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Tillatelse i ett-trinn - 15/26 - Baseveien - tankanlegg for LNG gass
Saksnr: 16/83
Byggested:
Tiltakets art:

Behandlet i: Delegert Plan og Utvikling
Baseveien, 9610 RYPEFJORD
Nytt anlegg - nytt anlegg/konstruksjon

Gnr/Bnr:
Bruksareal:

15/26
180m²

Vedtak:
Kommunen gir tillatelse til søknad om etablering av tankanlegg for LNG gass med tegninger, kart og
beskrivelser mottatt 09.06.2016, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3 jf.§ 20-1 (bokstav j).
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl) §§ 23-4 til 23-7 registreres erklæringer om ansvarsrett med
funksjoner og ansvarsområder som angitt under avsnittet «Ansvar og kontroll».
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og
regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen.
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen.
Eventuelle endringer må omsøkes og godkjennes av kommunen før de kan gjennomføres.
Ansvar og kontroll
Følgende foretak har erklært ansvarsrett:
Foretak
Byggtjeneste AS

Funksjon
SØK
PRO

Postadresse
Hammerfest kommune
Postboks 1224, 9616 Hammerfest
E-post: postmottak@hammerfest.kommune.no

Ansvarsområde/fag
Ansvarlig søker
Fundamentplate i betong på
grunn

Besøksadresse
Rådhusplassen 1
www.hammerfest.no

Telefon
78 40 20 00
Telefaks
78 40 25 17

E/ES
ES
ES

TK
2
2

Bank
7592.05.00080
Org.nr
964 830 533
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* ES = erklæring/sentral godkjenning, E = erklæring
Søknaden
Etablering av tankanlegg for LNG gass.
Fundamentplate i betong med 2 stk. vertikalt stående tanker.
Betongplate: Fundamentplate 15x8m, Oppsamlingsareal betong ringmur 15x4m. 2 tanker - diameter 5,2m,
høyde 33,9m
Topp tank ca. kote + 38 ( Maksimal byggehøyde iht. reguleringsplan er kote +55)
Naboforhold og andres kommentarer
I medhold av bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3 andre ledd gis det fritak for varsling til
naboer. Det anses at deres interesser ikke blir berørt av arbeidet.
Plangrunnlag
Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Polarbase og Leirvika industriområde – 22.05.2014.
Plassering av tiltaket skal utføres i henhold til dette vedtaket og godkjente tegninger. For plassering
gjelder toleransegrenser for områdetype 1, jf standarden ”Plassering og beliggenhetskontroll”.
Tiltakets plassering skal koordinatberegnes, før utsetting av hushjørner på tomta.
Kart- og koordinatliste for ferdig plassering skal vedlegges søknad om midlertidig brukstillatelse eller
ferdigattest, jf pbl § 21-10.
Gebyr
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ.
Eventuelle betingelser for gebyr gjennom gebyrregulativet
Dersom du har noen spørsmål, ta kontakt med undertegnede.
Klageadgang
Vedlagt i eget skriv.
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/2158
Med hilsen
Sigmund Jostein Andersen
byggesaksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor nødvendigvis ikke underskrift
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Orientering om klageadgang og vilkår for å reise sak for domstolene om vedtaket
Vedtaket kan påklages, jf plan- og bygningsloven § 1-9 jf forvaltningsloven §§ 28 og 29.
Klagefrist
Klagefristen er 3 uker fra vedtaksdato. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens
utløp.
En eventuell klage skal sendes til:
Hammerfest kommune, Plan og utvikling
Pb 1224 K
9616 Hammerfest
Dersom det klages så sent at det kan være uklart om det er klaget i rett tid, bes det oppgitt når
vedtaket kom frem. Om det er særlige grunner til det, kan du få forlenget klagefristen ved
forespørsel, jf forvaltningsloven §§ 29-32. Dersom klagen blir sendt etter 3 uker fra vedtaksdato,
kan den bli avvist. Du bør derfor opplyse hvorfor du ikke kan lastes for en eventuell forsinkelse.
Klagens innhold og form
Klagen skal være undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke endringer som
eventuelt ønskes, og hvilke grunner som anføres for klagen, jf forvaltningsloven § 32. Klagen bør
også nevne eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelsen av klagen.
Anmodning om utsatt iverksettelse for gjennomføring av tiltaket
Selv om det er klagerett kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det er adgang til å søke om
å få utsatt iverksettelse av vedtaket inntil klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf
forvaltningsloven § 42.
Vilkår for å reise sak for domstolene om vedtaket
Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket kan ikke
reises uten at partene har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket og klagen er avgjort av den
høyeste klageinstans som står åpen. Søksmål kan likevel i alle tilfelle reises når det er gått 6
måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at
klageinstansens avgjørelse ikke foreligger jf. forvaltningslovens § 27b.
Innsyn i saksdokumentene
Med de begrensninger som fremgår av forvaltningsloven §§ 18 og 19, har du rett til å se
dokumentene i saken.

