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Anmeldelse av Sandnessjøen Gjenvinning AS, Helgelandsbase 

Miljøstiftelsen Bellona anmelder med dette Sandnessjøen Gjenvinning AS, Helgelandsbase for 

overtredelse av Forurensningsloven av 13.03.1981 § 7 første ledd, jf § 78 første ledd bokstav a.   

 

1. Bakgrunn for anmeldelsen  

Bakgrunn for anmeldelsen er at Sandnessjøen Gjenvinning AS, Helgelandsbase har tilført 

omgivelsene skadelige forurensninger dels gjennom ulovlige utslipp fra eget renseanlegg og dels 

gjennom ulovlig deponering av farlig avfall. Dette fremgår av rapport etter tilsyn fra 

Miljødirektoratet datert 27. september 2013.  

I følge Miljødirektoratet har Sandnessjøen Gjenvinning brutt vilkårene for sin driftstillatelse på en 

rekke punkter. Regelbruddene vurderes som så alvorlige at Miljødirektoratet i øyeblikket forbereder 

vedtak om å stanse anleggets virksomhet. Etter Bellonas vurdering er flere av regelverksbruddene 

så alvorlige at de i tillegg utløser straffeansvar etter forurensningsloven og underliggende 

forskrifter. 

Bellona frykter at bedriften har bidratt til spredning av betydelige mengder med skadelig 

forurensning utover hva tilsynskontrollen til Miljødirektoratet så langt har avdekket. Av denne 

grunn mener Bellona at det er viktig at disse forholdene blir gjenstand for etterforskning så snart 

som mulig.  

 

2. Hendelsesforløpet  

Sandnessjøen Gjenvinning AS er et anlegg med tillatelse til mottak og sluttbehandling av borekaks 

og slop. Borekaks er utborede steinmasser forurenset med olje og kjemikalier, mens slop er  

oljebasert boreslam og vann forurenset med olje og kjemikalier. Begge avfallstypene er 

miljøskadelige, og oppstår i store mengder i forbindelse med leting etter og utvinning av petroleum.   

Sandnessjøen Gjenvinning AS, Helgelandsbase eies av Oiltools AS som overtok selskapet etter 

Norsk Gjenvinning AS i 2012.  

Anlegget har tillatelse til termisk behandling av 30.000 tonn borekaks per år i en TCC-prosess som 

skiller ut vann og oljerester fra kaksmassene. Renset kaks deponeres til slutt på godkjent deponi.  

Anlegget har videre tillatelse til årlig mottak og behandling av inntil 30.000 tonn slop. 

Forurensningene i slop-avfallet separeres fra vannfraksjonen ved hjelp av et membranfilter 

(RenaPure) og en oljeavskiller. Membranfilteret inneholder to rensetrinn hvor første trinn innebærer 

utfiltrering av oljerester og suspendert stoff via et keramisk filter. Andre filtreringstrinn innebærer 

utfiltrering av blant annet oppløste organiske forbindelser (TOC) ved hjelp at et nanofilter. Renset 

vann kan slippes til sjø under forutsetning av at vannkvaliteten ligger innenfor grenseverdiene gitt i 



selskapets utslippstillatelse. Samme tillatelse gir også anledning til fukting av renset borekaks med 

rent eller renset vann for å lette deponeringen.  

Bellona legger følgende hendelser ved Sandnessjøen Gjenvinning til grunn for å kreve at politiet 

starter etterforskning av anlegget med tanke på kartlegging av straffbare lovbrudd etter 

forurensningsloven: 

Sandnessjøen Gjenvinning har sluppet ut vann med forurensningsnivåer som ligger mer enn fem 

ganger høyere enn grenseverdiene selskapet har i sin utslippstillatelse. Selskapets egne målinger for 

2013 viser blant annet utslippskonsentrasjoner for TOC på over 5000 mg/l. Til sammenligning er 

selskapets utslippsgrense for slike stoffer på 1000 mg/l. Dette er et brudd på forurensningsloven § 7 

1. ledd, tillatelsens punkt 5.1 utslippsbegrensninger. Bellona vurderer det som skjerpende at 

utslippsoverskridelsene i tillegg har funnet sted uten at Miljødirektoratet er blitt varslet. 

Videre har Sandnessjøen Gjenvinning deponert farlig avfall ulovlig sammen med renset borekaks 

som selskapet har tillatelse til. Dette har skjedd ved at selskapet har benyttet flytende farlig avfall til 

fukting av renset borekaks istedenfor rent eller renset vann. Bellona vurderer dette forholdet som 

svært alvorlig. I praksis innebærer selskapets opptreden at man først renser mottatt borekaks for 

skadelige forurensninger som er en forutsetning for at kaksen skal kunne deponeres på en forsvarlig 

måte. Deretter blander man de samme forurensingene inn i kaksen igjen før deponering finner sted. 

Bellona oppfatter denne praksis som kriminelle handlinger utført med forsett. 

Miljødirektoratets tilsynsrapport avdekker i tillegg svært alvorlige mangler ved anleggets 

måleprogram, hvor enkelte utslippsstrømmer ikke har vært overvåket med tanke på forurensninger i 

det hele tatt. Når renseprosessene som utslippsstrømmene stammer fra i tillegg har store mangler og 

ikke har vært underlagt kompetent styring er det grunn til å anta at betydelige utslipp av skadelige 

forurensninger kan ha funnet sted uten å være registrert. Bellona mener det også bør vurderes i 

hvilken grad disse uregistrerte utslippsstrømmene har vært grunnlag for forsettlig dumping av farlig 

avfall i den hensikt å undra avfallet fra krav om forskriftsmessig behandling. 

Bellona ønsker å understreke at hendelsene som her er beskrevet ikke er enkeltstående tilfeller men 

fast praksis over en lengre periode. Dette fremgår av tidligere rapporter etter tilsyn ved 

virksomheten. Selskapet fikk etter tilsyn i 2012 krav om utbedring av mange av de samme 

forholdene som er avdekket i forbindelse med årets tilsynsaksjon. Det er åpenbart at Sandnessjøen 

Gjenvinning AS opptrådde uredelig når de i 2012 meldte tilbake til Miljødirektoratet om 

gjennomførte utbedringstiltak som senere tilsyn har avslørt å ikke være utført. Videre er det verdt å 

merke seg at det er funnet alvorlige mangler ved selskapets system for internkontroll og 

tilgjengelige kompetanse.  

Det er også verdt å merke seg at Sandnessjøen Gjenvinning i 2012 gikk gjennom et eierskifte. Det 

er viktig at en etterforskning gir svar på hvorvidt straffeansvaret forbundet med påviste lovbrudd 

også rammer tidligere eiere.  

 

3.   Straffbarhetsvilkår 

Forurensningsloven § 78 setter straff for den som forsettlig eller uaktsomt: a) har, gjør eller setter i 

verk noe som kan forurense i strid med denne lov eller forskrifter i medhold av denne loven, (…). 

Dersom det foreligger skjerpende omstendigheter er strafferammen strengere, jf. § 78 annet ledd. 

Etter forurensningsloven § 7 første ledd, må ingen ”ha, gjøre eller sette i verkt noe som kan medføre 

fare for forurensning…”  

 

Bellona antar at lovens objektive og subjektive vilkår for straff er oppfylte.  

 

 

 



3.1 Objektive vilkår 

Sandnessjøen Gjenvinning har ved å overskride grenseverdiene i utslippstillatelsen, og ved å 

deponere farlig avfall på en ulovlig måte begått handlinger som kan medføre fare for forurensing, 

jfr. Forurensningsloven § 7 første ledd.  

Overskridelsene av grenseverdiene selskapet utslippstillatelse er videre et brudd på 

forurensningsloven § 11 og § 16.  

Bellona antar på denne bakgrunn at lovens objektive vilkår for straff er oppfylt. 

  

3.2   Subjektive vilkår 

Forurensningsloven setter som vilkår for straff at overtrederen har handlet forsettlig eller uaktsomt. 

Loven likestiller med andre ord forsettlig og uaktsomme overtredelser. Det er således tilstrekkelig 

for straff at det kan påvises at Sandnessjøen Gjenvinning eller noen som handlet på selskapets 

vegne har utvist simpel uaktsomhet med hensyn til krav om lovlig tillatelse og med hensyn til 

forsvarlig håndtering av avfallet.  

Bellona mener at de grove og omfattende regelverksbruddene som Miljødirektoratet har påvist over 

lengre tid vitner om manglende respekt for gjeldende bestemmelser hos Sandnessjøen Gjenvinning. 

Selskapet har åpenbart opptrådd med forsett når det har gitt falske opplysninger til Miljødirektoratet 

om utbedringer av lovstridig praksis som ikke har funnet sted. Bellona vurderer det videre som lite 

sannsynlig at innblanding av farlig avfall i renset kaks kan ha funnet sted som følge av ren 

uaktsomhet. Det er også vanskelig å forestille seg at anlegget har overskredet gjeldende 

utslippsbestemmelser uten at selskapets ledelse har vært kjent med dette. 

Bellona mener på dette grunnlag at lovens subjektive vilkår er oppfylt.  

 

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. Sandnessjøen 

Gjenvinning bør derfor straffes med bot i form av foretakstraff 20, jfr. straffeloven § 48a. 

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

næringen. Loven åpner også for fengselstraff i inntil fem år for personer som kan holdes 

strafferettslig ansvarlig for grov miljøkriminalitet.  

  

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 

Miljødirektoratet om å bringe klarhet rundt sakens faktiske omstendigheter. Bellona ønsker at en 

etterforskning avdekker hvordan beslutningene rundt lovbruddene er fattet og effektuert for å kunne 

vurdere eventuelt individuelt straffeansvar for ansvarlig personell.  

 

Bellona har valgt å levere sin anmeldelse av Sandnessjøen Gjenvinning så hurtig som mulig for at 

etterforskning skal kunne komme raskt i gang. Dette innebærer at Bellona tar forbehold om at nye 

forhold kan dukke opp i ettertid som gjør det nødvendig å endre eller utvide innholdet i denne 

anmeldelsen. 

 

5. Begjæring av påtale 

Forurensningsloven § 78 er undergitt offentlig påtale. I § 78 tredje ledd finnes det likevel en regel 

om at offentlig påtale i saker der overtredelser bare har ført til ubetydelig forurensning, eller 

ubetydelig fare for forurensning, kun skje etter begjæring fra forurensingsmyndigheten. Bellona 



antar at bestemmelsen ikke får anvendelse i denne saken da det er stor usikkerhet omkring 

skadevirkningene av utslippet. Etterforskning og eventuell straffeforfølging kan dermed igangsettes 

uavhengig av forurensningsmyndighetens begjæring.  

 

 

Vedlegg 1: Miljødirektoratets inspeksjonsrapport 27. september 2013 

Vedlegg 1: Gjeldende utslippstillatelse for Sandnessjøen Gjenvinning 

 

 

Med hilsen 

 

 

Karl Kristensen 

 

Kopi: Økokrims miljøkrimenhet 


