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SØKNAD OM ENDRING FRA MIDLERTIDIG TIL PERMANENT TILLATELSE, SAR AVD. 
TANANGER, ASCO BASE  
  
Viser til tidligere dialog om denne saken. 
 
SAR søker med dette om endring fra midlertidig til permanent endring av tillatelse ved SAR avd. 
Tananger, ASCO Base.  Tillatelsesnummer 2015.01.0178.T. 
 
Søknaden gjelder lagring av et volum på opp til 1920 m3 avfall på en etablert tank på ASCO base, 
Risavika, Sola kommune. Dagens permanente tillatelse har en begrensing på 920 m3. Den økte 
midlertidige endringen har vært en ekstra tank på 1000 m3.  Det søkes altså å få denne midlertidige 
endringen på 1920 m3 på permanent basis.     
 
SAR og bransjen for øvrig har erfart at det fortsatt er stor etterspørsel fra avfallsprodusenter offshore 
som har behov for å sende i land større parti med boreavfall/slop. Dette gjelder for hele markedet og 
det er fortsatt ikke andre aktører å spille på i regionen som har ledig tankkapasitet på kort sikt. For å 
ha mer forutsigbarhet både for kundene, myndighetene og SAR søkes det nå om å få denne 
midlertidige ordningen fast som en barriere i et svingende marked. På kort sikt er det fortsatt et stort 
behov for mottak og mellomlagring på denne ekstra tanken. SAR har dessverre liten 
påvirkningsmulighet for å kunne planlegge hva som er den mest optimale mottakskapasiteten til 
enhver tid. Vi ser at i dagens marked, påvirket av ytre faktorer og med svingene oljepris, er det ønske 
og behov for markedet å ha flere muligheter for mottakstanker på land for mellomlagring av flytende 
avfall, slik at SAR og flere kan tilby operatørselskapene nok kapasitet for å sikre deres produksjon.   
 
Barrierer  
Tanken eies av ASCO base og er tidligere brukt til lagring av kjemikalier. Tanken tilfredsstiller kravene 
i tankforskriften, herunder barrierekravene slik som oppsamlingsvolum og teknisk innretning med 
alarm for å hindre overfylling. Tanken og infrastrukturen er svært godt egnet til formålet.  
 
Prosessbeskrivelse 
SAR mottar flytende avfall fra offshore-aktiviteter levert med tankbåter til våre mottaksanlegg. Avfallet 
kan bestå av oljeholdig slop, oljeemulsjoner og boreslam, vannbaserte borevæsker, brine og andre 
kompletteringsvæsker og forurenset vann. Denne type avfallsfraksjoner, forbehandles gjennom 
gravitasjon og separering av olje, vann og slam. De ulike delfasene sorteres videre og sendes til slutt- 
behandlingsanlegg som enten renser eller gjenvinner de ulike fasene.   
 
Avfallstypene som det søkes om her i denne midlertidige økningen er identisk med de som er 
beskrevet i gjeldende tillatelse. Det planlegges i all hovedsak for mellomlagring av den mest vandige 
delen av sloppen, oftest deklarert som avfallsfraksjon 7165. Dette er avfall som skal videresendes til 
vårt eget vannrenseanlegg på Mongstad med båt. Avfallet vil bli kontrollert på internt laboratorium før 
flytting av avfallet fra mottakstanker til denne tanken og avfallet er derfor allerede forhåndsgodkjent 
for levering. 
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Andre forhold 
Det søkes om unntak for full høringsrunde for denne søknaden. Vi anmoder altså om kunngjøring i 
etterkant av vedtak. Dette begrunnes med at den omsøkte endringen til en permanent tillatelse ikke 
påvirker ytremiljø eller fare for utslipp i da barrierer er etablert, herunder systematisk kontroll og 
vedlikehold av tank og tilhørende utstyr.   
 
Den finansielle sikkerheten som er knyttet til denne tanklagringen har en varighet på 1 år fra 
inngåelse, dvs at det er ikke behov for å gjøre endringer knyttet til bankgarantiens varighet. 
Bankgarantien blir automatisk forlenget hvert år så lenge tillatelsen eksisterer. 
 
Dersom det er spørsmål eller behov for avklaringer til våre kommentarer, ta gjerne kontakt med oss. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
Karen Aanestad 
Director HSEQ & Sustainability 
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