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09.05.2019 Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling:
Møtebehandling:
Harald H Andersen AP fremmet følgende tillegg til rådmannens innstilling:
"som et prøveprosjekt" settes inn på slutten av første setning.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Raymond Henriksen V fremmet følgende forslag på vegne av V, KRF, MDG: UNS vil ikke tillate
storskjerm på Lindahlplan.
Dette ble ansett som mest ytterligående og ble stemt over først.
Forslaget fikk 6 stemmer, 2 stemmer AP Lisbeth Johansen og Ketil Teigen, V, KRF, MDG og 1
stemme FRP Harald Madsen, og ble vedtatt.
Frank Pedersen H fremmet følgende tillegg til rådmannes innstilling:
Det bes om at det i forkant av igangsettelse foretas en vurdering av lysforurensning av 10 kvm
storskjerm.
Forslaget ble ikke votert over, pga vedtaket i forrige forslag.
Etter dette fattet UNS følgende vedtak:

UNS- 034/19 Vedtak:
Tønsberg kommune er positive til et sommerstudio på Brygga som et prøveprosjekt. Det må søkes
om leie av arealet og eventuelt andre tillatelser på vanlig måte.
UNS vil ikke tillate storskjerm på Lindahlplan.

13.05.2019 Formannskapet:
Møtebehandling:
Ordfører Petter Berg H fremmet følgende tillegg til vedtaket fra UNS:
Tønsberg kommune går i dialog med Pulserende Kystperle om å finne alternativ finansiering til
reklame.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtaket fra UNS enstemmi vedtatt.
Etter dette fattet Formannsapet følgende vedtak:
FORM- 043/19 Vedtak:
Tønsberg kommune er positive til et sommerstudio på Brygga som et prøveprosjekt. Det må søkes
om leie av arealet og eventuelt andre tillatelser på vanlig måte.
Formannskapet vil ikke tillate storskjerm på Lindahlplan.
Tønsberg kommune går i dialog med Pulserende Kystperle om å finne alternativ finansiering til
reklame.

Sammendrag:
Pulserende Kystperle ønsker å plasserer et studio med skjermer på Brygga sommeren
2019. I tillegg ønskes en stor skjerm plassert på Lindahlplan. Skjermene skal vise
direktesendinger og informasjon. Studioet skal brukes til produksjon av nett-tv sendinger.
Tiltaket finansiers med sponsormidler og reklame må skjermene. Rådmannen er positiv til
tiltaket, men at eventuelle vilkår utformes nærmere i leieavtalen.
Vedlegg:
Studio på brygga
studiobrygga

Innledning – hva saken gjelder:
Pulserende Kystperle ønsker tillatelse til å plassere et studio i glass og tre skjermer
på Brygga i sommermånedene. Denne saken gjelder en prinsipiell vurdering av om
kommunen ønsker en slik aktivitet på kommunens eiendom. Formell søknader om
leie forutsettes fremmet på vanlig måte til Bydrift.
Faktagrunnlag:
Pulserende Kystperle ønsker å plassere et midlertidig studio av glass på 6 x 4 meter
på Brygga mellom Paparazzi og Esmeralda. I 2018 ble det samme stedet benyttet til
en scene under Færderseilasen. Studioet skal i perioden juni – august benyttes til å
produsere sendinger om arrangementer i Tønsberg og regionen, intervjuer med
arrangører, artister, besøkende osv. Sendingene skal gå direkte to ganger i uka over
Tønsbergs Blads nett-tv løsning. Tønsbergs Blad er også samarbeidspartner når
det gjelder innhold og produksjon.
På dagtid kan studioet benyttes til turistkontor, og vil også kunne brukes av andre
medier og arrangører. Det foreligger konkrete planer for et turistkontor i
sommermånedene i et samarbeid mellom Visit Vestfold, Færder kommune og
Tønsberg kommune.
På studioets kortvegger vil det også bli plassert 2 stk 4 m2 skjermer som skal vise
direkte sendingene, når neste sending kommer og informasjon om hva som skjer i
Tønsberg og i regionen.
Det ønskes også plassert en frittstående 10 m2 stor skjerm på Lindahlplan. Denne
skal vise det samme innholdet som skjermene på studioet, men kan også ha eget
innhold ved behov. Denne skjermen skal være lett flyttbar dersom området trengs til
andre arrangement.
I tillegg til egeninnsats fra aktørene skal tiltaket finansiers med sponsorinntekter og
reklame. Inntil 1/3 av sendetiden kan være reklame. Budsjettet er basert på at det
kan benyttes tre skjermer. Dersom kun de 2 skjermene på studioet benyttes, må
trolig en annen finansiering ordnes.

Rettslig grunnlag:
Eiendomsretten

Forholdet til kommuneplanen:
I tråd med kommuneplanens mål om et mangfoldig kulturtilbud, synliggjøring av
Tønsbergs attraktivitet og satsing på reiseliv.

Vurderinger:
Initiativet er interessant og vil kunne skape økt fokus og interesse for Tønsberg og
det byen har å by på.
Når det gjelder studioet med 2 skjermer må den eksakte plassering avklares med
Bydrift og Havnekontoret slik at det ikke hindrer ferdsel på brygga og ikke skaper en
sikkerhetsrisiko mellom trafikkarealet og publikum.
Den store frittstående skjermen må kunne flyttes ved behov for eksempel ved
konserter eller andre arrangement.
Alternative løsninger:
Søknaden kan imøtekommes i sin helhet , avvises i sin helhet, eller at det gis
tillatelse til kun studio med 2 skjermer, men ikke skjerm på Lindahlplan.
Økonomiske konsekvenser:
Det søkes ikke om tilskudd eller garanti til tiltaket.
Konsekvenser for næringsutvikling:
Har positive ringvirkninger på næringsliv og reiseliv.
Helse- og miljøkonsekvenser:
Ingen spesielle konsekvenser.
Konsekvenser for folkehelse:
Ingen spesielle konsekvenser.
Konsekvenser for barn og unge:
Ingen spesielle konsekvenser.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen spesielle konsekvenser.
Konklusjon:
Rådmannen mener tiltaket bør imøtekommes, men at vilkårene for plassering osv
vurderes nærmere i en søknad om leie av areal.
Videre behandling:
Formannskapet
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