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Vår ref.:
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Deres ref.:
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Link Arkitektur AS
Postboks 383 Sentrum
0102 OSLO

Halvdan Wilhelmsens alle 17 - 1009/0202 - tilbygg til sykehuset - somatikkbygning
Melding om vedtak
_
Tiltakshaver: Sykehuset i
Vestfold Hf
Søker:
Link Arkitektur
AS

Postboks 2168

3103 TØNSBERG

Postboks 383
Sentrum

0102 OSLO

Vedlagt oversendes UBA-sak 044/18 i forbindelse med søknad på ovennevnte eiendom.
Opplysninger om klagerett:
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen i Vestfold, slik det følger av vedlagte
klageopplysningsskjema.
Eventuelle klager sendes Tønsberg kommune innen 3 uker fra dette brevet er mottatt.
Overordnet organ kan omgjøre vedtaket også uten at klage er innsendt etter forvaltningsloven §
35, 3. ledd. Melding om slik overprøving vil i tilfelle bli sendt innen 3 uker etter at denne melding
er sendt.
Dersom vedtaket også omfatter igangsettingstillatelse, kan tiltaket vanligvis iverksettes straks,
med mindre det treffes eget vedtak om utsatt iverksetting. Igangsetting før klagefristen er ute
eller eventuell klage eller overprøving er avgjort, skjer for byggherrens/søkers egen økonomiske
risiko. Iverksetting er avhengig av at eventuelle vilkår i vedtaket oppfylles. Ansvar for oppfyllelse
av vilkår ligger i regelen hos søker.
Vedtaket er fattet kun i forhold til reglene i plan- og bygningsloven og bygningsmyndighetens
virkeområde for øvrig, og innebærer ingen rettigheter i forhold til andre lover og bestemmelser
eller private avtaler og rettsforhold.

Eirik Waage
rådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Vedlegg
1. Halvdan Wilhelmsens alle 17 - 1009/0202 - tilbygg til sykehuset Postadresse:
Besøksadresse:
E-post:

Postboks 2410, 3104 Tønsberg
Halfdan Wilhelmsens Allè 1c
postmottak@tonsberg.kommune.no

Telefon:
Telefaks:
Internett:

33 34 80 00
33 34 80 10
www.tonsberg.kommune.no

Bank:
Org.nr.

950 611 839

Vedlegg
somatikkbygning - rammetillatelse med disp tek
Kopi til:
Live Kirkeby
Skagerak Nett AS
Sykehuset i Vestfold Hf
Tibor Vari
Wenche Petersen

saksbehandler Bydrift
Postboks 80
Postboks 2168
saksbehandler
Geodata
saksbehandler
Geodata

3901
3103

PORSGRUNN
TØNSBERG
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