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Tønsberg kommune

Innkalling
for
Havnestyret

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

05.03.2018
Formannskapssalen, rådhuset
13:30

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 33348155 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
Gruppemøter avholdes mandag 26.2.2018 kl. 18.30.

Sakliste
Saksnr.

Sakstittel

003/18
004/18

Godkjenning av møteprotokoll
Vurdering av vanngjennomstrømningen i Myrasundet.

Petter Berg
ordfører

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Grete Vallumrød, telefon: 33 34 81 55
Dokumentsenteret

Godkjenning av møteprotokoll
Utvalg
Havnestyret
Rådmannens innstilling:
Møteprotokollen godkjennes som den foreligger.

Møteddato
05.03.2018

Saksnummer
003/18

18/13140

Vedlegg:
Protokoll - Havnestyret - 29.01.2018

Tønsberg kommune

JournalpostID

18/11290

Saksbehandler:
Per Halle, telefon: 33 34 80 00
Rådmannens stab

Vurdering av vanngjennomstrømningen i Myrasundet.
Utvalg
Havnestyret

Møteddato
05.03.2018

Saksnummer
004/18

Rådmannens innstilling
Tønsberg kommune bevilger inntil kr 75 000 av havnekassens midler i 2018 til undersøkelse av
vanngjennomstrømningen i Myrasundet.
Det er under forutsetning av at Færder kommune bevilger tilsvarende beløp.

Sammendrag:
Det er satt ned en arbeidsgruppe bestående av velforeningen på begge sider av sundet,
broseksjonen i Statens vegvesen, og en fra adminsitrasjonene i hver av kommunene.
Mandatet er å vurdere tiltak for å bedre vanngjennomstrømningen i sundet for å hindre
ytterligere tilslamming på begge sider av broen mellom Føynland og Husøy, og videre vurdere
mudring i området for igjen å gjøre sundet farbart med småbåter.
Vegvesenets broseksjon har nå besluttet å fjerne masser som har bygd seg opp siden forrige
mudring under broene. Målet er å gjennomføre dette arbeidet innen fristen for mudring i mai.
Det er imidlertid begrensede muligheter for utdypning under bilbroa på grunn av
fundamententeringen av bilbroa.
Arbeidsgruppen foreslår derfor at det bør gjennomføres en vurdering av strømningsforholdene i
sundet for å få klarhet i om det har noen hensikt med ytterligere mudring av vannløpet gjennom
sundet.
Hvis det viser seg at ytterligere mudring vil ha noen positiv effekt på vanngjennomstrømningen i
sundet kan det være aktuelt for begge kommunene å vurdere prioritering av midler til dette i
2019.

Innledning – hva saken gjelder:
Faktagrunnlag:
Undersøkelsen av strømningsforholdene vil skje ved at det skal settes ut en
vanngjennomstrømningsmåler i sundet og at det utarbeides en rapport på grunnlag av
disse dataene.
Undersøkelsene er estimert til et sted mellom kr 130 000 og 150 000.
Det er viktig å skaffe seg disse dataene før en eventuelt bruker ytterligere midler til
mudring utover det vegvesenet nå skal gjennomføre.
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Det er enighet i arbeidsgruppen om at det ikke ligger innenfor gruppens oppgave å
foreslå tiltak for å bedre forholdene i småbåthavnene i sundet, og at undersøkelser og
eventuelle tiltak her må bekostes av de som eier båtplassene.
Rådmannen regner med at havnekassens midler kan benyttes siden undersøkelsen går
ut på å vurdere tilleggs mudring for å igjen gjøre sundet farbart med småbåter.
Alternative løsninger:
Ingen tiltak utover det vegvesenet skal gjennomføre av mudring under broene.

Økonomiske konsekvenser:

Havnekassen belastes med inntil kr 75000.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ingen spesielle konsekvenser.
Konsekvenser for folkehelse:
Positivt hvis sundet blir mer farbart for kajakker og småbåter.
Konsekvenser for barn og unge:
Positivt hvis sundet blir mer farbart for kajakker og småbåter.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at inntil kr 75000 av havnekassens midler kan benyttes til denne
undersøkelsen i år.
Videre behandling:
Saken behandles i havnestyret.

Tønsberg, 9/2 2018
Geir Viksand
rådmann
Jan Ronald Eide
Kommunaldirektør

