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Vi viser til tilsyn med: 

 FOLLO FJERNVARME AS | orgnr 980773507

Se oversikt nederst i brevet med informasjon om sted, tid og deltakere på tilsyn. 

Tilsynet inngår som en del av myndighetenes planlagte og koordinerte tilsynsvirksomhet overfor 
virksomheter underlagt storulykkeforskriften. Formålet med tilsynet var å vurdere virksomhetens 
systematiske arbeid med forebygging og konsekvensreduksjon på storulykkeområdet.

Hensikten med tilsynet
Følgende tema var sentrale i tilsynet:

 Risikovurderinger

 Strategi for å forebygge og begrense storulykker

 Informasjon til allmennheten

 Tilstandskontroll og vedlikehold

Rapporten omhandler funn som ble gjort innen de kontrollerte områdene og andre forhold som anses 
som relevante.

Det presiseres at tilsynet ikke representerer noen fullstendig gjennomgang av virksomhetens status på 
storulykkeområdet. Herunder kan det være forhold knyttet til andre tilsynsetaters fagregelverk som ikke 
identifiseres eller vektlegges fullt ut.

Hovedkonklusjon:

Tilsynet avdekket 1 avvik og 3 forhold som ga grunnlag for anmerkninger.

Se eget avsnitt for henholdsvis avvik og anmerkninger.

Avviket følges opp med varsel om pålegg med gitt tidsfrist for tilbakemelding og vilkår for oppfyllelse.

http://www.arbeidstilsynet.no/post
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Arbeidstilsynet imøteser også gjerne en tilbakemelding på gitte anmerkninger.

Kopi av rapporten sendes til:

 Fylkesmannen

 Kommunen

Tilbakemelding på tilsynet

Arbeidstilsynet sender e-post med invitasjon til å gi tilbakemelding på tilsynet etter de aller fleste 
forhåndsmeldte tilsyn. Dersom virksomheten deres får tilsendt undersøkelsen, håper vi at de som var til 
stede under tilsynsbesøket vil ta seg tid til å svare på den. Det vil være nyttig for vårt videre 
forbedringsarbeid.

Oppsummering av tilsynet
Tilsynet ble gjennomført ved:

 Gransking av dokumenter i forkant og underveis i tilsynet (se vedlegg for dokumentunderlag)

 Samtaler med involvert personell

 Verifikasjon av etterlevelsen av rutiner, prosedyrer og instrukser

 Befaring av storulykkerelevant område/installasjoner

Tilsynet ble innledet med en orientering fra Arbeidstilsynet om bakgrunnen for og hensikten med 
besøket. Virksomheten orienterte deretter om anlegget og tilhørende aktiviteter.

Det ble gjennomført befaring ved LPG-tank og losseplass. Befaringen er nærmere beskrevet i eget 
avsnitt.

Videre ble kontroll av status på temaområdene gjennomført i form av samtaler og 
dokumentgjennomgang i plenum med møtedeltagerene.

Tilsynet ble avsluttet med oppsummering av Arbeidstilsynets funn.

Vedlagt tilsynsrapporten er det ett vedlegg. Vedlegget viser en oversikt over dokumentunderlag for 
storulykketilsynet.

Avvik:
AVVIK: Manglende etterlevelse av krav gitt i medhold av lov eller forskrift.

Avvik følges opp med varsel om pålegg om retting, med gitt tidsfrist for tilbakemelding og vilkår for 
oppfyllelse.

Tilsynet avdekket følgende avvik:

Avvik:

Virksomhetens risikovurdering har mangler når det gjelder identifikasjon og vurdering av risiko for 
storulykke.
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Avvik fra:
Arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om tiltak for å forebygge og begrense 
konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften) 
§ 4 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd  

Kommentar:
Virksomhetens risikovurdering omfatter ikke etterfylling av LPG-tank fra tankbil. Denne oppgaven 
anses, både av virksomheten og Arbeidstilsynet, som den mest kritiske oppgaven som kan tenkes å føre 
til en lekkasje som i verste fall kan utløse en storulykke.

Oppgaven sies å være risikovurdert av leverandøren av gass, men er ikke risikovurdert av Follo 
Fjernvarme AS og ikke tilgjengelig i deres styringssystem. Follo Fjernvarme AS har ansvar for rørsystem, 
ventiler og sikkerhetsystem i forbindelse med fylleoperasjonen, dette skal inngå i en risikovurdering. 
Leverandørens vurdering av risikoforhold knyttet til kjøretøyet og påkoblingssutstyr i forbindelse med 
lossingen skal inngå i den totale risikovurderingen.

Anmerkninger:
ANMERKNING: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes 
av definisjonen for avvik.

Tilsynet avdekket følgende forhold som ga grunnlag for anmerkning:
 

Anmerkning 1

Virksomheten kan i større grad synliggjøre i systemet DokSave hvordan avvik og avviksoppfølging 
håndteres.

Kommentar:

Avvik og forhold som krever oppfølging i forbindelse med risikoanalyser, årlig ettersyn, kontroller og 
ved tilsyn fra myndigheter synliggjøres i egen liste i DokSave. Ansvarlig i Follo Fjernvarme AS følger opp 
avvikene. Lukking av avvik baseres på at Follo Fjernvarme AS melder dette direkte tilbake til Nor-Gass 
som administrerer DocSave, som sørger for at behandlet avvik ikke lengere står på listen.

Systemet har forbedringspotensial når det gjelder å synliggjøre de vurderinger som ligger til grunn for at 
avvik lukkes. 

Vi viser til gjenstående punkt i risikoanalysen om vurdering av eksplosjonstrykkavlastningskrav i fyrrom. 
Punktet er fulgt opp, Follo Fjernvarme AS har i samarbeid med Inter Gass AS vurdert til at forholdene er 
tilstrekkelig som de er, men denne konklusjonen og selve vurderingen er ikke synliggjort i systemet. 
Systemet viser heller ikke at selve tiltaket er gjennomført.

Anmerkning 2

Det er forbedringspotensial ved enkelte instrukser som er gjennomgått ved tilsynet.

Kommentar:
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4.3.1 Vedlikeholdsinstruks, beskriver daglige, ukentlige og periodiske kontroller. Alle punktene i 
instruksen følges ikke nødvendigvis opp i forhold til intervallene som er satt.

 Noen av punkter i instruksen er ikke er i samsvar med praksisen, det gjelder blant annet 
gjennomføring av lekkasjesøk på anlegget med gassdetektor eller lekkasjespray og  
loggføre testing av nødstopp funksjoner 4. ganger pr år.

 Vedlikeholdsinstruksens pk.12. intervaller for kontroll kan med fordel gjennomgås og 
vurderes slik at den blir tilpasset forholdene ved Folle Fjernvarme AS, og slik at instruksen er i 
samsvar med  praksis og sjekklisten for ukentlig egenkontroll (skjema 1011).

4.1.5 Instruks for fylling av LPG-tank beskriver punktvis tilkobling/frakobling, når det gjelder åpning og 
stenging av navngitte ventiler på rørstrekke for fylling av LPG fra tankbil. 

 Instruksen kan med fordel ta med i beskrivelsen luftstyrte tankventiler (væskefase import 
TV80FB1 og gassfase retur tankbil TV50FB2) sin posisjon ved overføring og ved normal drift.  Det 
kan med fordel synliggjøres hvordan ventilenes posisjon kan kontrolleres, eventuelt hvordan 
ventilene kan opereres.  

Anmerkning 3

Utarbeidet informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak har noen forbedringspunkter.

Kommentar:

Virksomheten har utarbeidet dokumentet Informasjon om sikkerhet og beredskap ved Ski storsenter. 
Ved gjennomgang av informasjonen ble det observert enkelte forbedringspunkter i henhold til 
storulykkeforskriftens vedlegg V, med veiledning:

 at melding i henhold til § 6 i storulykkeforskriften er oversendt tilsynsmyndighetene

 at informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Befaring:
Det ble gjennomført befaring i driftsbyggning, som er plassert over nedgravd LPG tank, og på losseplass 
for tankbil. Driftsbygget har tre adskilte rom. Tankdom med selve tanktoppen og påkoblingpunkt 
for fylling av LPG, fordamper- og kompressorrom. 

 losseplassen er sikret med vern mot trafikk fra lokal vei

 driftsbygningen er merket med skilt for brannfare, og med område der eksplosiv atmosfære kan 
dannes

 det er hengt opp varslingsplan og informasjon om gass under trykk ved losseplassen

 det ble vist hvor påkoblingspunkt for jording av tankbil er

 påkoblingspunkter for lossing av propan og rør i forbindelse med LPG tanken er merket med 
navn på kjemikalie og strømningsretning

 kompressorrom:  styrepanel med bryter for nødstopp av anlegget, og brytere for 
åpning/stenging av luftstyrte automatventiler på fyllelinje



VÅR REFERANSE 5 av 8
2019/9646

 nye brannslukkeapparater, plassert utvendig og inne i driftsbygningen

Verifikasjon/Andre forhold:
 Flogas har avtale med Follo Fjernvarme AS om levering av LPG. De har egen leveringsinstruks, 

denne er lagt inn i DocSave i tillegg til Follo Fjernvarme AS sin instruks for fylling av LPG-tank. Det 
bør avklares om Flogas sine sjåfører er kjent med, og følger Follo Fjernvarme AS sitt 
dokument  4.1.5 Instruks for fylling av LPG-tank.

 Endel fyllteknisk utstyr som brukes ved overføring av LPG tilhører Flogas. Follo Fjernvarme 
AS kan med fordel sjekke ut at losseslanger er intakt/ kontrollert, ved f.eks stikkprøvekontroll 

 I 4.1.5 instruks for fylling av LPG -tank er ventiler som skal opereres i forbindelse med fylling 
referert til med utstyrsnummer (tag ihht P& ID). Ventilene på selve fyllelinjen kan med fordel 
merkes fysisk med tilsvarende utstyrsnummer som instruksen referer til.

 Det ble sjekket ut i DokSave at sjekklister for egenkontroll uke 13-15 i 2019 og uke 28-29-30 var 
gjennomført og registrert. 

 Det disponeres bærbar gassmåler type Seitron.

 Melding etter §6 er levert myndighetene, det avventes tilbakemelding fra DSB.

 Systemet DokSave utvikles løpende, dokumentstyring/heading vil bli oppdatert ved ny 
gjennomgang.

 

Varsel om pålegg
Dette er et varsel om at vi vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis dere mener at beskrivelsen ikke er 
korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber vi om skriftlig tilbakemelding 
senest 13.12.2019. Dere vil etterpå motta et eget brev om den videre oppfølgingen.

Pålegg - Storulykke - identifisering og vurdering av risiko for storulykke 
Følgende forhold ligger til grunn:

Virksomhetens risikovurdering datert 14.10.2016 har mangler når det gjelder identifikasjon og vurdering 
av risiko for storulykke når det gjelder etterfylling av LPG- tank fra tankbil.

Denne oppgaven anses, både av virksomheten og Arbeidstilsynet, som den mest kritiske oppgaven som 
kan tenkes å føre til en lekkasje som i verste fall kan utløse en storulykke.

Oppgaven sies å være risikovurdert av leverandøren av gass, men er ikke risikovurdert av Follo 
Fjernvarme AS og ikke tilgjengelig i deres styringssystem.

Follo Fjernvarme AS har ansvar for rørsystem, ventiler og sikkerhetsystem i forbindelse med 
fylleoperasjonen. Dette inkluderer også nærliggende infrastruktur som kan påvirkes av gassutslipp, som 
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offentlig vei, jernbanetrase og P-hus. Dette er forhold som skal inngå i en risikovurdering. Leverandørens 
vurdering av risikoforhold knyttet til kjøretøyet og påkoblingssutstyr i forbindelse med lossingen skal 
inngå i den totale risikovurderingen.

Vurdering av risiko knyttet til etterfylling av LPG- tank fra tankbil vil gi grunnlag for eventuell 
oppdatering av hensynssoner/radier i forbindelse med sonekart i eksisterende § 6 melding.

Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c, forskrift om tiltak for å forebygge og 
begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer 
(storulykkeforskriften) § 4 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(internkontrollforskriften) § 5 andre ledd nr. 6.

For å vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen 31.03.2020 ha mottatt:

 Skriftlig bekreftelse på at riskovurderingen er gjennomført eller oppdatert

 Skriftlig bekreftelse på at tiltak er gjennomført eller satt på plan

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket

Om regelverket
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. 

Arbeidsgiver skal gjennomføre kartlegging og vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak 
for å redusere risikoforholdene. 

Det systematiske arbeidet skal stå i forhold til storulykkerisiko, organisasjonens kompleksitet og 
virksomhetens aktiviteter. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med kravene i internkontrollforskriften. 

Den ansvarlige skal til enhver tid kunne godtgjøre og på forespørsel skriftlig dokumentere overfor 
tilsynsmyndighetene at virksomheten overholder kravene som er pålagt i forskriften. 

Den ansvarlige for virksomheten skal sikre at virksomhetens arbeidstakere medvirker i dette arbeidet. 

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver 
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til 
representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Kontakt oss
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no. Dere kan 
også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dere kan svare på dette brevet og sende inn dokumentasjon til 

www.arbeidstilsynet.no
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oss digitalt via eDialog, se www.arbeidstilsynet.no/post. Dersom dere har spørsmål til saken, kontakt 
saksbehandler. Husk å oppgi referansenummer 2019/9646.

Med hilsen

Arbeidstilsynet

Øyvind Arnegård
tilsynsleder
(sign.) Hilde Jansen

seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AV OSLO, Postboks 325, 1502 MOSS
SKI KOMMUNE ADMINISTRASJON OG IKT, Postboks 3010, 1402 SKI

Vedlegg:
Vedlegg 1 - dokumentoversikt (2)

www.arbeidstilsynet.no/post
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Vedlegg 1 - Dokumentunderlag for tilsynet ved Follo Fjernvarme AS, Ski 
Storsenter den 18. august 2019 

 

Hjemmelsgrunnlag: 

 

 Lov av 17.6.2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 
(arbeidsmiljøloven) 
 

 Forskrift 3. juni 2016 nr. 569 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av 
storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)  
 

 Forskrift av 06.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i 
virksomheter (internkontrollforskriften) 

 
 Forskrift av 6.12.2011 om organisering, ledelse og medvirkning 

 
 Forskrift av 6.12.2011 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 

tekniske 
krav. 
 

 Forskrift av 6.12.2011 om utforming og innretning av arbeidsplasser og 
arbeidslokaler, 
(arbeidsplassforskriften) 
 
   

Rapporter og interne dokumenter av spesiell viktighet for tilsynet: 
 
 

Dokumentnavn 
 

Doc(ID)- nr./dato Merknader 

Oversiktskart   
Organisasjonskart   
Risikoanalyse  Gass 7-3    14.10.2016  
Losseprosedyre LPG tank   
Instruks for levering fylling 
LPG 

Gass 3-2     31.01.2018  Flo Gas AS ekstern 
leverandør 

Generell beskrivelse LPG- 
anlegg 

Gass 2.3    

 Funksjonsbeskrivelse LPG-
anlegg 

Gass 2.1  

Eksplosjonsverndokument Gass 7.1 19.09.2016 
Områdeklassifisering Gass 4.2  



Strategi for å forebygge og 
begrense storulykke 

Gass 3.9  

Informasjon om sikkerhet og 
beredskap ved Ski 
storsenter 

På nettsidene Oppdatert 2017  

Beskrivelse omgivelser 
storulykke Ski storsenter 

Gass 2.6 Rev 14.03 2018 
(23.05.2017) 

Melding vedrørende SUF for 
gasstank v/Ski storsenter 

Gass 7.4 27.10.2017 
(kommentarer v/ DSB 
25.04.2018) 

Revidert §6 melding  10.10.2018 
Varslingsplan Gass 3.14  
Sikkerhetsinstruks 4.2.1 Gass 3.16  
Øvelsesplan gassanlegg Gass 3.5  
Flytskjema LPG 
anlegg/stykkliste 

Gass 4.5  

Vedlikehold instruks 4.3.1 Gass 3.13 Ikke datert 
Skjema Gass- sjekkliste 
egenkontroll 

Gass 1.1 01.01.2019 
Oppdatert 12.04.2109  

Sjekket ut uke 28-30 og 13-
15 i 2019 

Gass 5.2.16 og 5.2.22 Datert ukenummer 

3.års kontroll LPG tank Gass 5.4.4 14.08.2109 
Rapport gass ekstern årlig 
kontroll 2019 

Gass 5.3.10 14.08.2019 

Rapport ekstern årlig 
kontroll 2018 

Gass 5.3.9 26.09.2018 

Rapport ekstern årlig 
kontroll 2017 

Gass 5.3.8 02.11.2017 

Rapport gass ekstern 
kontroll katodisk beskyttelse 
120 M2 tank nr. 10503 2016 

Gass 5.4.1 08.06.2016 

Instruks bortfall av propan 
4.1.2 

Gass 3.18  

 


