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Mai 2007. To tanker eksploderte 
i Sløvåg i Gulen kommune. 
Smellet skjedde da Vest Tank f
orsøkte en ny type behandling.

Juni 2007. Smellet var så kraftig 
at metallrester ble funnet fl ere 
hundre meter unna.

Juli 2007. Dårlig lukt fra eksplo-
sjonsavfallet førte til store plager 
for befolkningen. Gjermund 
Halsvik tok ordet på et av de 
første folkemøtene.

Juni 2008. Oppryddingen er 
nesten fullført. Renseanlegget 
nede til høyre i bildet.

August 2008. Eksplosjonsavfall 
ble liggende på kaien i Sløvåg 
i påvente av destruksjon.

November 2008. En egen helse-
undersøkelse etter eksplosjonen 
startet. Leif Bjarte Andersen ble 
sjekket av lege Svein Gunnar 
Sivertsen på den første dagen.

Juli 2008. Over ett år etter 
eksplosjonen, kom miljøvern-
minister Erik Solheim til Sløvåg.

Mai 2009. Befaring inne i en av 
tankene på første dag av retts-
saken mellom de gamle og de 
nye eierne i Sløvåg.
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«Utslippskontroll til vann er ikke 
tilfredsstillende». «Prøvehåndte-
ringen er mangelfull». «Bedriften 
har hatt overskridelser til vann». 
«Vil ikke gi representative prøver».

Slik karakteriserte det davæ-
rende Statens forurensningstilsyn 
(SFT) renseanlegget ved Vest Tank 
ved tilsyn i 2003, 2005 og 2006.

Renseanlegget var krumtappen 
som skulle sørge for at Vest Tank 
kunne rense farlig avfall. Det var 
også den opprinnelige grunnen 
til at selskapet Trafi gura kom til 
tankanlegget i Gulen kommune 
med både farlig avfall og siden 
såkalt skitten bensin. 

Umulig å vite utslipp
Ved inspeksjonene og i brev til 
Vest Tank var SFT klar over at 
Vest Tanks eget kontrollsystem 
for rensingen ikke fungerte.

Dermed kunne verken Vest 
Tank eller miljømyndighetene 
vite hva som ble sluppet ut fra 
renseanlegget gjennom fl ere år.

Det kommer frem i en nylig 
innlevert masteroppgave av Knut 
Lervåg. Han har i ett år gått gjen-
nom hvordan to av myndighete-
nes tilsynsorgan regulerte Vest 
Tank.

SFT skiftet i år navn til Klima- 

og forurensningsdirektoratet 
(Klif). 

Overfor BT innrømmer Klif 
at de visste at Vest Tanks rense-
anlegg ikke fungerte som det 
skulle i årene fra 2003 til 2006 
(se undersak).

Likevel lot de Vest Tank fort-
sette.

Samtidig viser inspeksjonsrap-
portene deres at Vest Tank ikke 
utbedret fl ere av avvikene. Lervåg 
mener SFT burde tatt konsekven-
sen av at Vest Tank ikke utbedret 
fl ere av avvikene.

Vil ha granskning
– Når de ikke fi kk dokumentasjon 
på at arbeidet ble gjennomført, 
burde de trukket tilbake utslipps-
tillatelsen. De fi kk ikke represen-
tative prøver. Dette ble påpekt år 
etter år. Da er det i seg selv et pro-
blem, sier Lervåg.

SFTs reaksjon etter inspeksjo-
nen i desember 2005, var å skrive 
følgende til Vest Tank: «SFT for-
venter at den manglende doku-
mentasjon foreligger ved neste 
SFT-tilsyn».

Deretter avsluttet SFT med at 
de ville ta opp igjen problemet 
neste gang – ni måneder senere.

– De fi kk ved fl ere anledninger 
enten beskjed fra bedriften, fant 
det ut selv, eller fi kk dokumenta-
sjon fra andre myndigheter om 
at Vest Tank ikke drev innenfor 

forurensningsloven. Likevel valg-
te SFT ved gjentatte anledninger 
å ikke reagere, sier Lervåg.

– Hjemmesnekret
I dagens kronikk i BT skriver han 
at «Vest Tank-ulykken viser at til-
synsmyndigheter i Norge i liten 
grad er i stand til å oppdage ulov-
lig virksomhet uten at det skjer 
en ulykke, og knapt nok da».

I straffesaken etter eksplosjo-
nen, sa SINTEF-seniorforsker 
Stein W. Østerhus at renseanleg-
get kun fungerte på papiret. 

– Anlegget var lite tilrette-
lagt for drift. Det virket ganske 
hjemmesnekret. Det fantes lite 
opplegg for styring og kontroll. 
Drift ville i praksis vært frykte-
lig vanskelig, sa det sakkyndige 
vitnet i Nordhordland tingrett 
før jul.

Lervåg mener studien gir 
grunnlag for en granskning av 
hvordan miljømyndighetene gjør 
jobben sin. 

– Det bør granskes om Klif gjør 
tilsyn som er tilstrekkelig for å 
ha en forsvarlig forvaltning av 
naturressursene. Jeg mener de 
ikke hadde det i Vest Tank-saken.

Lagret lenger enn lov
Her er tre andre grunner, ifølge 
Lervåg:
■ Renseanlegget hadde ikke 
alarmfunksjon. Selv om anleg-

get kunne være i døgndrift, var 
arbeidstiden på renseanlegget 
8–16. Skjedde noe uforutsett, 
kunne anlegget pumpe foruren-
set væske ut i fjorden uoppdaget 
til neste morgen.

Dette påpekte SFT. De fi kk iføl-
ge dem selv ikke svar fra bedrif-
ten – og utsatte også dette punk-
tet til nye tilsyn.
■ SFT fi kk tips både fra Kystverket 
og fra nederlandske myndigheter 
om «Probo Emu». Skipet kom med 
svovelholdig bensinavfall til Slø-
våg. Til tross for tipsene, vurderte 
SFT at det var tilstrekkelig å sjek-
ke opp i saken ved neste tilsyn.

Ledelsen i Klif sier de vurderte 
tipsene, men blant annet fordi 
de nettopp hadde vært på tilsyn, 
mente de at tipset best kunne 
følges opp ved neste inspeksjon. 
Neste inspeksjon ble dagen etter 
ulykken. SFT tok da ingen prø-
ver.
■ Med SFTs viten lagret Vest Tank 
farlig avfall langt lengre enn de 
hadde tillatelse til. Avfallet skulle 
behandles innen ett år, men siden 
renseanlegget ikke fungerte, ble 
det utsatt.

Tar selvkritikk
Per Magne Kristiansen er advo-
kat for det tidligere Vest Tank og 
forsvarer for tidligere eier Trond 
Emblem. Han lar seg provosere.

– SFT hadde mulighet til å se 

SFT visste at Vest Tanks

Gjennom fl ere år så miljømyndighetene at prøvene de fi kk fra Vest Tank ikke kunne gi svar 


