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Samtykke til håndtering av farlig stoff ved Bingsa LNG-terminal
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad av 29.04.2020 om overføring av
samtykke til håndtering av farlig stoff ved Bingsa LNG-terminal fra AGA AS til Gasum Clean Gas
Solution AS.
Vedtak
DSB gir med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff1 § 17 Gasum Clean Gas Solution AS,
orgnr. 921491255, samtykke til håndtering av farlig stoff ved Bingsa LNG-terminal, gnr./bnr. 34/271 i
Ålesund kommune.
Samtykket gis på samme vilkår som samtykke utstedt til AGA AS 19.05.2017 (vedlagt).
Sakens bakgrunn
Gasum Clean Gas Solution AS overtok ansvaret for drift av Bingsa LNG-terminal 01.05.2020.
Anlegget består av to liggende LNG-tanker med totalvolum 1390 m3. Tankene kan fylles både fra tankbil
og fra skip. Den flytende gassen fordampes i anleggets luftfordampere og føres til kunde via rørledning.
Tidligere eier av LNG-terminalen, AGA AS, fikk samtykke til håndtering av farlig stoff ved anlegget
19.05.2017.
Dere oppgir i søknaden at alle eksisterende avtaler knyttet til operativ drift, vedlikehold og beredskap
inntil videre skal videreføres.
Informasjon om regelverket
På bakgrunn av mengden farlig stoff som oppbevares på anlegget (1390 m3 LNG), har Gasum Clean Gas
Solution AS plikter etter storulykkeforskriften2. Anlegget er sikkerhetsrapportpliktig (§ 9).
Som storulykkevirksomhet er dere 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 den nye eierens navn.
Forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og
anlegg som benyttes ved håndteringen
2 Forskrift 3. juni 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter
der farlige kjemikalier forekommer
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Vår vurdering
På bakgrunn av at dere opplyser i søknaden at alle eksisterende avtaler knyttet til operativ drift,
vedlikehold og beredskap inntil videre skal videreføres, vurderer vi at samtykke kan utstedes uten
ytterligere saksbehandling.
Vi oppfatter søknaden deres slik at det på sikt kan bli aktuelt å foreta endringer i driften av anlegget. I
den sammenheng vil vi presisere 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 2017.
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.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Heidi Margareth Johansen
Fungerende seksjonssjef

Celin Russøy Tonheim
Senioringeniør
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