
Norges Miljøvernforbund

Postboks 593,

5806 BERGEN

Oslo/Bergen , 19 februar   2020

Til 
DSB ved saksbehandler Trond Carlsen
Justis og beredskapsdepartementet ved Statsråden samt avd for 
samfunnssikkerhet

Kopi;
Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavd 
Miljødirektoratet
Vest politidistrikt

Sak; DSB tilrettelegger med overlegg for uante konsekvenser med fare 
for tap av menneskeliv og stor naturskade,materielle skader  ved sin 
håndtering av Biogassanlegg søknaden til SNG for lokalitet Eldøyane.

Norges Miljøvernforbund(NMF) klager herved på DSB sitt samtykke av 29. 
januar 2020  da samtykket ikke tegner opp scenarier som dokumenterer fare 
for helse og miljø ved utslipp lekkasjer fra SNG anlegg i kombinasjon med 
varmt arbeid ved Kværner Stord Demolering.

NMF krever 
1.at samtykket må baseres på en full konsekvensanalyse der relevante worst 
case scenarier trekkes opp. 

2.NMF mener derfor at nåværende samtykke må stilles i bero. 

3.NMF er videre svært skeptisk til DSB sin rolle i godkjenning av anlegget da  
NMF mener annen lovhjemmel må ha forrang, bla  Forurensningsloven, 
Folkehelseloven og i ytterste konsekvens Straffeloven §§ om grov miljøkrim.

4. DSB tilrettelegger for alvorlige lovbrudd ved sitt samtykke og må derfor 
ved en hendelse  politietterforskes!! .

 



NMF viser til samtykket av 29 januar 2020 .NMF klager herved innenfor klagefristen på 3 
uker som er 19 februar 2020 kl 2400.

Det vises til samtykket gitt på vilkår den 29 januar 2020.
NMF mener DSB  ukritisk bruker storulykkeforskriften som en positiv tilrettelegger for 
aktivitet uten å dokumentere scenarier som vil kunne oppstå.

Det er i samtykket henvist til akseptkriterier og potensiale på antenning uten at det 
overhodet sies noe om hva dette i praksis innebærer for helse miljø og materielle verdier i 
området. Dette er en grunnleggende svakhet ved regelverket som DSB jobber etter. 

NMF mener materielt sett at Storulykkeforskriften er uhensiktsmessig i bruk da den slavisk
og naivt forutsetter en del praktiske forhold som stort sett alltid blir avveket. NMF mener 
det må sterkt vurderes at DSB sin rolle i denne søknadsprosessen underkjennes.

NMF vil minne om Vest Tank ulykken
Mai 2007 smalt det på Vest Tank i Gulen. Dette var en katastrofal hendelse der både DSB 
og daværende KLIF sviktet fudamentalt i sitt arbeid med godkjenninger og tilsyn. DSB 
gjorde den gang en del av arbeidet sitt via fax. Konsekvensene fra Gulen er at folk idag 
snart 13 år senere er preget helsemessig av hendelsen. Vest tank saken er en av de 
verste miljøkrim sakene i moderne tid i Norge. NMF spilte en betydelig rolle i fht Økokrim 
sin etterforskning av daglig leder,styreleder og fagansvarlig.

Hvem skal ta ansvaret for en hendelse?
NMF vil minne om Straffelovens §§ på grov miljøkriminalitet(240)  og de hjemler som 
regulerer å utsette almenheten for stor fare. NMF mener DSB er med på å tilrettelegge 
for lovbrudd ved blindt lukke øynene for at de fysiske og reelle omgivelsen ikke 
stemmer med kartet som DSB jobber etter. NMF er av den oppfatning at 
skadepotensiale i saken om SNG sitt anlegg er for stort sett ifht den manglende 
dokumentasjonen. 

Psykososiale forhold
NMF er av den oppfatning at anlegget om bygget på så svakt formelt grunnlag og 
behandling ikke bare hos DSB men og hos Fylkesmannen og kommunen, så vil det utløse 
stor bekymring og redusert livskvalitet da naboer til anlegget ikke er blitt redegjort for ifht 
skadepotensiale for vedkommendes del. DSB er her medvirkende til ved sin mangelfulle 
saksbehandling å velsigne en i verste fall udetonert «bombe» på Eldøyane.

Norges Miljøvernforbund(NMF) klager herved på DSB sitt samtykke av 29. 
januar 2020  da samtykket ikke tegner opp scenarier som dokumenterer fare 
for helse og miljø ved utslipp lekkasjer fra SNG anlegg i kombinasjon med 
varmt arbeid ved Kværner Stord Demolering.



NMF krever 
1.at samtykket må baseres på en full konsekvensanalyse der relevante worst 
case scenarier trekkes opp. 

2.NMF mener derfor at nåværende samtykke må stilles i bero. 

3. NMF er videre svært skeptisk til DSB sin rolle i godkjenning av anlegget da 
NMF mener annen lovhjemmel må ha forrang, bla  Forurensningsloven, 
Folkehelseloven og i ytterste konsekvens Straffeloven §§ om grov miljøkrim.

4.DSB tilrettelegger for alvorlige lovbrudd ved sitt samtykke og må derfor ved
en hendelse etterforskes .
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