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Samtykke til håndtering av farlig stoff ved Norgips LNG-anlegg
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad av 30.09.2020 om overføring av
samtykke til håndtering av farlig stoff ved Norgips LNG-anlegg fra Norgips Norge AS til Gasum AS fra
01.01.2021.
Vedtak
DSB gir med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff1 § 17 Gasum AS, orgnr. 923 861 335,
samtykke til håndtering av farlig stoff ved Norgips LNG-anlegg, gnr./bnr. 337/36 i Drammen kommune
fra 01.01.2021.
Samtykket gis på samme vilkår som samtykket som ble gitt til Norgips Norge AS 30.11.2011, saksnr.
2011/11114 (vedlagt).
Sakens bakgrunn
Gasum AS eier ovennevnte LNG-anlegg, men Norgips Norge AS er innehaver av samtykke til
håndtering av farlig stoff ved anlegget.
Under storulykketilsyn utført av DSB i 2016, ble avtale mellom Skangas AS (nå Gasum AS) og Norgips
Norge AS som regulerer ansvarsforhold for LNG-anlegget fremlagt. Etter avtalen som var gjeldende på
tidspunktet for tilsynet, skal Skangas AS (nå Gasum AS) forvalte LNG-anlegget og bekoste
gjeninvesteringer, reparasjon, vedlikehold og service for anlegget, slik at det til enhver tid oppfyller krav
til teknisk tilstand og de krav som er gitt i samtykket. På bakgrunn av informasjonen som fremkom under
tilsynet, anbefalte vi i tilsynsrapporten å foreta en vurdering av hvorvidt Skangas AS (nå Gasum AS) er
den virksomheten som i størst grad oppfyller kriteriene for å være ansvarlig for storulykkevirksomheten,
og som følgelig bør inneha samtykket etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.
Anlegget består av en liggende LNG-tank med totalvolum 250 m3. Tanken fylles fra tankbil. Den
flytende gassen fordampes i vannbadsfordamper og distribueres til forbrukssteder i fabrikklokalet
gjennom et lavtrykksnett.
Dere oppgir i søknaden at operativ drift, vedlikehold og beredskap vil håndteres på samme måte som i
dag. Videre opplyser dere at Gasum AS' drift-, vedlikehold- og modifikasjonssystem etter hvert vil tas i
bruk og at sentrale styrende dokumenter vil oppdateres for å reflektere endrede ansvarsforhold.

Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og
anlegg som benyttes ved håndteringen
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Informasjon om regelverket
På bakgrunn av mengden farlig stoff som oppbevares på anlegget (250 m3 LNG), har den ansvarlige for
anlegget plikter etter storulykkeforskriften2. Anleggets størrelse tilsier at ansvarlig virksomhet er
meldepliktig (§ 6).
På bakgrunn av at anlegget medfører plikter etter storulykkeforskriften, er ansvarlig virksomhet etter
forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 tredje ledd pliktig til å innhente samtykke fra DSB ved
vesentlige endringer på anlegget.
En virksomhets- eller anleggsoverdragelse regnes i utgangspunktet som en vesentlig endring. I tilfeller
der driften av anlegget ikke endres som følge av overdragelsen, er det imidlertid normalt ikke behov for
saksbehandling utover utsteding av samtykke i til den nye eierens navn. Tilsvarende gjelder der
eierforholdene er uendret, men ansvaret for anlegget overføres til ny virksomhet.
Vår vurdering
På bakgrunn av at dere opplyser i søknaden at operativ drift, vedlikehold og beredskap vil håndteres på
samme måte som i dag, vurderer vi at samtykke kan utstedes uten ytterligere saksbehandling.
For ordens skyld vil vi informere om at alle endringer på samtykkepliktige anlegg skal vurderes opp mot
forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 tredje ledd om samtykkeplikt ved vesentlige endringer.
Eventuelle endringer skal i dette tilfellet vurderes opp mot det det ble gitt samtykke til i 2011.
Informasjon om klagerett
Vedtaket kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 41
første ledd. Etter forvaltningsloven § 29 er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage
sendes DSB. For øvrig vises til forvaltningsloven kapitel VI om klage og omgjøring.
Vedtaket blir offentliggjort gjennom publisering på dsb.no.
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Forskrift 3. juni 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter
der farlige kjemikalier forekommer
2

