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Vestfold Politidistrikt  

Postboks 2073 

3103 Tønsberg       

        
         

                        Oslo, 20/06/2011

        

 Anmeldelse av Oleon  

 

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Oleon Scandinavia AS i Sandefjord kommune for 

overtredelse av forurensningsloven av 13.03.1981. Miljøstiftelsen Bellona anmelder Oleon i 

Sandefjord kommune for overtredelse av forurensningslovens § 78, første ledd bokstav a), jf. 

§7. samt følgende forskrifter hjemlet i forurensningsloven: Forskrift om gjenvinning og 

behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.2004 nr 930: kap 9 og kap 11 §§ 1, 5 og 6.  

Det bør også gjøres en vurdering om slike anlegg skal vurderes inkludert i reguleringer gitt i 

FOR 2010-02-12 nr 158: Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på 

enkelte landanlegg (rammeforskriften)
1
. Tilsvarende vurderinger bør også gjøres for FOR 

2010-04-29 nr 611: Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på 

enkelte landanlegg (styringsforskriften) og FOR 2010-04-29 nr 612: Forskrift om tekniske og 

operasjonelle forhold på landanlegg i petroleumsvirksomheten med mer (teknisk og 

operasjonell forskrift). 

                                                 
1 Se §1-6 for definisjon av landanlegg som reguleres av Rammeforskriften 
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1. Bakgrunn for anmeldelsen 

Oleon drifter et  petrokjemisk anlegg i Sandefjord kommune
2
. Bedriften har også tatt imot og 

lagret farlig avfall fra DVS A/S, et mottaksanlegg for oljeindustriens spesialavfall på 

Mongstad
3
, siden våren 2009. 

 

Offshoresektoren omfattes ikke av direktivet om farlig avfall, og dermed heller ikke av EUs 

liste over farlig avfall. Offshorespesifikt farlig avfall omfattes derfor kun av de nasjonale 

særtilleggene i underkapittel 1650 “Ilandført avfall fra oljeboring/-produksjon”
4
. 

Tankanlegg på industribedrifter som Oleon er regulert med tillatelse etter forurensningsloven 

og har krav til regulering av tankene. Klif stiller for noen anlegg også individuelle krav om 

sikring og beredskap, men for tankene på Oleon finnes det i dag ikke spesifiserte krav til hva 

de skal gjøre for å forebygge utslipp utover det generelle ansvaret for å unngå forurensning. 

 

Bellona mistenker at så mye som 30.000 kubikkmeter med farlig avfall lagres ulovlig i 12 

tanker på Oleons anlegg i Sandefjord. Avfallet er skipet til anlegget i tidsperioden vår 2009 til 

juni 2011.  

Bellona har informert Klif (Klima og Forurensningsdirektoratet) om situasjonen og direktoratet 

ser alvorlig på saken. Bedriften ble inspisert for kort tid siden og Bellona forventer at Klif vil 

følge opp saken. 

DVS A/S på Mongstad 

DVS A/S på Mongstad begynte i 2009 å ta i mot avfall fra oljeindustrien. Statoil og Halliburton 

er to av selskapene som leverer avfall fra sokkelen til DVS. Selskapet fikk ny konsesjon av Klif 

våren 2011. Dette er en omfattende tillatelse til behandling av farlig avfall fra oljeindustrien. 

Etter hva Bellona kjenner til har ikke DVS fremlagt planer for endelig sluttbehandling for 

avfallet. Likevel har DVS, etter det Bellona kjenner til, tatt i mot opptil ca 40 - 50 000 tonn 

avfall fra oljeindustrien siden oppstart. DVS har på grunn av kapasitetsproblemer sannsynligvis 

ikke behandlet mer enn 10 000 tonn. Resten, nærmere 30 000 m
3
 med farlig avfall, er høyst 

sannsynlig sendt med minst ti skipslaster til Oleon i Sandefjord siden våren 2009. 

Oleon i Sandefjord 

                                                 
2 Oleon i Sandefjord driver med behandling av forskjellige typer fett og oljer. På sin hjemmeside presenter Oleon 
seg ”som en ledende produsent av oleochemicals i Europa”. Oleon hevder at de tror på bruk av naturlige fornybare 
råmaterialer. De hevder å ha spesialisert seg på  på forkjellige fettbaserte produkter så som fettsyrer, glyserin, 
estere, tekniske oljer og biodisel. 
3 Bak DVS står finansieringsselskapet BDN Finans APS, hvor Hans Martin Juul Nielsen er utlyst som direktions- 
og styremedlem for BDN FINANS APS. Carl Richard Christensen er innsatt som styremedlem til fordel for Lars 
Kastholm. 
4 Underkapittel 1650 dekker ilandført avfall fra oljeboring/-produksjon *16 50 71 oljebasert borevæske (enhver 
borevæske som inneholder olje eller oljeemulsjon av mineralopprinnelse) *16 50 72 oljekontaminert borekaks 
(utboret bergmasse fra boring med oljebasert borevæske, > 1% olje på kaks) *16 50 73 kjemikalieblandinger 
u/halogen og tungmetaller *16 50 74 kjemikalieblandinger med halogen *16 50 75 kjemikalieblandinger med 
tungmetaller *16 50 76 rene kjemikalier/kjemikalierester u/halogen og tungmetaller *16 50 77 rene kjemikalier 
med halogen og kjemikalierester med halogen (Cl, F, Br) *16 50 78 rene kjemikalier med tungmetaller og 
kjemikalierester med tungmetaller 
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Oleon i Sandefjord har ikke hatt tillatelse til å ta i mot slikt avfall, noe DVS må ha vært klar 

over. Riktignok har Oleon søkt Klif om tillatelse til å ta i mot prosessvann fra oljeindustrien, 

men denne tillatelsen ble først gitt i oktober 2010, lenge etter at de første skipslastene 

begynte å gå. Tillatelsen gir ikke Oleon anledning til å lagre denne typen avfall. 

Bellona stiller også spørsmål ved hvordan DVS har klassifisert det avfallet som er levert til 

Oleon i Sandefjord. Administrende direktør ved Oleon, Jan Rørvik Johnsen, uttalte til 

Aftenposten 20.06.2011 at han trodde påstander om lagring av farlig avfall på anlegget 

medførte riktighet, men spesifiserer at de har forholdt seg til produktbeskrivelser fra DVS. 

Bellona finner grunn til å tro at Oleon lagrer farlig avfall, hvilket de ikke har myndighetenes 

tillatelse til å gjøre. 

Farlig avfall fra oljeindustrien 

Bellona er sikker på at mye av det avfallet som er lagret i de 12 tankene på Oleon er farligere 

enn prosessert vann, som er den eneste avfallstypen selskapet nylig fikk tillatelse til å ta imot. 

Informasjon Bellona sitter på, tilsier at det er lagret annet avfall fra oljeindustrien som er av 

en langt giftigere og farligere karakter, - avfallstyper som krever tillatelser utover det som gitt. 

Bellona frykter at det kan dreie seg om så mye som opp mot 30.000 tonn med avfall som er 

lagret ulovlig. 

Giftig avfall fra oljeindustrien, som oljeforurenset vann, slam, og olje- og kjemikalierester etter 

blant annet rensing av produsert vann, må behandles forsvarlig etter Forurensningsloven og 

underliggende forskrifter. Lekkasje av slikt avfall til miljøet kan medføre betydelig 

forurensning.  

Etter hva Bellona kjenner til har dette avfallet vært lagret i opptil to år på Oleons tanker. Over 

så lang tid kan kjemiske og biologiske prosesser endre avfallets karakter
5
. Bellona frykter at 

Oleon har mangelfull kunnskap om avfallets sammensetning og egenskaper.  

Det kan utvikles giftig og eksplosjonsfarlig gass i slike tanker
6
. Bellona er ikke kjent med at 

tankene som dette lagres på, er utstyrt med nødvendig ventilasjon for å hindre uønsket 

trykkoppbygging, og som samtidig renser skadelige utslipp. Bellona har foreløpig ikke grunnlag 

for å vurdere om dette medfører en eventuell eksplosjonsfare ved anlegget.  

Kjennskap til eget avfall 

I brev datert 26.07.2010 ref 2008/12 408/2003-005 fra KLIF til Oleon spesifiseres det at det i 

denne sammenhengen er “spesielt viktig at bedriften har tilfredstillende oversikt over utslipp 

av miljøgifter som omfattes av myndighetenes satsningsområder og Norges internasjonale 

forpliktelser”.  

 

 

                                                 
5 Når slikt avfall lagres over tid kan det oppstå utfelling av bunnslam som sedimenter i bunn av tanken. Over 
bunnslammet ligger en sone med forurenset vann som har en overflate med olje og emulsjoner. Eventuell 
gassutvikling vil samle seg på overflaten og kan over tid føre til trykkøkning i tanken. 
6 Sulfatreduserende bakterier omdanner sulfat til den giftige, korroderende og eksplosjonsfarlige gassen 
hydrogensulfid. I tillegg utvikles også betydelige mengder metangass.  



 4

2. Brudd på forskrifter 

I teksten under refereres Oleon til som den ansvarlige.  

Studier og inspeksjon utført av Bellona peker på flere brudd på gjeldende regelverk. Etter 

Bellonas syn viser dokumentasjonen at aktiviteten har forårsaket forurensing og fare for tap 

av menneskeliv i strid med loven og tilhørende forskifter og at forholdet er straffbart.  

2.1 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)  

Kapittel 9. Deponering av avfall  

Etter §9-2 andre ledd mener Bellona at forholdene på avfallslageret på Oleon omfattes av 

forskriften ved at “..lagringstiden er mer enn ett år før avfallet går til sluttbehandling”.  

Dersom tankene på Oleons anlegg reguleres etter §9-2 mener Bellona det foreligger brudd på 

§9-1, §9-4 b), c) og f), §9-5, §9-7, §9-8, §9-11, §9-12 og §9-14. 

Kapittel 11: Farlig avfall 

Etter §11-4 første ledd pkt 2 og tredje ledd mener Bellona at Oleon`s lagring av oljeholding 

avfall i Sandefjord omfattes av avfallsforskriften og kapittel 11. 

Det foreligger etter Bellonas vurderinger brudd på avfallsforskriftens §11-1, §11-5 og §11-6 da 

oppbevaring av farlig avfall ikke er forsvarlig og da det ikke foreligger tillatelse til håndtering 

av farlig avfall.  

Bellona oppfordrer også påtalemyndigheten til å gå gjennom deklarasjonsskjema og annen 

dokumentasjon for å vurdere om det foreligger brudd på §11-12 og §11-13.  

Oleon har etter §11-4 i avfallsforskriften “...ansvaret for å vurdere om avfallet omfattes av 

bestemmelsene i dette kapitlet”. Videre kan “Klima- og forurensningsdirektoratet eller den 

Miljøverndepartementet bemyndiger kan i tvilstilfelle avgjøre om avfallet omfattes av 

bestemmelsen i dette kapitlet”. Bellona mener det foreligger brudd på §11-4.  

2.2 Forurensningsloven 

Det foreligger brudd på forurensningslovens §78, første ledd bokstav a), jf. §7. 

 

Bedriften er, i henhold til §49 første ledd, pliktet til å gi fourensingsmyndigheten de 

opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av gjøremål etter loven. Dette er ikke 

overholdt i dette tilfellet da feilaktig informasjon er formidlet forurensingsmyndigheten 

(Egenkontrollrapport 2010 01341 E – Oleon Scandinavia AS (0706 0022 01) – Landbasert.PDF 

Innsendt 15.03.2011 og Rapportnr: 2010.01341.E). 

 

2.3 Brudd på tekniske forskrifter 

Videre foreligger brudd på krav som omhandler rutiner for risikoanalyser (manglefulle) 

kontroll og vedlikehold av tankanlegg, med særlig vekt på rørledninger som ikke er inkludert i 

vedlikeholdsprogram. Bellona har på befaring morgen 20.06.2011 observert svært degradert 

kvalitet på rør og ventiler samt en generelt dårlig teknisk tilstand. Sikringskummer rundt 

tanker kan være for lave og det er obervert sprekker i bunndekket i sikringskantene. Noe søl 

er observert. Ellers kan det se ut som om vannrenseanlegg ikke er operativt. Det er uklart hvor 

regnvann dreneres. Utfyllende informasjon om brudd på tekniske forskrifter vil foreligge så 

snart Bellona har dokumentert saken ytterligere.  
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3. Straffbarhetsvilkår 

Ovennevnte forskrifter er hjemlet i forurensningsloven og arbeidsmiljøloven. Brudd på disse 

regelsettene er ved flere tilfeller straffbart. Straff settes ved forsettlighet eller uaktsomhet. 

Om de ovennevnte bruddene ikke rammes av forsettlighetskravet, viser de en åpenbar 

uaktsom atferd som etter Bellonas oppfatning i flere av tilfellene kan defineres som grov, og 

som gjør Oleon straffansvarlig. Bellona oppfordrer påtalemyndigheten til å undersøke om det 

også er utvist forsettlighet. 

4. Straffeforfølging 

Bellonas prinsipielle syn er at helse- og miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at 

lovbrudd som kan føre til skade på naturmiljøet og folks helse må straffes. Oleon bør derfor 

straffes med bot i form av foretakstraff, jf. straffeloven § 48a.  

En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor 

næringen.  

Bellona vil understreke at disse opplysningene ikke er fullstendige og saken må etterforskes 

nærmere før endelige fakta kan stadfestes. Bellona ber derfor politiet, i samarbeid med Klif, å 

bringe klarhet rundt sakens faktiske omstendigheter og avdekke hvilken risiko arbeidere og 

naboer er eller kan ha vært utsatt for.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Frederic Hauge      Karl Kristensen 

 


