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Thorbjørn Faber Geirbo (MDG) og Ståle Sørensen (MDG) har fremmet følgende
interpellasjon til bystyret 21. februar:
Interpelllasjon om Solumstrand depotanlegg for gass
Beboerne på Åskollen har i vinter fått informasjon om sikkerhet og varsling ved Primagaz’
depotanlegg på Solumstrand, fordi depotanlegget på Solumstrand er underlagt “Forskrift om
tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomhet der farlige
kjemikalier forekommer”. Hensikten med informasjonen er å informere om hva slags
forholdsregler man som nabo skal ta hvis det skulle oppstå brann eller gasslekasje. Blant
annet blir man bedt om å lukke vinduer og lufteventiler, stumpe røyken og slå av mobilen.
I informasjonen går det frem at Solumstrand er et reservelager, som tas i bruk noen noen få
ganger i året, når propan ikke kan leveres fra ESSO-raffineriet på Slagentangen.
Slagentangen er et stort inngjerdet område uten direkte naboer. Anlegget på Solumstrand
ligger derimot innenfor et boligområde. Det lagres normalt 200 tonn propangass på
anlegget. Selv om sjansenfor at propananlegget skulle gå i lufta er liten, går det klart frem
av informasjonen at risikoen er til stede. Det synes å være unødvendig å bruke en god
strandtomt inne i et boligområde som lager for propan som kun trengs noen få ganger i
løpet av året.
I tillegg ligger det noe risiko i at propanen fraktes med lastebil gjennom boligområder langs
Havnegata og Svelvikveien og Oscar Kiærs vei. Videre er Drammen kommune i ferd med å
lage en plan for nye boliger på Knive/Lolland som vil ligge innenfor sikkerhetssonen rundt
depotanlegget.
Vi mener derfor at hensynet til eksisterende og fremtidige beboere på Åskollen tilsier at
depotanlegget for gass på Solumstrand bør avvikles.

Forslag til vedtak:
Rådmannen tar initiativ til en prosess for å avvikle depotanlegget på Solumstrand.
Svar:
Primagaz depotanlegg på Solumstrand, Svelvikveien 185 (gnr/bnr 28/4) er i
kommuneplanens arealdel avsatt til næring. Eiendommen er uregulert, men omfattes av
det pågående planarbeidet for områderegulering med konsekvensutredning av
Knive/Lolland. Planprogrammet for denne planen ble vedtatt lagt ut til høring av
formannskapet den 16.10.2016. (for høringsvedtak se sak PS 0134/16) I Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskaps (dsb) uttalelse til planprogrammet pekes det på behovet
for undersøkelser og utredninger spesielt knyttet til dette anlegget. Dsb gjør også
oppmerksomme på arealbruks- og avstandsrestriksjoner som følger av anleggets natur. På
bakgrunn av disse utredningene og en helhetlig vurdering vil man i dette planarbeidet
kunne komme frem til et forslag om en annen arealbruk for området på Solumstrand.
Status pr. i dag er imidlertid at anleggets beliggenhet er i tråd med gjeldende overordnede
planer.
Ellers er Primagaz’ depotanlegg på Solumstrand, som Faber Geirbo og Sørensen påpeker,
underlagt “Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i
virksomhet der farlige kjemikalier forekommer” («Storulykkeforskriften»). Forskriften
fastlegger blant annet bedriftenes plikter (§4):
Den ansvarlige for storulykkevirksomheten skal sørge for at virksomheten gjennom
systematisk arbeid treffer alle nødvendige tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene
av storulykker for mennesker, miljø og materielle verdier. Det systematiske arbeidet skal
sikre etterlevelse av forskriften og tilfredsstille kravene i vedlegg III. Det systematiske
arbeidet skal stå i forhold til storulykkerisiko, organisasjonens kompleksitet og
virksomhetens aktiviteter. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med kravene i
internkontrollforskriften og rammeforskriften kapittel III jf. styringsforskriften, avhengig av
hvilken forskrift som gjelder for virksomheten. Den ansvarlige for virksomheten skal sikre at
virksomhetens arbeidstakere medvirker i dette arbeidet.
Den ansvarlige skal til enhver tid kunne godtgjøre og på forespørsel skriftlig dokumentere
overfor tilsynsmyndighetene at virksomheten overholder kravene som er pålagt i forskriften.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet,
Petroleumstilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon fører tilsyn etter forskriften og
kan, innen sine tilsynsområder, fatte nødvendige vedtak og fastsette vilkår for å
gjennomføre forskriften.
Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) som har ansvar for den
praktiske koordineringen av tilsyn og annen oppfølging av forskriften.

Forslag til vedtak:
Forhold rundt fremtidig arealbruk av gassdepotanlegget på Solumstrand belyses i
planprosessen for områderegulering av Knive og Lolland.

