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Havneutvalgets behandling 20.04.2021:
Repr. Jan Wollnick (Rødt) fremmet følgende forslag:
Av hensyn til miljøet rundt Son torg og dampskipskaia mener vi at ulempene med
midlertidig septikktømmestasjon her er større enn fordelene.
Som rådmannen sier: «ulempen med å opprette en midlertidig tømmestasjon på
dampskipskaia er åpenbar. Det vil være tett på en uteservering og tett på Son torg.
Torget er et yndet utfartssted, hvor innbyggere og gjester gjerne oppholder seg. Rent
visuelt og luktmessig er det neppe en ideel situasjon å etablere en
septiktømmestasjon på et slikt sted.»
De fleste båter stikker ikke dypere enn 170 cm og vil kunne benytte seg av det
eksisterende anlegget syd på A-brygga.
Det bør opplyses på nettsiden til Son havn at nærmeste tømmestasjoner er Drøbak,
Holmestrand og Fuglevik for båter som stikker dypere enn 170 cm.
Votering:
Repr. Jan Wollnicks forslag ble enstemmig vedtatt.
Havneutvalgets vedtak 20.04.2021:
Av hensyn til miljøet rundt Son torg og dampskipskaia mener vi at ulempene med
midlertidig septikktømmestasjon her er større enn fordelene.
Som rådmannen sier: «ulempen med å opprette en midlertidig tømmestasjon på
dampskipskaia er åpenbar. Det vil være tett på en uteservering og tett på Son torg.
Torget er et yndet utfartssted, hvor innbyggere og gjester gjerne oppholder seg. Rent
visuelt og luktmessig er det neppe en ideel situasjon å etablere en
septiktømmestasjon på et slikt sted.»
De fleste båter stikker ikke dypere enn 170 cm og vil kunne benytte seg av det
eksisterende anlegget syd på A-brygga.
Det bør opplyses på nettsiden til Son havn at nærmeste tømmestasjoner er Drøbak,
Holmestrand og Fuglevik for båter som stikker dypere enn 170 cm.
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