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Osterlund & Paavola Oy Ab
Laplomvagen 168
66270 PORTOM

Arende

Grundande av en ny flytgasanlaggning

Objekt och dess forlaggningsplats

Osterlund & Paavola Oy Ab, Prinsasvagen 23, 66270 Pbrtom. Objektet ligger ej
pa grundvattenomrade.
Beslut

Osterlund & Paavola Oy Ab (FO-nummer 1046990-2) far bygga en ny
flytgasanlaggning

Inspektion

Flytgasanlaggningen far inte tas i bruk innan ett godkant besiktningsorgan
eller Sakerhets- och kemikalieverket (Tukes) bar gjort en
ibruktagningsinspektion. Inspektionen ska begaras fran besiktningsorgan eller
Tukes. Om ibruktagningsbesiktningen utfbrs av ett besiktningsorgan, ska man
skicka besiktningsprotokollet till Tukes.
Man kan provkbra aniaggningen innan ibruktagningsinspektion men man
maste fbija vilikor som ar utsatta i ansbkan (Teboil, Nestekaasulaitoksen
koekdytto ja kdyttddnotto. Selvitys nestekaasulaitoksen koekdytdstd ennen
laitoksen kdyttodnottotarkastusta.).

Verksamheten som beslutet angar

Flytgasanlaggningen bestar av en jordtackt behallare (65 rv?/ 32,51) samt 400
kg/h eluppvarmd fbrangare och 3,5 MW drivanordning (brannare). Flytgasen
anvands for att varma vaxthusen och for att framstalla koldioxid.
Med detta beslut far verksamhetsutbvaren fbrvara fbljande mangder farliga
kemikalier:

Kemikalie

Klassifiering

Mangd

Flytgas, jordtackt behallare

Flam. Gas 1, H220;

65 m3 (32,5 t)

Vilikor for beslutet

1. Identifierade faror och brister (uppgorande av en intern raddningsplan,
klassificering av explosionsfarliga utrymmen utfbrs och uppgbrandet av ett
explosionsskyddsdokument, belysningen av tankbilens passage och
tbmningsplatsen, skyddande av flytgasbehallaren och fbrangaren fbr att
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hindra kollisioner med fordon och arbetsmaskiner) ska atgardas. (390/2005
10 §)
2. Verksamhetsutdvaren ska beakta lackagesituationer sa att i
antandningsbara (60 % LEL) omradet ska ingen vistas regelbundet och dar
ska inte finnas fbrdjupningar eller tandkallor. Mojiig brand far inte spridas
till byggnader i narhet (planerade branslelager och varmecentral). Man ska
ocksa beakta atgarder identifierade i riskanalyserna (Teboil Riskanalys,
punkt 3.2 och Teboil tillaggsutredning 28.9.2020). (390/2005 10 §)
3. Skyddskonstruktioner for tanken och fbrangaren samt rbriedningarna ska
vara konstruerade sa att de inte kan skadas av kollisioner, fordonstrafik
eller vinterunderhall. (858/2012 34, 39, 41 §).
4. For drivanordningarna ska instruktionerna i SFS 5987 om krav pa
utrustning, placering, ventilation och anslutning till rbriedningarna fbljas.
(858/2012 54 §, EU 2016/426, gasanordningslag 502/2018)
5. Anslutningarna mellan tankens sakerhetsventil och utblasningsrbret maste
kunna motsta belastningen som orsakas av gasfibdet och trycket. Den inre
diametern av slangen som avgar fran sakerhetsventilen maste vara minst
lika med sakerhetsventilens utblasbppning. Pa grund av flexibiliteten maste
inga fickor bildas i slangen som fbrhindrar eller bromsar utfibde av flytgas.
(858/2012 8, 46 §)
6. Om installation av gasanordningar inkl. drivanordningar ska den godkanda
rbrelsen ge undertecknat intyg over den utfbrda installationen. Detta galler
aven tankutrustningar och tillhbrande delar om de kan vara under tryck och
darmed inom ramen for direktivet om tryckbarande anordningar.
(558/2012 3 §)
7. Framgangen av utrustningens potentialutjamning maste verifieras med
regelbundna matningar. Ett protokoll over matningarna ska presenteras vid
ibruktagningsinspektion. Verksamhetsutbvaren ska visa att utrustningen
installerad i Ex-utrymmen uppfyller alia ATEX-krav. Uppdraget kan till
exempel gbras med en fbrteckning over de anordningar bifogade pa
explosionsskyddsdokumentet, som visar informationen om de installerade
anordningarna. (858/2012 18-21 §)
8. Protokoll over de ibruktagnings- och certiferingsbesiktningar for
elinstallationer i potentiellt explosiva atmosfarer (Ex-utrymmen) maste
presenteras vid aniaggningens ibruktagningsinspektion. Standarder SFS-EN
60079-14 och -17 maste fbljas vid genomfbrande av elinstallationer i Exutrymmen och besiktningen av dessa. (858/2012 18 §, 1343/2016 4, 6, 7 §)
9. Manuella huvudavstangningsventiler (pa tanken och pa fbrangaren) ska
vara synligt markta. Flytgasrbren ska malas i gult eller markeras med gult
tejp fbr varje meter. (858/2012 15 §)
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10.Service- och underhallsplanen for en flytgasanlaggning ska tydiigt
identifiera olika inspektions- och underhallsuppgifter, arbetsschema och
ansvarig person eller organ. Arbetet maste dokumenteras och rapporteras
till driftsbvervakaren. Aniaggningen maste ha ett skriftligt
arbetstillstandsfbrfarande for reparationer och andringar. Underhallsplanen
och arbetstillstandsinstruktionerna maste presenteras vid
driftsattningskontrollen. (858/2012 17 §)
Il.Till personalen bor ordnas utbildning om flytgas och traning pa nbdrutiner.
Innehallet av utbildningen och personer som deltog I utbildningen maste
registreras. Utbildning bbrges regelbundet. (856/2012 16 §)
12.Raddningsplanen ska uppdateras enligt raddningsverkets utlatande.
Objektskort for olyckssituationer ska utarbetas tillsammans med
raddningsverk. Verksamhetsutovaren ska ocksa ordna mbjiighet for
raddningsverkets personal att bekanta sig till aniaggningen. (685/2015 17 §)
13.Verksamhetsutovaren ska anordna regelbundet olycksbvningar pa eget
iniativ I anslutning till flytgasanlaggningen. En skriftlig plan for ordnandet
av bvningarna ska uppgbras. (685/2015 19 §)

Motiveringarna for beslutet

Verksamhetsutovaren har i de gjorda riskbedbmningarna identifierat riskerna
angaende hanteringen och anvandningen av flytgas. Atgarderna for att minska
riskerna har definierats. Riskbedbmningen har gjorts med en handelsescenario
analys. De varsta scenarierna har modellerats.
Omradet som berbrs av de mbjiiga olycksfallen begransas till
verksamhetsutbvarens omrade.
Flytgastanken och pafyllningsplatsen har placerats sa att konsekvenserna i fall
av en olycka ar begransade angaende annan verksamhet vid
produktionsanlaggningen. Verksamhetsutovaren har ocksa kompletterat
ansokan med tillaggsutredning av fbriaggning av flytgastank och
eltransformator.
Ansokan beskriver aniaggningens designprinciper (fbreskrifter, standarder och
anvisningar). Utfbrande av aniaggningen har beskrivits i ansbkans bilaga.
Driftsbvervakaren for flytgasanlaggningen ar Alexander Osterlund och
reservdriftsbvervakaren ar Ulla Paavola.
Tukes anser att genom att fbija vilikoren i detta beslut och annars handia pa
satt som anges i ansokan fyller verksamheten skyidigheter satte i
lagstiftningen baserat pa den information som Tukes hade till fbrfogande.
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Utlatande om den interna raddningsplanen

Raddningsplanen maste anges i alia avseenden for att motsvara aniaggningens
drift (vilikor 11). En del av fragorna presenteras pa en mycket allman niva och i
vissa avsnitt har endast hjalptexten kompletterats.
I utlatandet om ansokan har raddningstjansten angett att raddningsplanen
horde uppdateras sa att den galler hela produktionsanlaggningen, inte enbart
hanteringen och upplagringen av flytgas. Ett objektkort ska uppgoras pa
aniaggningen. Raddningsplanens funktionalitet maste bvas regelbundet. Tukes
anser att den interna raddningsplanen uppfyller kraven i fbrordning 685/2015
17 §.
Behandling av ansokan

Tukes har mottagit Osterlund & Paavola Oy Ab:s ansokan den 3.6.2020. Tukes
har behandlat ansokan som grundande av en ny produktionsanlaggning enligt
fbrordning 685/2015.
Tukes har inte bett om utlatande av andra myndigheter angaende ansokan.

Avgiften for beslutet

Servicecentret for statens ekonomi- och personalfbrvaltning skickar fakturan
till ansbkande. Arbets- och naringsministeriets fbrordning om Sakerhets- och
kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer (1391/2018)

dverklagande av beslut

Den som ar missnbjd med detta beslut har ratt att sbka andring i det hos Vasa
fbrvaltningsdomstol enligt bifogad besvarsanvisning inom 30 dagar fran den
dag som fbljer dagen fbr delfaende.
Om den betalningsskyidige anser att det har skett ett fel vid faststallandet av
avgiften fbr detta beslut kan omprbvning av ett beslut om faststallande av en
avgift begaras av Tukes inom sex manader. (Lag om grunderna fbr avgifter till
Staten (150/1992) 11 b §)
Beslutet skall iakttas trots att andring har sbkts, om inte besvarsmyndigheten
bestammer nagot annat. (Lag om sakerhet vid bantering av farliga kemikalier
och explosiva varor (390/2005) 126 §)

Giltighetstid

Detta beslut galler tillsvidare.

Bestammelser som beslutet baserar sig pa

Lag om sakerhet vid bantering av farliga kemikalier och explosiva varor
(390/2005)
Statsradets fbrordning om bvervakning av hanteringen och upplagringen av
farliga kemikalier (685/2015)
Statsradets fbrordning om sakerhetskraven vid industriell bantering och
upplagring av farliga kemikalier (856/2012)
Statsradets fbrordning om sakerhetskraven fbr flytgasanlaggningar (858/2012)
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Arendet avgjordes av gruppchef Leena Ahonen och fdredrogs av
dverinspektdr Time Talvitie.

Bilaga

Besvarsanvisning

Behandling av ansdkan

ansdkan Osterlund & Paavola Oy Ab 4.6.2020
utlatandebegaran Etela-Pohjanmaan ELY, Ymparisto ja luonnonvarat
utlatandebegaran Pohjanmaan pelastuslaitos
utlatande Pohjanmaan pelastuslaitos 13.8.2020
utlatande Narpibn kaupunki 14.8.2020
komplettering Osterlund & Paavola Oy Ab 29.9.2020
beslut Osterlund & Paavola Oy Ab 1.10.2020

Information om beslut

Vastra och Inre Finland RFV Arbetarskydd

Ostebottens raddningsverk
Narpes stad, Vastkustens miljdenhet

Detta dokument har undertecknats elektroniskt. Undertecknarens identitet
och tiden for undertecknandet gar att kontrollera genom att klicka pa
underskriften. Om dokumentet andras i efterhand ar underskriften inte langre
giltig. Underskriftens riktighet gar inte att kontrollera pa en pappersutskrift.
Vid behov kan det ursprungliga elektroniska dokumentet begaras ut fran
Tukes registratur.

BESVARANVISNING
SA HAR KAN MAN BESVARA SIG OVER SAKERHETS- OCH KEMIKALIEVERKETS BESLUT

Besvarsmyndighet

Den som ar missnojd med ett beslut av Sakerhets- och kemikalieverket bar
ratt att soka andring i det hos behbrig domstol (se slutet av anvisningen).

Form och innehall

Besvarsskriften ska omfatta fbljande uppgifter och handlingar:
- behbrig fbrvaltningsdomstol som adressat
- beslut som bverklagas jamte bilagor; i original eller som kopia
- andringar som sbks jamte motivering
- andringssbkandens namn, hemort, postadress och telefonnummer
- intyg over delfaende eller nagon annan uppgift om nar besvarstiden bbrjat
- besvarsanvisning.
Ocksa andringssbkandens lagliga representant eller ombudsman kan avfatta
besvarsskriften. I sa fall ska denne uppge sitt namn, hemort, postadress och
telefonnummer. Besvarsskriften ska undertecknas av andringssbkanden,
representanten eller ombudsmannen.

Besvarstid

Beslutet ska bverklagas inom trettio (30) dagar fran den dag som fbljer dagen
fbr delfaende. Dagen fbr delfaende raknas enligt fbljande:
- Om beslutet har postats mot mottagningsbevis, framgar dagen fbr
delfaende av detta bevis - som ska bifogas till besvarsskriften.
- Om beslutet har postats som vanligt brev, anses det delgivet inom sju (7)
dagar fran postningsdagen, om inte nagot annat framgar.
- Om beslutet t.ex. mot mottagningsbevis bverlamnats nagon annan an den
som beslutet avser (mellanhandsdelgivning), anses den som beslutet avser
ha delfatt beslutet den tredje dagen efter den dag som mottagningsbeviset
anger.

Inlamnande

Besvarsskriften kan lamnas in personligen till fbrvaltningsdomstolen eller
skickas som betald postfbrsandelse eller genom ombudsman eller bud. Med
undantag av Alands fbrvaltningsdomstol kan besvar anfbras aven via
fbrvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjanst pa adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/. Expeditionen sker pa
avsandarens ansvar. Besvarsskriften ska vara fbrvaltningsdomstolen till handa
under tjanstetid innan besvarstiden pa 30 dagar gatt ut.

Rattegangsavgift

Vid fbrvaltningsdomstolen tas ut av andringssbkanden en rattegangsavgift pa
260 €. Rattegangsavgiften tas inte ut, om fbrvaltningsdomstolen andrar ett
bverklagat beslut till fbrman fbr andringssbkanden. I lagen om
domstolsavgifter (1455/2015) fbreskrivs sarskilt ocksa om ytterligare fall I vilka
avgiften inte tas ut.

Behbrig domstol

Vasa fbrvaltningsdomstol, PB 204 (besbksadress: Korsholmsesplanaden 43),
65101 VASA

Tämä asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti.
Denna handling har upprättats och undertecknats elektroniskt.
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