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Tønsberg kommune

Innkalling
for
Havnestyret

Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

03.09.2018
Formannskapssalen, rådhuset
18:30

Forfall meldes politisk sekretariat tlf. 95275191 eller postmottak@tonsberg.kommune.no.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.
Gruppemøter avholdes mandag 27.8.18 kl. 18.30
Vedtak i Eldrerådet og RMF legges i partienes hyller i 1. etg.
I utvalgsmøtet orienterer rådmannen om saker under arbeid og oppfølging av saker.

Sakliste
Saksnr.

Sakstittel

012/18
013/18
014/18

Godkjenning av møteprotokoll
Salg av skalldyr og fisk fra Tønsberg havn
Møteplan 2019 - politiske møter

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
03.09.2018

Saksnummer
012/18

18/68808

Vedlegg:
Protokoll - Havnestyret - 11.06.2018

Tønsberg kommune

JournalpostID
Saksbehandler:
Jan Ronald Eide, telefon: 33 34 80 70
Rådmannen

Salg av skalldyr og fisk fra Tønsberg havn
Utvalg
Havnestyret

Møteddato
03.09.2018

Saksnummer
013/18

Rådmannens innstilling
Det tilates salg av skalldyr og fisk fra maksimum 3 båter ved Tønsberg havn.

18/62402

Sammendrag:
Tønsberg havnevesen har mottat en søknad om salg av skalldyr og fisk fra egen båt .
Salg av ferske reker og fisk fra båt er etablert i andre byer , og er populært og
stemningskapende.
Rådmannen anbefaler at det settes av plass til maksimum 3 salgsbåter i området ved gangbrua
til Kaldnes .

Innledning – hva saken gjelder:
Tønsberg havnevesen har fått en søknad fra Færder Skalldyr AS .
Færder Skalldyr AS ønsker å selge ferske skalldyr og fersk fisk fra egen båt.
På bakgrunn av søknaden fremmes en prinsipiel sak om det skal tillates salg av skalldyr
og fisk fra egen båt i Tønsberg havn.
Rådmannens anbefaling er at det settes av et område på brygga ved gangbrua (utenfor
Tønsbergs blad), for maks 3 båter. Området vil kunne være disponibelt hele året
avhengig av isforhold.
Grunnen til at det anbefales maks 3 båter er for å kunne tilby flere selgere plass med
bakgrunn i likhets prinsippet.
Søknad om kaiplass for salg av skalldyr og fisk stilles til Tønsberg havnevesen , som
sørger for at avtaler etableres. Det er en forutsetning at alle tillatelser(mattilsynet osv.)
foreligger på søknadstidspunktet.
Adminsitrasjonen vil utarbeide rettningslinjer for bruken av plassene, samt adminstrere
ordningen.
Havne regulativet vil bli lagt til grunn for beregning av leie.
Faktagrunnlag:
Rettslig grunnlag:
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Å tillate salg av fersk fisk og ferske skalldyr direkte fra båt , er utprøvd i mange andre
byer .
Det skapes aktivitet og salg fra båt vil bidra til å skape et «hyggeligere» brygge miljø .
Brygga er et atraktivt sted å bruke til tur og rekreasjon.
Salg fra båt kan også drives på vinteren, og gi rom for aktivitet i en stille sesong.
Å tilby 3 faste salgsplasser året rundt vil medføre at det vil bli plass til noe færre
gjesteplasser totalt sett. I praksiss vil dette ikke være noen utfordring bortsett fra den
største helgen i sommer halvåret, Slottsfjell festivalen. Avtalen vil bli utformet på en slik
måte at det fortsatt vil være mulig å bruke hele kaia ved større arrangemeneter
(båtutstilling, båtrace).

Alternative løsninger:
Det tilates ikke salg av skalldyr og fisk fra egen båt i Tønsberg havn.

Økonomiske konsekvenser:
Havne regulativet (godkjenti 2015) inneholder satser for kaileie , disse vil bli brukt.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:.
Konsekvenser for folkehelse:
Positivt og stemningsskapende for miljøet på brygga
Konsekvenser for barn og unge:
ingen
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen
Konklusjon:
Det tilates salg av skalldyr og fisk fra maksimum 3 båter ved Tønsberg havn.
Videre behandling:
Saken avgjøres endelig i havnestyret
Tønsberg, 25.07.18
Geir Viksand
Rådmann
Jan Eide
Kommunaldirektør

Tønsberg kommune

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

Møteplan 2019 - politiske møter
Utvalg
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Utvalg for kultur, idrett og folkehelse
Utvalg for helse og omsorg
Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling
Utvalg for oppvekst og opplæring
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Havnestyret
Utvalg for bygge- og arealsaker
Bystyret
Rådmannens innstilling
Møteplanen for politiske møter 2019 vedtas.

Møteddato
27.08.2018
27.08.2018
27.08.2018
28.08.2018
28.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
03.09.2018
03.09.2018
03.09.2018
31.08.2018

Saksnummer
040/18
034/18
029/18
057/18
052/18
050/18
059/18
011/18
086/18
014/18
189/18

18/66667

Sammendrag:
I kommunelovens § 32 heter det at møteplanen for politiske møter skal vedtas av de politiske
organer.

Vedlegg:
MØTEPLAN FOR 2019 forslag

Innledning – hva saken gjelder:
Forslaget til møteplanen for 2019 legges herved fram for behandling i de politiske
utvalgene.
Etter at møteplanen er vedtatt legges den ut på kommunens hjemmeside.
Faktagrunnlag:
Rettslig grunnlag:
Kommunelovens § 32 i
Møte i folkevalgte organer skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av organet selv,
kommunestyret eller fylkestinget, og eller når organets leder finner det påkrevet eller
minst 1/3 av medlemmene krever det.
Pkt 1.4 i felles reglementer for de politiske organene
Ordføreren sørger for at alle organer lager møteplaner for et år av gangen og at
møteplanen er samordnet slik at de sikrer en effektiv saksbehandling. Møteplanen
kunngjøres på en hensiktsmessig måte.
Forholdet til kommuneplanen:
Vurderinger:
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Konsekvenser for næringsutvikling:
Helse- og miljøkonsekvenser:
Konsekvenser for folkehelse:
Konsekvenser for barn og unge:
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Konklusjon:
Videre behandling:
Saken avgjøres av utvalgene.
Tønsberg, 10.08.2018

Geir Viksand
rådmann
Grete Vallumrød
virksomhetsleder

