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Boregaard Industries Ltd 

Hj Wesselsvei 10, 

1721 Sarpsborg       Oslo, 23. mars 2006 

 

 

Anmodning om innsyn i vedlikeholdsrevisjoner utført på oljesystemet de seneste ti år 

 

 

Med bakgrunn i oljeutslippet 4. mars ønsker Bellona innsyn i de siste ti års vedlikeholdsrapporter 
som vedgår oljesystemet, både interne og eksterne. Bellona er med bakgrunn i hendelsen 4. mars 
særskilt interessert i eventuelle revisjoner utført på røret som forårsaket ulykken. Bellona ønsker 
også innsyn i bedriftens beredskapsrutiner for å hindre at tilsvarende utslipp vil finne sted, deriblant 
de dokumenter det vises til under pkt. 4 Losseprosedyre i rapporten etter utslippet. 

 

Vi viser i denne sammenheng til miljøinformasjonsloven (LOV 2003-05-09 nr. 31) § 16 (1) om 
retten til miljøinformasjon om virksomhet. Miljøinformasjonsloven § 2 (1) definerer hva som 
menes med miljøinformasjon etter loven. Etter § 2 (1) b) tredje underpunkt er blant annet «Forhold 

ved drift av virksomhet» omfattet dersom det kan påvirke miljøet. 

 

Etter § 9 plikter ”Enhver virksomhet som omfattes av kapittel 3 eller 4, plikter å ha kunnskap om 

forhold ved virksomheten, herunder dens innsatsfaktorer og produkter, som kan medføre en ikke 

ubetydelig påvirkning på miljøet.” Informasjon om vedlikehold av anlegg som kan medføre 
betydelig forurensning samt beredskapsrutiner for å unngå dette, omfattes klart av både 
miljøinformasjonsdefinisjonen i § 2 og av kunnskapskravet i § 9. Manglende og eller dårlig 
vedlikehold av oljesystemer av den typen som finnes på Borregaard vil være en stor miljørisiko for 
blant annet Glomma og sjøområdene ved elvas utløp. Informasjon om tilstanden på systemet vil 
derfor være miljøinformasjon etter loven som bedriften plikter å gi innsyn i. 

 

Innsynskravet kan ikke avslås med hjemmel i § 17 (1) c) da det neppe kan sies å være av 
konkurransemessig betydning å beskytte de opplysninger vi etterspør. 

 



 

 

Avslutningsvis tillater vi oss å peke på at den som mottar et krav om miljøinformasjon, skal avgjøre 
dette og utlevere informasjonen snarest mulig, jf. § 18 (4), og at avslag på krav om 
miljøinformasjon kan påklages til Klagenemnda for miljøinformasjon, jf. 19 (1). 

 

Med bakgrunn i det ovennevnte håper vi på en positiv og rask tilbakemelding. 

 

 

Vennlig hilsen 

for Miljøstiftelsen Bellona 

 

 

Guro Hauge       Gunnar Grini 

      

 

 

 

 


