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HAVNEUTVALGET 
 

Protokoll 

 
Møte i Havneutvalget for Sandviken Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 5. mars 2015, kl. 18.30 

Sted: Møterom 2. etg. Fiskerimuseet bod 20 

 

Møtte:   Leder/referent: Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Medlem: Peder Stumberg (Sandviken Veteranmotorbåt Klubb) 

  Medlem: John Audun Hauge (privat) 

  Medlem: Roar Mørkeset (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

Medlem: Arild Berge (Aktivt Sjøliv For Alle) 

  Medlem:  Svein Olsnes (Motivasjon & Mestring) 

Medlem: Ove Ytredal (Trappen Maritime) 

Forfall:  Medlem: Langskipslaget Haakon Haakonsen 

 

Sak 1/15:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent 

 

Sak 2/15: Godkjenning av protokoll fra møte 14. september 2014 

Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 3/15: Betingelser for båtplass, eventuell innskjerping i forhold til aktiv 

deltakelse i senteret. Ref. «Regler for Sandviken Veteranbåthavn», pkt. 4-

d og 5-i. 

Vedtak: Det er flere søkere om plass i havnen enn det er plasser. Reglenes bestemmelse 

om fornyet søknad hvert år, tas i bruk på nytt for å ha et verktøy for å kunne 

prioritere i forhold til disse punktene. Ved refordeling av plasser vil det bli lagt 

vekt på aktiv deltakelse i dugnader og havnen og miljøet ellers.  

 

Sak 4/15: Endringer i havnen med nye hoper og museums-brygge. Orientering og 

muligheter.  

Vedtak: Fiskerimuseet tar nå i bruk sitt område av havnen og bestemmer hvilke båter 

som skal ligge der. Dette skjer i samarbeid med Havneutvalget. 

 

Sak 5/15:  Søknad om båtplass til «Anna». 

Vedtak: «Anna» tildeles plass. «Viggo» må bort fra havnen senest 15. mai. Ved behov 

for omrokkering av plassene i havnen før den tid, må eier legge «Viggo» der 

Havneutvalget til enhver tid bestemmer. 

http://www.kystkulturbergen.no/
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Sak 6/15:  Søknad om båtplass til nordlandsbåt «Orm». 

Vedtak: «Orm» tildeles plass på fiskerimuseets kvote og plasser i havnen. 

 

Sak 7/15: Søknad om båtplass «Kim Jeanette». 

Vedtak: «Kim Jeanette» ble tildelt plass. Båten er i original stand og bygget av 

båtbygger som fritidsbåt i en periode der båtbyggere prøvde å tilpasse utseende 

og funksjon i hard konkurranse fra plastbåtindustrien. Båtens karakter speiler 

denne perioden. 

 

Sak 8/15: Søknad om båtplass «Vesle Kari». 

Vedtak: «Vesle Kari» tildeles plass i havnen. Båten representerer en type som en ønsker 

å ha i havnen, men som for tiden mangler. 

 

Sak 9/15: «Trammel» og fremdrift. 

Vedtak: Det har knapt vært gjort arbeid på «Trammel» siden den fikk plass i 

kystkultursenteret, og forfallet er påtakelig. Plassen sies opp, og eier av 

«Trammel» får frist til 15. mai 2015 til å fjerne båten. 

 

Sak 10/15: Utlegging av flytebrygge på Tangen. 

Vedtak: Legges ut som planlagt og i tråd med godkjenning. 

 

Sak 11/15: Bruk av nøstet. 

Vedtak: Saken ble diskutert uten vedtak. 

 

Sak 12/15: Skader på trekaiene, og reparasjon av disse. 

Vedtak: Det vurderes om kaiene kan repareres på dugnad. 

 

Sak 13/15:  Konsulentutredning havnen, orientering. 

Vedtak: Gjort. 

 

Sak 14/15:  Eventuelt. 

a) Søknad om plass til «Fyksesund». 

Vedtak: «Fyksesund» tildeles plass. «Real» må flyttes til annen plass i havnen 

der den ikke opptar ordinære plasser frem til eier har funnet en løsning for 

båten. 

b) Båtutsett: 

Vedtak: Siste frist for ordinært båtutsett er 15. mai. Båteierne oppfordres til å 

sette ut båtene før dette. 

c) Oppsamling av rot og skrot. 

Vedtak: De som roter og legger fra seg skrot og boss på området, må også 

betale for fjerning av dette. Slikt avfall kan fjernes av Havneutvalget uten 

nærmere beskjed. Kostnaden vil i sin helhet bli belastet forurenser. Der en ikke 

vet hvem eier er, vil kostnaden med fjerning i sin helhet bli belastet alle 

brukere av havnen/senteret. Enten via lag/org., eller direkte mot personer. 

Tiltaket innføres i håp om at brukerne av senteret tar større ansvar for fjerning 

av eget avfall. 
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