer, samt krav fastsatt i forskrift om håndtering av brannfarlig stoff med
relevante temaveiledninger. Manuelt og mobilt slukkeutstyr må plasseres i samråd med
lokalt brannvesen.
5. Det skal før, og under drift, foretas opplæring av internt og eksternt beredskapspersonell.
6. Det skal monteres påkjøringsvern ved tank, fordamper eller rørdeler som kan være utsatt
for ytre mekanisk påvirkning. Tankbil skal enkelt kunne ankomme, fylle og forlate anlegget.
7. Ved opplaget skal det være fritt for brennbart materialet og det må ikke bli brukt tennkilder
uten tillatelse fra anleggets ansvarshavende.
8. Røyking og all bruk av ild er forbudt der brannfarlig stoff oppbevares, behandles og
transporteres. Det skal gis informasjon til de ansatte og besøkende om røykeforbudet.
9. På lett synlige steder ved anlegget, og i tilstrekkelig antall, skal det anbringes skilt med
tydelig og varig påskrift:
BRANNFARLIG
RØYKING OG ALL BRUK AV ILD FORBUDT
GASS UNDER TRYKK
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Nevnte tekst kan erstattes med tilsvarende symboler i samsvar med Arbeidstilsynets forskrift omsikkerhetsmerking og
signalgiving på arbeidsplassen (AT-526).

Eksplosjonsfarlige områder merkes med tydelig EX.
10. Brann eller gass-/væskelekkasjer skal snarest mulig meldes elektronisk til DSB. Skjema for
slik rapportering finnes på www.dsb.no. Det skal utarbeides rapporter om lekkasjer
eller andre uhell som kunne ført til brann eller eksplosjon. Ved større ulykker skal DSB
varsles umiddelbart.
11. Det skal ikke tas brannfarlig, reaksjonsfarlig eller trykksatt stoff inn på LNG-anlegget før
melding etter storulykkeforskriften er akseptert av storulykkemyndighetene.
For øvrig henvises det til følgende:
1. Forskrift om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder.
2. Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære.
3. Forskrift om trykkpåkjent utstyr med veiledning.
4. Temaveiledning om bruk av farlig stoff, Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig
Brensel.
Samtykket gir i seg selv ingen rett til disposisjon over eiendommen hvor oppbevaringen finner
sted.
Dette samtykke er et enkeltvedtak som kan påklages til Justis-og politidepartementet i henhold
til forskrift av 8.juni 2009 om håndtering av farlig stoff § 25. Klagefristen er 3-tre uker fra
samtykket er mottatt. En eventuell klage skal sendes via Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap. For øvrig vises til forvaltningslovens §§ 28-32.
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