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Forskrift om bruk av kommunens sjøområder i Tønsberg kommune, 
Vestfold og Telemark 

 

Hjemmel: Fastsatt av Tønsberg kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 21. juni 2019 
nr 70 om havner- og farvann § 9. Forskriftens § 2a er godkjent av Kystverket xx.xx.xxxx i 
medhold av forannevnte lov.  

 

§ 1. Formål og virkeområde 

Forskriften skal sørge for sikker ferdsel i kommunens sjøområder og gjelder for fritidsfartøy 
og næringsfartøy. 

 

§ 2. Pålegg om taubåtassistanse, forsvarlig fortøyning, oppankring og flytting 

a) Kommunen kan gi pålegg om fortøyning eller oppankring dersom dette er nødvendig 
av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

b) Kommunen kan pålegge bruk av taubåt eller fortøyningsassistanse dersom dette er 
nødvendig av hensyn til trygg ferdsel eller sikker havnevirksomhet. 

c) Kommunen kan pålegge et fartøy å flytte seg fra anvist plass dersom det er 
nødvendig av hensyn til trygg ferdsel, sikker eller effektiv havnevirksomhet. 

 

§ 3. Krav om tillatelse for å dykke 

Dykking i følgende områder krever tillatelse fra Havneadministrasjonen i kommunen: 

Tønsberg kanal og indre havn mellom en linje Nord–Syd gjennom fast hvit lykt i ca. posisjon 
N 59° 15′ 26″ Ø 010° 25′ 35″ på Ørsnes og en linje Nord–Syd gjennom Nordbyen Lykt. 

Dykking for å berge liv eller verdier som ikke kan vente til tillatelse er gitt, kan likevel 
gjennomføres. I slike tilfeller skal det snarest mulig meldes fra til havneadministrasjonen i 
kommunen om dykkingen. 

 

§ 4. Forbud mot snøtømming 

Det er forbudt å tømme snø i Kanalen og indre havn (jf. § 3) uten tillatelse fra Tønsberg 
kommune. 

 

§ 5. Reaksjonsmidler og straff 

Ved overtredelse av denne forskriftens bestemmelser eller vedtak fattet i medhold av den 
gjelder bestemmelsene i Havne- og farvannsloven så langt de passer. 
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Ved vesentlig overtredelse kan Tønsberg kommune i legge forelegg etter Havne- og 
farvannslovens  kap 7. 

 

§ 6. Ikrafttreden og oppheving 

Forskriften trer i kraft ved kunngjøring i Norsk Lovtiden. 

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 26. april 2019 nr. 638 om bruk av og orden i havner 
og farvann, Tønsberg kommunen, Vestfold. 


