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TOSHIBA & PANASONIC
VARMEPUMPER
fra en seriøs leverandør
5 ÅRS TOTALGARANTI

RING: 55 200 201

TOSHIBA & PANASONIC
VARMEPUMPER
fra en seriøs leverandør
5 ÅRS TOTALGARANTI

RING: 55 200 201

w
w

w
.k

ar
ls

en
s.

no

Dagmøter med alt inkludert fra kr 460,- Bestill vinterens og vårens
møter til rabattpris nå! Vi kan tilby elegante og moderne lokaler med plass for 4 til 400 personer. Sentral
beliggenhet, gratis bredbånd, energirik pausemat og rikholdig lunsjbuffet med mat laget fra grunnen av.
Se www.augustin.no og www.ght.no for visning av lokaler og menyoversikter.

tlf. 55212500 booking@ght.no www.ght.no tlf. 55304000 booking@augustin.no www.augustin.no

Klima- og forurensnings-
direktoratet (Klif) tilbakeviser 
at de burde ha trukket tilbake 
tillatelser.

Seksjonsleder Bjørn Bjørnstad i 
Klif sier det aldri var aktuelt å 
trekke tilbake utslippsløyvet til 
Vest Tank.

– På grunn av at denne bedrif-
ten hadde såpass mange man-
gler, hadde vi hyppigere tilsyn 
med dem. Tettere oppfølging har 
vist seg å virke.

Bjørnstad mener virkemiddel 
som varsling av tvangsmulkt, 

tvangsmulkt og til sist en politi-
anmeldelse er effektive måter å 
få bedrifter til å rette opp feil.

Mattilsynet stenger bedrifter 
umiddelbart om bruddet er grovt 
nok. Slik kan ikke Klif gjøre det, 
mener han.

– Vi kan ikke operere slik i 
Industri-Norge. Avvikene er vik-
tige å rette opp, men gir ikke 
grunnlag for å stenge. Å starte 
og stoppe slike virksomheter er 
andre prosesser enn på en restau-
rant. Jeg tror samfunnet forstår 
at det er en god måte å regulere 
på. Man kan ikke stoppe virk-

somheter på et tynt grunnlag.
– Hvordan tynt grunnlag?
– Det står i alle tilsynsrappor-

tene fra Vest Tank at renseanleg-
get ikke fungerte som det skulle. 
Men omfanget av utslippene var 
ikke stort. Lite miljøgifter, mye 
organisk stoff, så det var ikke 
de alvorligste konsekvensene av 
utslippene.

– Når prøvene ikke var repre-
sentative, hvordan kunne dere 
vite det?

– Det er riktig at de ikke var 
representative nok. Samtidig sa 
prøvene noe om kvaliteten.

– Etter siste tilsyn ga SFT 
uttrykk for at inspeksjon syv 
måneder senere var tilstrekkelig. 
Hva sier dere nå?

– Vi sa ikke at tilsyn syv måne-
der etter var tilstrekkelig, men 
at oppfølgende tilsyn generelt er 
effektivt. På tilsynene ser vi gjen-
nom logger for å se om prosedy-
rer er fulgt. Så går vi ut i anlegget 
for å sjekke. Vår erfaring er at vi 
fi nner ut om de driver i tråd med 
løyvet. Men hadde vi visst det vi 
vet nå, burde vi ha vært på Vest 
Tank i mellomtiden.

At avfall ble liggende på tanker 

i fl ere år, var det daværende SFT 
klar over.

– Så lenge de hadde den store 
tankkapasiteten og forsvarlig 
lagring, var det viktigste at de 
fi kk kontroll på rensingen, sier 
Bjørnstad.

Ledelsen i Klif mener at det 
ikke er grunnlag for en gran-
sking av hvordan de regulerer 
utslippstillatelsene.

Ingen grunn til granskning, mener miljømyndighetene selv

s anlegg ikke virket

på hva som ble sluppet ut i fjorden. Likevel lot de Vest Tank fortsette.

alt de ville på renseanlegget. Det 
tror jeg aldri Vest Tank er blitt 
kritisert for, sier Kristiansen.

– Når man vet alt SFT har visst, 
hva de har fått skriftlig, er det 

vondt å se på hvordan de forsø-
ker å unndra seg ansvar. 

Også Direktoratet for sam-
funnssikkerhet og beredskap 
(DSB) får kritikk av Knut Lervåg.

– De bør se på om deres pas-
sive måte å vurdere og inspisere 
bransjen er den beste måten å 
ivareta samfunnssikkerheten på, 
sier Lervåg.

DSB ønsket fredag og i hel-
gen ikke å kommentere saken. 
Sammen med SFT har de tidligere 
tatt selvkritikk for håndteringen 
av eksplosjonen. DSB innrømmet 

den gang at de ikke fulgte opp 
ansvaret sitt for å koordinere 
eller sørge for koordinering.

«Tilsyn 
uten ansvar» »
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