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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig
av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).
‐ Eventuelle forfall meldes til tlf. 99396623 til Randi Haugstad
‐ Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte
saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt.
Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede
fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås
ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.
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Møtedato

Disponering av areal på ferjeterminalen på Kaupanes
Bakgrunn:
Når det gjelder bakgrunn for saken viser jeg til søknaden av 24.10.16 som er plassert som vedlegg.
Global Fish ønsker å disponere hele området til fiskeriformål.

Daglig leders vurdering:
Området omkring ferjeterminalen er svært ettertraktet. Flere interessenter har meldt seg. Styret har
signalisert at virksomhetene må være sjørelaterte/ha behov for kai. Det er naturlig i og med at det er
foretatt betydelige investeringer i infrastruktur innen kai. Daglig leder ser for seg følgende fremdrift:
Det naturlige er trolig at daglig leder får en fullmakt fra styret til å forhandle med Global Fish om en
avtale. Denne kan legges frem som endelig sak i styremøtet 24.11.16. Det er naturlig at fullmakten
legges over lest som tidligere fullmakter.
Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende:

Forslag til vedtak:
1. Daglig leder får fullmakt til å ta opp forhandlinger med Global Fish om en fiskerietablering på
Kaupanes.
2. Styret ber om at følgende momenter vektlegges:
‐ Dokumentasjon på at virksomheten er sjø/havnerelatert
‐ Størrelse på byggetrinn 1
‐Konkret plassering av bygget/bygningene.
‐ Pris pr.kvadratmeter. Leietid og indeksjustering
‐ Bygningenes plassering må sees i sammenheng med den nye områdeplanen for Kaupanes
‐ Bankgaranti

Alternative løsninger:
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God ettermiddag.
Viser til tidligere møter mht våre planer om få disponere hele overnevnte område til fiskeriformål.
Vi er nå kommet så langt i planarbeidet og finansieringen at vi ønsker å oppta forhandlinger med
Foretaket om en
langsiktig leieavtale.
Siktemålet må være å kunne fremforhandle en avtale til fremleggelse på neste styremøte i Foretaket den
24.11.16.
Om ønskelig kan jeg på dette møte delta og konkret gå nærmere inn på hva disse planene innebærer.
På forhånd takk.

Geir Robin Hoddevik
Managing Director
+47 901 20 900
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