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Oversendelse av endret tillatelse for SAR AS avd Tananger - Dusavik, 
Stavanger - Endring 4 tillatelsen av 03.01.2005, mottak og mellomlagring farlig 
avfall 
 
Fylkesmannen endrer vilkår 2.1 i tillatelsen av 03.01.2005 ved å legge til avfallstoffnummer 
7097 – Uorganiske løsninger og bad for saltholdige væsker, brine, fra offshore operasjoner. 

 
Bakgrunn:  
Etter søknad 19.12.2004 fikk SAR AS avd Tananger 03.01.2005 tillatelse til å motta, mellomlagre 
spesifiserte typer farlig avfall på eiendommen gnr. 31, bnr. 164, NorSea-basen Dusavik, Stavanger 
kommune i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 
13.03.81, §§ 11 og 16, og forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), 
fastsatt 01.06.04, § 11-6. 
 
I brev datert 20.10.2008 vedtok Fylkesmannen at anlegget skal plasseres i risikoklasse 3. Dette er 
endring 1 i tillatelsen av 03.01.2005.  
 
Tillatelsen ble endret 26.07.2010 på grunnlag av søknaden om endring av 16.06.2010 hvor 
lagringsrammen ble endret fra 620 m3 til 1620 m3. Dette er endring 2 i tillatelsen av 03.01.2005. 
 
Tillatelsen ble endret 17.11.2017 på grunnlag av søknad om endring av 03.11.2017 hvor krav  
krav om finansiell sikkerstillelse ble lagt inn som nytt vilkår 2.9, samt endring av vilkår 2.1.  
 
Fylkesmannen mottok 06.12.2018 søknad om å få lagt til stoffnummer 7097 - Uorganiske løsninger 
og bad for saltholdige væsker, brine, fra offshore operasjoner. Dokumentet «093 – Anbefalte 
retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten»1  av bransjeorganisasjonen Norsk olje og 
gass ble revidert 15.12.2018, hvor avfallsstoffnummer 7097 for saltholdig kompletteringsvæske, 
brine ble lagt til i vedlegg 2a under borerelatert avfall. Avfallet har ikke endret karakter, det er kun 
klassifiseringen som gir en tydeligere indikasjon på innhold. 
 
 

 
1 Etablert 01.02.2014 
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Høring: 
De endringer som nå gjøres i tillatelsen medfører ikke endring i bedriftens risikopotensial. Det 
aktuelle avfallet vil nå bli klassifisert med et bedre egnet avfallsstoffnummer. Mengder farlig avfall 
som lovlig samtidig kan oppbevares på anlegget forblir det samme. Det er derfor ikke behov for å 
gjennomføre en ny høring i denne saken, jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd punkt c).     
 
Vedtak:  
Med hjemmel i forurensingsloven § 18, punkt 6, legger Fylkesmannen inn avfallsstoffnummer 7097 
inn i vilkår 2.1 og samt mindre aktuelle oppdateringer i tillatelsesteksten. 
 
Klagerett: 
Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker, jf. forvaltnings-
loven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om årsaken 
til klagen, hvilke endringer som ønskes, og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for 
vurdering av klagen. 
 
Varsel om gebyr:  
Fylkesmannen er pålagt å ta gebyr for vår behandling av blant annet søknader om endring i tillatelse 
etter forurensningsloven, jf. forurensningsforskriften § 39-3. Vi varsler med dette fastsetting av gebyr 
på kr. 2 600 for vår behandling av denne saken, jf. forurensningsforskriften § 39-4.  Dette tilsvarer 
en redusert sats av sats 9 for behandling av endringer i gjeldende tillatelse.  
 
Offentliggjøring: 
Kopi av dette brevet sendes kun til kommunen. Endringen av tillatelsen vil i tillegg kunngjøres på 
Fylkesmannens nettsted:   
 https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Hoyringar/  
 
Med hilsen 
 
 
Mariann Størksen Linn Berge Vormedal 
fung. Seksjonsleder  rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
Saksbehandler: Linn Berge Vormedal 
Saksbehandler telefon: 51568740 
E-post: fmrolbv@fylkesmannen.no 
 
 
 
 

Kopi til: 
Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger 

 
Vedlegg: 
Tillatelse av 03.01.2005 – Endring 4  
 
 
 
 

https://www.fylkesmannen.no/Rogaland/Hoyringar/
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Tillatelse til 
mottak og mellomlagring av farlig avfall 

(NorSea-basen, Dusavik, Stavanger kommune) 
 

SAR AS avd Tananger 
 

I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81, 
§ 11, samt forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.04,   
§ 11-6, gir Fylkesmannen i Rogaland 3.1.2005 SAR AS avd Tananger herved SAR AS 
tillatelse til mottak og mellomlagring av spesifiserte typer farlig avfall på eiendommen gnr. 
31, bnr. 164, NorSea-basen (leid areal), Dusavik, Stavanger kommune.  Vilkårene i tillatelsen 
er gitt på side 3 til og med side 7.  Tillatelsen er gitt på grunnlag av søknad av 09.12.04 og 
opplysninger framkommet under behandlingen av søknaden.  Dersom bedriften ønsker å 
foreta endringer i forhold til tillatelsen, må bedriften søke fylkesmannen på forhånd. 
 
I brev av 20.10.2008 fastsetter Fylkesmannen risikoklassen for dette anlegget til 3. (Endring 
1) 
 
Etter søknad 16.6.2010 utvidet Fylkesmannen i vedtak av 26.7.2010 lagringsrammen i 
tillatelsen.  (Endring 2) 
 
Grunnet innføring av kravet om finansiell sikkerhet har bedriften i e-post av 3.11.2017 
konkretisert hvilke typer farlig avfall bedriften ønsker å samtidig ha inne på anlegget. E-
posten er brukt som søknad om endring i tillatelsen til anlegget. (Endring 3) 
 
Etter søknad 06.12.2018 ble stoffnummer 7097 lagt til i tabell 2.1 i tillatelsen samt mindre 
aktuelle oppdateringer i tillatelsesteksten (Endring 4) 
 
Hjemmelen for endringene i tillatelsen er forurensingsloven § 18. 
 
Tillatelsen m/endringer gjelder fra 3.1.2005.  Drift etter 1.1.2018 forutsetter at bedriften har 
mottatt vedtak om Godkjenning av finansiell sikkerhet. 
 
Virksomheten skal forøvrig drives i samsvar med forurensningsloven, avfallsforskriften, samt 
andre aktuelle forskrifter hjemlet i forurensningsloven.  Spesielt vises til krav om aktsomhet 
ved oppbevaring m.v. av farlig avfall generelt, som framgår av avfallsforskriften § 11-5 om 
forsvarlig oppbevaring, § 11-8 som fastsetter leveringsplikt og §§ 11-12 og 11-13 om 
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deklarasjon.  Det vises i denne sammenheng også til forurensningslovens § 7, plikt til å unngå 
forurensning. 
 
Vi gjør oppmerksom på at tillatelsen ikke fritar fra plikter i henhold til annen lovgivning. 
Særlig aktuelle for virksomheten er bestemmelser gitt av Direktoratet for arbeidstilsynet, 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Vegdirektoratet.  Oppfyllelse av 
vilkårene i tillatelsen skal skje under hensyntaken til arbeidsmiljøet ved bedriften. 
 
Bedriftsdata: 
Bedrift: SAR AS avd Tananger 
Bransje:  90.00  Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 
Anleggets lokalisering: Gnr. 31, bnr. 164, NorSea-basen (leid areal), Dusavik 
Postadresse: Oljeveien 5, 4056 Tananger 
Kommune:  1103  Stavanger  
Organisasjonsnr.: 944 178 2281                                                                                                              
 
Fylkesmannens referanser:  
2004/16692 (472) 
2008/7924 
2010/6580 
2016/7215 
2017/11630 
2018/12647  
 
 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer Risikoklasse2 

2005.0039.T 1103.0222.01 3 

 
Tillatelse gitt: 03.01.2005 Endringsnummer: 4 Sist endret: 21.12.2018 
 
 
 
 
              Marit Sundsvik Bendixen 
              ass. fylkesmiljøvernsjef 

  
                        
 
 

Kristin Espeset 
senioringeniør 

 

 

 
 

1 SAR AS avd Tananger er en underenhet av SAR AS. SAR AS har org.nr. 944 178 228  
 
2 Jf forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer. Med virkning fra 1.1.2017 er forskriften endret slik at 
gebyrer skal fastsettes kun etter vår ressursbruk ved behandling av tillatelser og ved tilsyn, dvs. ikke som 
tidligere basert på tildelt risikoklasse i tillatelsen. Risikoklassen beholdes inntil videre fordi den som tidligere 
definerer Fylkesmannens vurdering av risikoen ved denne typen anlegg.  Risikoklasse 1 betyr høyest risiko og 4 
lavest. Mottak og mellomlagrer for farlig avfall flest er plassert i risikoklasse 3. 
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1. Juridiske vilkår 

1.1 Underlag for tillatelsen 
Denne tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter m.v.: 
 

 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.81 med 
senere endringer. 

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontroll-forskriften) fastsatt ved kgl. resolusjon 06.12.96. 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), fastsatt 
01.06.2004, nr. 931. Kapittel 18 

 Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), fastsatt av 
Miljøverndepartementet 01.06.04. 

 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning, fastsatt av 
Miljøverndepartementet 09.07.92. 

1.2 Tvangsmulkt 
I medhold av forurensningsloven § 73 kan fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at 
tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen. 

1.3 Overtredelse av vilkårene 
Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven.  Ved 
overtredelse av tillatelsen, eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens 
kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser. 
 
Vesentlige eller gjentatte brudd på tillatelsen og vilkårene kan medføre at tillatelsen 
innskrenkes eller inndras.   

2. Mottak og mellomlagring av farlig avfall 

2.1 Type og mengde farlig avfall 
Tillatelsen omfatter mottak og mellomlagring på faste tanker av spesifiserte typer flytende 
farlig avfall. Tillatelsen gir adgang til å mellomlagre 
 

Avfallsstoff-
nummer 3 

Beskrivelse Samlet mengde 
mellomlagret 

inntil 
7012, 7021, 7022, 
7030, 7031, 7042, 
7097*, 7142, 7143, 
7144, 7145, 7165 
 

"Flytende farlig avfall bulk -  
oljeholdige og oljebasert flytende avfall, emulsjoner 
og slam, vannbaserte væsker, inkludert glykolholdige 
borevæsker og brine, forurenset vann" 

 
 

1420 m3 

*Gjelder kun saltholdige væsker, brine, fra offshore operasjoner 
 
Fylkesmannen tar forbehold om at lagringsmengden kan bli justert dersom forholdene skulle 
tilsi det. 

 
3 Avfallsstoffnumrene er i samsvar med nasjonalt kodesystem for farlig avfall (og radioaktivt avfall) og iht. 
Norsk Standard NS 9431:2011. Kodene er også tilgjengelig i Avfallsdeklarering.no 
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2.2  Grupper farlig avfall tillatelsen ikke omfatter 
 Tillatelsen omfatter ikke mottak og mellomlagring av følgende klasser etter ADR (Den 

europeiske avtalen om internasjonal veitransport av farlig gods): 
 
Klasse 1 Eksplosive stoffer o.l. 
Klasse 4.2 Selvantennende stoffer 
Klasse 5.2 Organiske peroksider 
Klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer 
Klasse 7 Radioaktive eller andre sterkt reaktive stoffer 
 
Dette vilkåret er ikke til hinder for at andre myndigheter kan sette ytterligere krav eller  
begrensninger til hvilke avfallstyper som mottas. 

2.3 Mottak og kontroll 
Ved mottak av farlig avfall skal det foretas en vurdering av farlig avfallet med hensyn til 
avfallsgruppe og faregrad ved lagring.  
 
Mottatt farlig avfall som av ulike grunner ikke er ønsket av bedriften, returneres snarest til  
leverandøren. 
 

 Det skal kontrolleres at leveransen er i overensstemmelse med forsendelsespapirene. 
 
Det skal tas prøver av mottatt farlig avfall for kontroll av innholdet.  

2.4 Deklarering 

Ved mottak av farlig avfall skal bedriften ha etablert et system som sikrer at mottatt farlig 
avfall er deklarert eller lovlig importert, slik at den videre håndtering kan skje på en forsvarlig 
måte, jf. avfallsforskriften §§ 11-12 og 11-13. 

2.5 Krav til lagring 
 Faste tanker for lagring av farlig avfall skal lokaliseres innenfor tett ringmur.   
 
 Arealet innenfor ringmuren skal ha tett overflate, og i tilfelle søl eller lekkasjer kunne virke 

som lukket system.  
  

Farlig avfall skal lagres utilgjengelig for uvedkommende. Mottatt avfall skal ikke lagres 
lenger enn 12 måneder. 

2.6 Bedriftsinterne tiltak 
Som hovedregel gjelder at sammenblanding av avfall ikke er tillatt uten at det er fastsatt 
særskilt i tillatelse fra Miljødirektoratet eller i generelle retningslinjer.   
 
Vann som er forurenset med farlig avfall skal samles opp og behandles som farlig avfall, i 
henhold til gjeldende regler. 

2.7 Leveringsplikt 
Farlig avfall ved anlegget skal videreleveres uten unødig opphold til anlegg godkjent av 
Miljødirektoratet eller fylkesmannen. 
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2.8 Støynivå 
Bedriften skal sørge for å tilfredsstille Miljøverndepartementets ”Retningslinje forbehandling 
av støy i arealplanlegging”, T-1442 (kapittel 3.1, tabell 2) ved nærmeste boligbebyggelse. 
 
2.9 Finansiell sikkerhet 
 
Det vises til avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4 nr. 4 om krav til etablering av finansiell 
sikkerhet. Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt 
farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer. 
 
Uten en godkjent finansiell sikkerhet kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med 
mindre Fylkesmannen har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.  
 
Dersom det driftsansvarlige selskapet overdras, fisjoner/fusjonerer, får nye eiere med 
bestemmende innflytelse, på annen måte omdannes eller overfører den forurensende 
virksomheten til et nytt ansvarlig selskap, skal dette meldes til Fylkesmannen. Nytt 
driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før Fylkesmannen har mottatt og 
godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. 
Tidligere drifts-ansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til nytt driftsansvarlig 
selskap har etablert finansiell sikkerhet, og denne er godkjent av Fylkesmannen.   

3. Utslipp til vann 
Det skal ikke være utslipp til vann fra anlegget. 

4. Beredskap mot akutt forurensning 
4.1 Forebygging av akutte utslipp 
 
Bedriften plikter å gjennomføre tiltak for å unngå, eventuelt begrense, risikoen for akutte 
utslipp.  Tiltakene skal være basert på systematisk gjennomgang av bedriftens virksomheter.  
Bedriften skal ha gjennomført en risikovurdering av virksomheten, med henblikk på mulige 
kilder til akutte utslipp.  Risikovurderingen skal oppdateres når for eksempel nye prosesser 
eller avfallstyper tilsier dette.  Vurderingen skal omfatte all risikobetont håndtering av farlig 
avfall som kan medføre akutte utslipp med fare for helse- eller miljøfare av betydning.   
 
4.2 Beredskapsplikt 
 
I den utstrekning virksomheten ved bedriften representerer en risiko for akutt forurensning, jf 
vilkår 4.1 vedrørende risikovurdering, skal bedriften sørge for å ha nødvendig beredskap for å 
hindre, oppdage eller stanse slik forurensning.  Beredskapsplikten omfatter også utstyr til å  
fjerne og begrense virkningen av forurensningen.  Bedriftens beredskap skal stå i et rimelig  
forhold til sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som  
kan inntreffe. 
 
4.3 Varslingsplikt 
 
Akutt forurensing eller fare for akutt forurensning skal varsles i samsvar med forskrift om 
varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning.  Dette skal være beskrevet i 
bedriftens internkontroll.  Dessuten skal bedriften straks varsle Stavanger kommune og 
Fylkesmannen ved slike uhell. 
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5. Internkontroll, rapportering 

5.1 Internkontroll 
I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) plikter bedriften å innføre og utøve internkontroll i sin virksomhet. 
Internkontrollen skal sikre og dokumentere at aktivitetene utøves i samsvar med krav fastsatt i 
aktuelle lover, forskrifter og tillatelser. En naturlig del av et internkontrollen vil for eks. være 
kontrollrutiner, prøvetaking og hendelser/ avviksbehandling for samtlige aktiviteter. 

5.2 Kompetanse 
SAR AS plikter å påse at personell som håndterer farlig avfall har nødvendig kunnskap om 
farlig avfall, for å sikre at avfallet blir håndtert på en miljømessig forsvarlig måte.  
Bedriften skal ha en plan for hvordan kompetanse og kunnskap skal økes for personellet som 
håndterer farlig avfall. 

5.3 Journalføring, rapportering 
SAR AS skal føre journal for virksomhet som gjelder farlig avfall, hvor alle nødvendige 
opplysninger vedrørende håndtering av farlig avfall ivaretas.  Av journalen skal det bl.a. 
framgå følgende opplysninger: 
 

 - Dato for mottak 
 - Navn på leverandør eller produsent 
 - Henvisning til deklarasjonsskjema 
 - Angitte avfallstyper og mengder 
 - Resultater/henvisninger til analyserapporter og lignende 
 - Dato for utsendelse av avfallet og navn på mottaker 

 
Journalene skal være lett tilgjengelige ved inspeksjon.  De skal oppbevares i minst 3 år. 
Forurensningsmyndighetene kan pålegge bedriften å sende forurensningsmyndighetene eller 
andre som myndighetene bestemmer, kopier eller sammendrag av alle journaler. 
 
SAR AS skal innen 1. mars hvert år sende inn en kortfattet årsrapport til fylkesmannen for 
foregående år.  Rapporten skal omhandle drift, resultat av mottakskontroll (vilkår 2.3), avvik 
og avviksbehandling i forhold til internkontrollen (vilkår 5.1) og status i forhold til 
risikovurdering (vilkår 4.1) og beredskap (vilkår 4.2). 

5.4 Utskifting av utstyr 
Dersom virksomheten skal foreta en vesentlig utskifting av utstyr som gjør det teknisk mulig 
å motvirke forurensningene på en vesentlig bedre måte enn da tillatelsen ble gitt, skal den 
ansvarlige på forhånd gi fylkesmannen melding om dette, jf forurensningsloven § 19. 

5.5 Driftsstans, nedleggelse m.v. 
Driftsstans utover 1 måned skal meldes til fylkesmannen. 
 
Ved nedleggelse eller stans skal bedriften videre sørge for at lagerrester av farlig avfall m.v. 
tas hånd om på en forsvarlig måte, jf  avfallsforskriften § 11-9.  De tiltak som treffes i denne 
forbindelse, skal rapporteres til fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. 
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Rapporten skal inneholde dokumentasjon for disponeringsmåte av lagerrester av farlig avfall 
og navn på de bedriftene som har overtatt farlig avfallet. 
 
Dersom virksomheten ønskes startet på nytt skal det gis melding til fylkesmannen i god tid før 
start er planlagt. 

5.6 Inspeksjoner 
Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de disse bemyndiger å 
inspisere anlegget til enhver tid. 

5.7 Generelle vilkår 
5.7.1 Plikt til å redusere utslipp så langt som mulig 
All forurensning fra bedriften er isolert sett uønsket.  Selv om utslipp holdes innenfor fastsatte 
grenser, plikter bedriften å redusere dem så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.  Det 
samme gjelder utslipp av komponenter det ikke er satt spesifikke grenser for. 
 
5.7.2 Avtaler med andre aktører 
Hvis bedriften inngår avtaler med underleverandører eller andre, er SAR AS ansvarlig for at 
all håndtering av farlig avfall utføres i henhold til de krav som er gitt i denne tillatelsen og 
ellers i farlig avfallsforskriften. 
5.7.3 Forbud mot overdragelse av tillatelse 
Tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall er gitt til SAR AS og kan verken helt 
eller delvis overdras til annen virksomhet uten samtykke fra fylkesmannen.   
5.7.4 Endring/omgjøring av tillatelsen 
Fylkesmannen tar forbehold om å kunne foreta endringer i tillatelsen, herunder de enkelte 
vilkår, jf forurensningsloven § 18. 
Vesentlige endringer i virksomhetens eierforhold skal meldes til fylkesmannen.  
Dersom tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 1 år etter tillatelsens ikrafttredelse, skal bedriften 
sende fylkesmannen en redegjørelse for status eller virksomhetens omfang slik at 
fylkesmannen  kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.   
 

§§§§§ 
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