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HAVNEUTVALGET 
 

Protokoll 
Møte i Havneutvalget for Sandviken Veteranbåthavn 

Tid: 7. september 2009, kl. 18.00 

Sted:  Fiskerimuseets møterom, Sandviksboder 20, 2. etg. 

 

Møtte:   Leder:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem: Bjørn Djupevåg (Museum Vest Norges Fiskerimuseum) 

  Medlem: Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

  Medlem:  Tore Solberg (Motivasjon & Mestring) 

  Medlem: John Audun Hauge (privat) 

  Medlem: Jan H. Jensen (Langskipslaget Haakon Haakonsen) 

  Medlem: Knut Krzywinski (Bergen kystlag)  

 

Utvalget var fulltallig 

 

Sak 07/09:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent.  

Knut Krzywinski foreslo å starte saksnr. i det ordinære havneutvalget med nr. 

1/09. Dette ble nedstemt, da det nye Havneutvalget ble sett på som en direkte 

fortsettelse av det midlertidige Havneutvalget. 

 Det ble vedtatt å ta opp en ny sak 09/09: Mandat og retningslinjer for havnen 

og Havneutvalgets arbeid. 

 Saksnr. etter 09/09 ble dermed vedtatt justert, samt å dele opp sak 10/09 

(gammelt saksnr.) i to saksnr. 

 

Sak 08/09: Godkjenning av protokoll. 

Vedtak: Godkjent. 

 

Sak 09/09: Mandat og retningslinjer for havnen og Havneutvalgets arbeid. 

Vedtak: Fellesenheten oppfordres til å fremskynde dette arbeidet. 

 

Sak 10/09: Orientering om Fagutvalg. 

 Egil S orienterte om at arbeidet med oppretting av Fagutvalget var i gang. Knut 

K mente at Museum Vest sin deltakelse i utvalget måtte vurderes opp mot 

fagutvalgets uavhengighet. Det var også et ønske om at utvalgets 

sammensetning ble vurdert utvidet ved behov.   

 

Sak 11/09: Anke fra Arne Mathias Sirevåg: 
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Vedtak: Havneutvalgets vedtak nr. 5/09 forlenges til søknaden om ordinær plass er 

behandlet i Havneutvalget i løpet av vinteren. Vedtatt mot Knut K sin stemme. 

   

Anke fra Aleksander Krzywinski: 

Vedtak: ”Frid” kan ligge i havnen på sitt nåværende sted ut sesongen. Båten vil få plass 

på land i vinter slik at restaurering kan fortsette. Videre plass i havnen vurderes 

av Havneutvalget sammen med øvrige søkere i løpet av vinteren. Det kreves 

ikke inn havneleie for sommeren ut over den ordinære. 

Sak 12/09:  Søknad om midlertidig havneplass ”Dreggen”. 

Vedtak: ”Dreggen”, v/eier Per Olav Petersen, tildeles midlertidig plass i havnen til 

ordinær søknad er behandlet av Havneutvalget i løpet av vinteren. Det er en 

forutsetning at så lenge båten ligger på utsiden av ”Peer Gynt”, så skjer dette i 

forståelse med Knut K. Annen plassering må først avklares med 

Havneutvalget. 

  

 Søknad fra ”Aktivt sjøliv for alle” 

Vedtak: ”Real” kan ligge så mye den vil i havnen ved kortvarige gjesteopphold. Det 

forutsettes at båten legges på et egnet sted og ikke er i veien for øvrige båter. 

Ved lenger opphold i havnen, klareres dette fortløpende med Havneutvalgets 

leder. 

 

Sak 13/09: Planlegging av opptak. Plassering av båter. Bruk av Radek-tomten. 

Vedtak: Vikingskipet settes på Radektomten, sammen med båter som ikke er under 

restaurering. Blant annet ”Randi” og Peder Stumberg sin minste båt. Flere båter 

settes her hvis plass. Flest mulig robåter prøves plassert under overbygg på 

kaien. 

 Båteierne kalles inn til felles møte med det første for å detaljplanlegge og 

forberede båtopptak. Foreslått dato er 21. september. 

Sak 14/09: Hva gjør vi med båter som ligger i havnen uten plass. 

Vedtak:  Havnen må skiltes i forhold til besøkende båter slik at de er orientert om 

retningslinjene for å bruke havnen, og konsekvensene av feil bruk. Dette 

gjennomføres før neste sesong. 

 Regler/lovverk i forhold til å fjerne uønskede båter sjekkes. 

 

Sak 15/09: Fjerning av den store mengden småbåter inne i bodene, ref Havneutvalg-

sak 06/09. Ny debatt. 

Vedtak: Kystlaget fortsetter arbeidet med å redusere antall båter, og skaffer oversikt 

over eiere. Innendørs lagrede båter må søke om plass på nytt sammen med 

øvrige båter. Disse søknadene behandles av Havneutvalget sammen med øvrige 

plass-søknader i løpet av vinteren. 

 

Sak 16/09: Ymse 
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a) Motivasjon & Mestring sin nye båt. Orientering. 

 Bjørn D og Tore S orienterte om ”Mot”, og fremtidig felles bruk mellom 

fiskerimuseet og Motivasjon og Mestring. Den antikvaiske verdien av båten vil 

tas opp med Riksantikvaren. Båten skal etter planen ikke ligge i 

veteranbåthavnen hele tiden. 

b) Sikkerhet i havnen.  

Vedtak: Havneutvalget oppfordrer Fellesenheten til å få fortgang i arbeidet med å 

nattestenge området. 

 

Nye møtedatoer er foreslått til 21. september (møte med båteierne) og 28. 

september (ordinært møte). Styremedlemmene bes sjekke om datoene passer. 

  

Egil Sunde 

leder/sekretær Havneutvalget 


