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Samtykke AGA AS, LNG terminal Bingsa
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til AGA AS søknad om samtykke for
håndtering av farlig stoff på LNG terminalen på Bingsa i Ålesund mottatt 17.02.2017. AGA AS har søkt
om samtykke for anlegget i forbindelse med eierskifte, da de 10. november 2016 kjøpte boet etter
tidligere Naturgass Møre.
Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon finner DSB at risikoen knyttet til anlegget kan aksepteres
og at hensynet til tredjeperson er tilfredsstillende ivaretatt. Da dette er et eierskifte for et eksisterende
anlegg i drift, har ikke søknaden vært ute til høring. Høring av samtykker knyttet til eierskifte er ikke
vanlig praksis i DSB. DSB gir derfor, med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, AGA
AS (org. Nr. 97422593), samtykke til håndtering av farlig stoff på virksomhetens LNG terminal på
Bingsa (gnr 34/40 Bnr 271) som omsøkt 17.02.2017.
Om anlegget
Bingsa industriområde er et relativt stort område der det drives bergverksdrift, betongproduksjon,
asfaltproduksjon, gjenvinningsanlegg mm. LNG-terminalen er lokalisert nært midten av dette
industriområdet. LNG-anlegget ligger ved kai og består av to overgrunns liggende tanker. Gassen lagres
i flytende form. LNG tankene kan fylles fra skip gjennom fylleledning og fra tankbil.
Veidekkes asfaltverk i Bingsa forsynes med naturgass via en lavtrykksledning fra terminalen, mens LNG
distribueres døgnkontinuerlig med semitrailere til industrielle forbrukere i Midt-Norge. Driften av LNGanlegget er automatisk og ubetjent, med unntak av lasting/lossing av skip og tankbil. Anlegget har en
maks kapasitet for lagring på 576 tonn LNG.
LNG terminal Bingsa blir døgn-kontinuerlig overvåket ved driftssentral Mørenett. I en
beredskapssituasjon vil en alarm bli automatisk sendt til driftssentralen. Driftssentralen har ansvar for å
varsle brannvesen, politi og ambulanse og AGA-vakt ved en alvorlig hendelse.
Regelverk og samtykke
På bakgrunn av mengden farlig stoff som oppbevares, er anlegget omfattet av forskrift 3. juni 2016 om
tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier
forekommer (storulykkeforskriften). Virksomheten kommer inn under § 9 i storulykkeforskriften.
Som storulykkevirksomhet, er AGA AS pliktig til å innhente samtykke fra Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) etter 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) § 17.
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Forskrift 19. desember 2014 nr. 1726 om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven
(PKU) og forskrift 19. desember 2014 nr. 1758 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover
(SKU) stiller krav om konsekvensutredning (KU) av visse typer tiltak. Etablering og endring av tiltak
som er omfattet av storulykkeforskriften, kan medføre plikter etter PKU eller SKU. I dette tilfellet hvor
det søkes om samtykke på grunn av eierskifte, uten at det utføres andre endringer på anlegget, har ikke
virksomheten plikter etter PKU eller SKU.
Vedtak
Ved behandling av samtykkesøknaden er det lagt særlig vekt på risiko knyttet til håndtering av farlig
stoff, herunder risiko for 3. person. Teknisk utførelse og sikkerhetstiltak, herunder beredskapstiltak,
inngår som sentrale faktorer ved vurdering av risiko.
Iso-risk kurvene beregnet i risikoanalysen viser at hensynssonene ligger utenfor AGA sitt
terminalområde, men innenfor selve industriområdet. Det er vurdert at risikoen i liten grad påvirker 3.
person. Med 3. person menes i denne sammenhengen personer som befinner seg utenfor industriområdet
og ikke har noe med virksomheten å gjøre.
AGA AS har fått med seg kompetanse og erfaring fra Møre Naturgass for drift og vedlikehold av
anlegget. Arbeid utført i klassifiserte områder skal utføres av personell med kunnskap om dette.
Serviceteknikere ansatt i AGA har grunnleggende fagkompetanse og intern opplæring som skal sikre
nødvendig kunnskap. I tillegg skal den som utfører service og vedlikehold på LNG anlegg inneha
sertifikat som Gasstekniker II.
Vilkår
Samtykke gis på følgende vilkår:
Generelle
1. Oppfølging av samtykkets vilkår og virksomhetens plikter etter forskrift om håndtering av farlig
stoff, storulykkeforskriften og annet relevant regelverk fastsatt i medhold av brann- og
eksplosjonsvernloven, skal fremkomme av virksomhetens internkontrollsystem, jfr. forskrift 6.
desember 1996 om helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
2. Anlegget skal være utformet som vist i søknad datert 17.02.2017 med tilhørende dokumentasjon.
Samtykke kan trekkes tilbake dersom myndighetene finner dette nødvendig eller dersom følgende
forhold oppstår:
 Det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for tildelingen
av samtykket.
 De vilkår som er gitt i samtykket ikke blir overholdt.
 Samtykket blir benyttet på en måte som er i strid med lov, forskrift eller lovlig fattede
vedtak.
 Forhold av sikkerhetsmessig betydning på stedet har endret seg vesentlig etter at samtykke
ble gitt.
 Sikkerhetsmessige krav som ble stilt da samtykket ble gitt, på noe vesentlig punkt ikke
lenger ansees å svare til krav som bør stilles.
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Dersom håndteringen av farlig stoff ikke påbegynnes innen 2 år fra den dato samtykket er gitt, faller
samtykket bort.
Samtykke gir i seg selv ikke rett til disposisjon over eiendommen hvor aktiviteten finner sted.
Dersom virksomheten overdras, må nytt samtykke innhentes av ny eier. Samtykket i seg selv gir ikke
disposisjonsrett over eiendommen.
Dette samtykket er et enkeltvedtak som kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet i henhold til
forskrift om håndtering av farlig stoff § 25. Klagefrist er 3 uker fra samtykket er mottatt. En eventuell
klage sendes via Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For øvrig vises til forvaltningslovens
§§ 28-32.
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