1 av 2

Vår saksbehandler

Dokumentdato

Vår referanse

01.09.2020

2019/5740 TOCE

Deres dato

Deres referanse

Celin Russøy Tonheim

VEAS Gass AS
Bjerkåsholmen 125
3470 SLEMMESTAD

Samtykke til drift av LBG-anlegg på Bjerkåsholmen, Asker kommune
Vedtak
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir med hjemmel i forskrift om håndtering av
farlig stoff1 § 17 VEAS Gass AS (orgnr. 920 652 336) samtykke til drift av anlegg for oppgradering og
flytendegjøring av biogass samt oppbevaring av flytende biogass (LBG) i Eternitveien 72, gnr./bnr.
68/465 i Asker kommune.
Sakens bakgrunn
DSB mottok 07.11.2019 søknad om samtykke til drift av ovennevnte anlegg. Vedlegg til søknaden er
mottatt i perioden 07.11.2019 – 01.09.2020.
Vi ga i vedtak av 29.01.2019 samtykke til bygging av anlegget. Som det fremgår av vedtaket, er
samtykkesøknaden behandlet i to omganger, der tiltaket først ble vurdert for samtykke til bygging (trinn
I) og senere for samtykke til drift av anlegget (trinn II).
Søknaden om samtykke til drift av anlegget består av følgende dokumentasjon:
 søknadstekst (07.11.2019)
 arealdisponeringsplan (25.11.2019)
 flytskjemaer og P&IDs for anlegget, 8 dok. (07.11.2019)
 cause and effect skjema (07.11.2019)
 eksplosjonsverndokument (07.11.2019)
 sonekart, 3 dok. (07.11.2019)
 beredskapsplan (25.11.2019)
 samsvarserklæringer og underliggende dokumentasjon for oppgraderingsanlegg og
flytendegjøringsanlegg inkl. tank (28.08.2020)
 kontrollrapport etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 9 (01.09.2020).
Informasjon om regelverket
På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares på anlegget (300 m3 LBG), har VEAS Gass
AS plikter etter storulykkeforskriften2. Anlegget er meldepliktig (§ 6).
Som storulykkevirksomhet er dere etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 tredje ledd pliktig til
å innhente samtykke fra DSB før håndtering av farlig stoff påbegynnes.

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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Ved behandling av samtykkesøknader legges lista over dokumentasjon i temaveiledning om innhenting
av samtykke kapittel 8 til grunn.
Etter brann- og eksplosjonsvernloven § 24 er virksomheter som skal etablere nytt storulykkeanlegg
pliktige til å innhente uttalelser fra befolkningen i området rundt anlegget3. Denne plikten ivaretas ved at
søknad om samtykke legges ut til offentlig ettersyn på DSBs nettsider. Berørte offentlige organer og
myndigheter samt andre som kan bli særlig berørt varsles direkte om høringen, mens allmennheten
varsles ved kunngjøring i lokalavis. Frist for å gi uttalelse settes normalt til fire uker.
Vår vurdering
Vi ga i brev av 12.12.2019 tilbakemelding på at innsendt dokumentasjon datert 07.11.2019 og
25.11.2019 vurderes som tilfredsstillende. Videre fremgår det av brevet at det må dokumenteres at
ferdigkontroll etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 9 er utført samt at anlegget oppfyller
grunnleggende sikkerhetskrav i vedlegg I i forskrift om trykkpåkjent utstyr4 før samtykke til drift kan gis
Innsendt dokumentasjon på ferdigkontroll etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 9 og på
oppfyllelse av grunnleggende sikkerhetskrav i vedlegg I i forskrift om trykkpåkjent utstyr vurderes som
tilfredsstillende.
Høring av søknaden er gjennomført i tilknytning til behandling av søknad om samtykke til bygging av
anlegget (trinn I). Ingen av høringsinnspillene har innhold som tilsier at samtykke ikke bør gis. DSB har
heller ikke i perioden mellom utstedelse av samtykke til bygging av anlegget og dagens dato mottatt
informasjon som tilsier at samtykke ikke bør gis.
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
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Senioringeniør
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Lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver
4 Forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr
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