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Rogaland politidistrikt 
Postboks 240 
4001 Stavanger      
        Oslo, 18.01.2007 

 

Anmeldelse av Norske Shells importanlegg på Tananger for brudd på 
forurensningsloven 

1 Innledning 

Bellona anmelder med dette Norske Shells importanlegg på Tananger for overtredelse av 
forurensningsloven § 7 første ledd, jf. § 78 første ledd punkt a. 

2 Bakgrunn for anmeldelsen 

På kvelden fredag 5. januar meldte vitner om diesellukt i Risavika ved Shells importanlegg på 
Tananger. Representanter for Shell gjennomførte en befaring på sitt anlegg den samme kveld uten å 
finne noen lekkasje. Det ble da antatt at utslippet hadde kommet fra et skip. Med pålandsvind og 
heldige værforhold samlet utslippet seg innerst i en smal vik ved anlegget. Brannmannskaper startet 
oppryddingen lørdag. Men da det ble funnet like mye olje i sjøen søndag morgen, var det klart at det 
fortsatt var en aktiv lekkasje i området. Lekkasjen fra et av de isolerte rørene ble ikke funnet ved 
inspeksjonene til Shell verken fredag eller lørdag. Søndag kl. 11.30 foretok Shell en ny 
inspeksjonsrunde, uten funn. Søndag 7. januar kl 15.00 oppdaget leder for kommunalteknikk i Sola 
kommune lekkasjen mens han og tre andre fra teknisk etat var ute i vika med lenser. Lekkasjen ble 
da stanset.   

3 Straffbarhetsvilkår 

Forurensningsloven § 78 første ledd punkt a) setter straff for den som "forsettlig eller uaktsomt har, 
gjør eller setter i verk noe som kan forurense i strid med denne lov eller forskrifter i medhold av 
loven”.  

3.1 Objektiv vurdering 

Hendelsen må ses på som et brudd på forurensingslovens § 7 første ledd so sier at ”ingen må ha, 
gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 
eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.” 

Unntakene i §§ 8 og 9 er ikke relevante for det aktuelle utslippet. Videre har Shells importanlegg på 
Tananger ikke tillatelse i henhold til forurensningslovens § 11 til denne type utslipp. 

På bakgrunn av dette mener Bellona at lovens objektive vilkår for å straffe er oppfylt. 

 

 

 



 

 

3.2 Subjektiv vurdering 

Etter forurensningslovens § 78, første ledd, punkt a, likestilles forsett og uaktsomhet med hensyn til 
adgangen til å straffe. Det er dermed tilstrekkelig at innehaver, eller en som på annen måte kan 
identifiseres med virksomheten på anleggene, har utvist simpel uaktsom opptreden for at 
straffeansvar inntreffer. 

Bellona mener det er tre punkter som må belyses i politiets etterforskning. 

1. Det faktiske utslippet av 56.000 liter gassolje. 

2. At Shell ikke oppdaget lekkasjen under sine befaringer fredag, lørdag og søndag tyder på 
svikt i kontrollrutinene. Det er uakseptabelt at et slikt utslipp ikke oppdages før det har gått 
nesten 2 døgn. 

3. Bellona stiller også spørsmål ved at gassoljen gikk ut i sjøen. Normalt vil det være en ekstra 
barriere, drenering og/eller oppsamlingsbassenger, som kan samle opp utslipp hvis en 
rørledning går lekk.  

Bellona antar på bakgrunn av dette at også lovens subjektive vilkår for å straffe er oppfylt.  

4 Straffeforfølging og påtale 

Miljøstiftelsen Bellona mener på bakgrunn av det ovenstående at forholdet bør påtales, og at Norske 
Shell ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a. En bot må være av en slik 
størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt.  
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