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Samtykke til oppbevaring av farlig stoff, Norsk Spesialolje AS, avdeling
Bamble
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til søknad fra Norsk Spesialolje AS,
avdeling Bamble om samtykke til håndtering av farlig stoff ved virksomhetens tankanlegg på Rønningen
industriområde, gnr./bnr. 7/48 i Bamble kommune.
Søknaden gjelder utvidelse av anlegg for oljeholdig avfall (spillolje) med 7 nye tanker. Etter utvidelsen
vil total tankkapasitet være 29 100 m3. Dette er tankkapasitet for vann og olje. Tankvolum for spillolje i
søknaden er etter utbygging 21 510 m3. Gjeldende utgave av søknaden er datert 13.03.2019. Søknaden
består av følgende dokumenter:















Søknadstekst
Arealplan, datert 20.06.2000
Flytskjema brannvann, revisjon H8, datert 19.11.2013
Situasjonsplan
Kommuneplan, Bamble kommune, datert 12.11.2014
Frier Vest
Igangsettingstillatelse, datert 05.03.2018
Multiconsult – Kvantitativ risikoanalyse, revisjon 01, datert 20.02.2019
Informasjon til allmenheten, datert 28.11.2018
Melding – Storulykkeforskriften, datert 04.03.2019
Sikkerhetsdatablader
Beredskapsplan, datert 05.03.2019
Diverse dokumenter fra tankinspeksjoner
Drifts og vedlikeholdsprosedyrer

DSB utførte en befaring på anlegget den 07.02.2019 hvor det også ble gjennomført avklaringer rundt
samtykkesøknaden. Brannvesenet og Bamble kommune ble invitert til å delta på befaringen, men deltok
ikke.
Om anlegget
Norsk Spesialolje AS avd. Bamble (NSO Bamble) er et selskap innenfor det norske systemet for farlig
avfall, etablert i et nytt tankanlegg med oppstart av drift i 2014. Virksomheten er mottaks og
behandlingsanlegg for farlig avfall i form av oljeholdig avfall og forurenset vann. Fraksjonene mottas fra
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hele landet med bil og båt. NSO Bamble har eget laboratorium, som blant annet utfører analyser i
forbindelse med mottakskontroll og prosess.
NSO Bamble har sin virksomhet på Rønningen industriområde i Bamble i Telemark. Anlegget er
lokalisert ved Frierfjorden og ved polyetylenfabrikken til Ineos Bamble. NSO Bamble bruker energi og
kjølevann fra Ineos, og har felles utslippsledning med denne fabrikken. NSO Bamble bruker
dypvannskaien til Ineos ved båtmottak.
NSO Bamble stod ferdig med to tankfarmer (tankfarm 1 og 2) i 2014 og en lagerkapasitet på 16 500 m3.
Tankanlegget til NSO Bamble bygges ut og vil våren 2019 stå ferdig med ytterligere to tankfarmer
(tankfarm 3 og 4) og 7 nye tanker.
Regelverk
På bakgrunn av mengden farlig stoff som skal oppbevares, er anlegget omfattet av storulykkeforskriften1.
Tiltaket er meldepliktig etter § 6. Som storulykkevirksomhet er NSO Bamble pliktig til å innhente
samtykke fra DSB etter forskrift om håndtering av farlig stoff 2 § 17 før farlig stoff tas inn på anlegget.
Høring
Søknadstekst og risikovurdering ble lagt ut til offentlig ettersyn på DSBs nettsider 27.03.2019. Høringen
ble kunngjort i avisene Varden og TA 29.03.2019 med henvisning til DSBs nettsider. I tillegg ble berørte
myndigheter, parter og andre som kan bli berørt direkte varslet om tiltaket 27.03.2019. Frist for å gi
uttalelse til søknaden var 01.05.2019.
I høringsbrevet som ble sendt til berørte myndigheter, parter og andre som kan bli berørt oppfordret DSB
høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på forhold av betydning for behandling av
samtykkesøknaden, inkludert eventuelle forhold som ikke er omtalt i søknaden.
Høringen er gjennomført på vegne av Norsk Spesialolje AS og dekker således pliktene virksomheten har
til å innhente uttalelser etter lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff
og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 24.
DSB har ikke mottatt innspill på søknaden. Tre høringsinstanser (NVE, Kystverket og Arbeidstilsynet)
har gitt tilbakemelding om at de ikke har merknader til søknaden.
Vedtak
Ved behandling av samtykkesøknaden er det lagt særlig vekt på risiko knyttet til håndtering av farlig
stoff, herunder risiko for 3. person. Virksomhetens internkontrollsystem og anleggets tekniske utførelse
og sikkerhetstiltak, herunder beredskapstiltak, inngår som sentrale faktorer ved vurdering av risiko.
Risikovurderingen dokumenterer at individuell risiko i området rundt anlegget vil være i henhold til
akseptkriteriene i temarapport 13: sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige,
trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer, utgitt av DSB.
Med utgangspunkt i innsendt dokumentasjon finner DSB at risikoen knyttet til anlegget kan aksepteres
og at hensynet til tredjeperson er tilfredsstillende ivaretatt.
Forskrift 3.juni 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter
der kjemikalier forekommer.
2 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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Basert på det ovenstående gir DSB, med hjemmel i forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, Norsk
Spesialolje AS avd. Bamble (org. nr. NO 995652463) samtykke til håndtering av farlig stoff ved
virksomhetens tankanlegg på Rønningen industriområde, gnr./bnr. 7/48 i Bamble kommune. Samtykket
gis på følgende vilkår:


Oppfølging av samtykkets vilkår og virksomhetens plikter etter forskrift om håndtering av farlig
stoff, storulykkeforskriften og annet relevant regelverk fastsatt i medhold av lov 14. juni 2002 nr.
20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver, skal fremkomme av virksomhetens internkontrollsystem, jf.
internkontrollforskriften.



Anlegget skal være utformet og plassert som vist i søknad av 13.03.2019.

Samtykket kan trekkes tilbake ved følgende forhold:


Når det er gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger av vesentlig betydning for tildelingen av
samtykket.



Når de vilkår som er fastsatt i samtykket ikke blir overholdt.



Når samtykket blir benyttet på en måte som er i strid med lov, forskrift eller lovlig fattede vedtak.



Når forhold av sikkerhetsmessig betydning på stedet har endret seg vesentlig etter at samtykket
ble gitt.



Når sikkerhetsmessige krav som ble stilt da samtykket ble gitt, på noe vesentlig punkt ikke lenger
anses for å svare til de krav som bør stilles.

Dersom håndteringen av farlig stoff ikke påbegynnes innen to år fra den dato samtykket er gitt, faller
samtykket bort.
Samtykket gir i seg selv ingen rett til disposisjon over eiendommer hvor aktiviteten finner sted.
Dersom virksomheten overdras, må nytt samtykke innhentes av ny eier.
Dette samtykket er et enkeltvedtak som kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet i henhold til
forskrift om håndtering av farlig stoff § 25. Klagefristen er tre uker fra samtykket er mottatt. En eventuell
klage skal sendes via DSB. For øvrig vises til forvaltningslovens §§ 28-32.
Vedtaket blir offentliggjort gjennom publisering på dsb.no.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Gry Haugsnes
Seksjonsleder

Torbjørn Glesnes

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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