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Høringsuttalelse fra Vestby kommune - Høring - Samtykke til
etablering av forbruksanlegg for flytende naturgass i Vestby
næringspark øst - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Det vises til saksnummer 18/1099 – Høring: søknad om samtykke til etablering av
forbruksanlegg for flytende naturgass i Vestby næringspark øst, Vestby kommune.
Vestby kommune har disse synspunktene:
I Forskrift om konsekvensutredninger Vedlegg II 3. c) står det at lagring av naturgass
på jordoverflaten krever en konsekvensutredning. Reguleringsplanen for Vestby
Næringspark Øst er ikke konsekvensutredet for dette.
Det ble opplyst om under møte med Joh. Johannson kaffe AS og DSB den 16.05.18,
at en konsekvensutredning ikke ville være nødvendig i denne saken fordi dette blir
ivaretatt gjennom søknadsprosess hos DSB. Vestby kommune mener også at et krav
om konsekvensutredning vil være overflødig. Om anlegget godkjennes av DSB og de
vurderer utredningen gjort i forbindelse med denne søknadsprosessen som
tilstrekkelige, ønsker ikke Vestby kommune å kreve ytterligere utredninger.
I samtykkesøknadens punkt 9.5 om Skumanlegg er det vist til en avstand til
brannstasjon på 3,9 km. Det antas at dette er avstanden til dagens brannstasjon i
Vestby sentrum.
Det pågår reguleringsarbeid med tanke på flytting av brannstasjonen til et område
ved Såner kirke nært krysset mellom vei nr. 151 Osloveien (gamle E6) og vei nr. 151
Hobølveien. Avstand til en eventuell brannstasjon plassert her vil bli lenger enn 3,9
km, og det bør vurderes om endringen vil påvirke behov for skumanlegg. Et
skumanlegg antas også å ha en tilfredsstillende funksjon ved eventuelt
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sammenfallende hendelser hvor brannvesenet ikke har mulighet for umiddelbar
bistand.
Vestby kommune har ikke ytterligere synspunkter til etableringen av forbruksanlegg
for flytende naturgass på eiendommen gnr. 1 bnr. 83 – Treveien 6.
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