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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. 993 96 623 til Randi Haugstad 

‐ Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 ‐ Tommy Bjellås (FRP) for Helene Rodvelt (V) 

 Det blir befaring på Kaupanes etter møtets
slutt.

Møtet er åpent for publikum og holdes i Havnebygget. 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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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  06.03.2017 
Arkiv: : FE - 033 
Arkivsaksnr.: 17/535 
Journalpostløpenr.: 17/8202 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Politisk sekretariat 
ENHET 
Randi Haugstad 
Politisk sekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
006/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

08.03.2017 

 
 
Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte 23.02.17 
 
Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning. 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
523174 Protokoll - Eigersund Næring og Havn KF - 23.02.2017 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
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EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF 
 
 

 
 
 

MØTEPROTOKOLL 
 
 

Foretak: Eigersund Næring og Havn KF 
Møtedato: 23.02.2017 Møtested: Formannskapssalen 
Tidspunkt - fra: Kl. 12:30 Tidspunkt - til: Kl. 15:30 
Sak – fra / til: 001/17 – 005/17 
 
 
Følgende medlemer møtte: Parti 
Kjetil Bodal ans 
Frank Emil Moen AP 
Harald Røkenes bru 
Liv Fredriksen bru 
Siri Skaar Stornes bru 
Leif Erik Egaas H 
Alf Tore Sæstad KrF 
 
Følgende medlemmer hadde forfall: Parti 
Helene Rodvelt V 
 
Følgende varamedlemmer møtte: Parti 
Tommy Bjellås FRP 

Ruth Evy Berglyd –sak 2/17 SP 
 
Merknader til møtet: 

• Kl. 12.30 – 13.15: Egersund Energy Base v/Tore Svanes, Helene Døscher og Mona T. Espeland 
presenterte etableringsplaner for Kaupanes 

 
 
 
 

 
 
 
 

Leif Erik Egaas  
Styreleder Randi Haugstad 
 Sekretær 
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Styrets faste medlemmer/varamedlemmer (8): 
 
Politiske oppnevnte medlemmer  
Leder Leif Erik Egaas (H) 
Nestleder Frank Emil Moen (AP) 
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) 
Medlem Helene Rodvelt (V) 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 
2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) 

 
 
Brukerrepresentanter 
Medlem Harald Røkenes 
Medlem Liv Fredriksen 
Medlem Siri Skaar Stornes 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Siv Grure 
2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad 

 
 
Ansattes representant 
Medlem Kjetil Lycke Bodal 
 

Vararepresentant 
Varamedlem Ove Romslo 

 
---- 0 ---- 

 
 
 
Saksliste 
Sak nr. Sakstittel  

001/17 

Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og 
Havn KF møte 24.11.16  

002/17 Søknad om utfylling av sjø på Hovland - gnr. 8 bnr. 232  
003/17 Søknad om økonomisk støtte til infrastrukturtiltak  

004/17 

Referatsaker til Eigersund Næring og Havn KF møte 
23.02.17  

005/17 

Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havn KF 
møte 23.02.17  
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001/17 Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havn KF møte 
24.11.16 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 
23.02.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
KJETIL LYCKE BODAL (ans.representant) viste til sak 039/16 - protokoll fra møte 27.10.16 og 
ekstraordinært møte 07.11.16 - vedr. salg av areal til Pelagia. Bodal hadde merknader til at 
avgjørelse ble tatt i telefonmøte (jf. jp.id.: 16/37673)med medlemmene, her burde det vært 
satt et nytt møte. 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent med Bodals merknad. 

 
ENH- 001/17 Vedtak: 
Protokoll fra forrige møte godkjennes med Bodals merknad. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
002/17 Søknad om utfylling av sjø på Hovland - gnr. 8 bnr. 232 
 
Forslag til vedtak: 
Søknaden om utfylling av sjø på Hovland gnr.8 bnr.232 imøtekommes ikke. 

 
 
23.02.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag fra Ruth Evy Berglyd (Senterpartiet) 
 
"Eigersund Næring og Havn KF har ingen umiddelbare innsigelser for at Bertelsen og 
Garpestad fyller ut på eget område. Forutsetningen er at søker følger gjeldende regler 
knyttet til slik utfylling" 

 
Forslag fra Leif Erik Egaas (Høyre) 
 
"Eigersund Næring og Havn KF er i utgangspunktet positiv til søknaden fra Bertelsen & 
Garpestad, men saken sendes tilbake til daglig leder for videre avklaring av ansvarsområdet 
for behandling av søknaden." 

 
Nytt dokument i saken: 
- skriv fra advokatfirmaet Schjødt AS, datert 22.02.17, vedr. merknader til saksfremstillingen 
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(jp.id.:17/6821) 

---- 0 ---- 

FRANK EMIL MOEN (AP) erklærte seg inhabil i saken da han er daglig leder i en bedrift som 
driver næringsvirksomhet på Hovland, og som er en del av konsernet, jf. Forvaltningslovens § 
6, e, punkt 2. Han trådte ut, og innkalt vararepresentant Ruth Evy Berglyd (SP) tok sete. 
 

Votering: 
Daglig leders innstilling falt enstemmig. 
Egaas forslag vedtatt med 5 stemmer mot 3 stemmer for Berglyds forslag (Ruth Evy Berglyd 
(SP) + Liv Fredriksen (brukerrepr.) og Tommy Bjellås (FRP)). 

 
ENH- 002/17 Vedtak: 
Eigersund Næring og Havn KF er i utgangspunktet positiv til søknaden fra Bertelsen & 
Garpestad, men saken sendes tilbake til daglig leder for videre avklaring av ansvarsområdet 
for behandling av søknaden. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 

 
 
 
003/17 Søknad om økonomisk støtte til infrastrukturtiltak 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 
23.02.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Forslag fra Liv Fredriksen (Bruker representanter) 
 
"Eigersund Næring og Havn KF anbefaler at daglig leder går videre med søknadsprosessen." 

 
Votering: 
Fredriksens forslag enstemmig vedtatt. 

Daglig leders forslag kom dermed ikke til votering. 

 
ENH- 003/17 Vedtak: 
Eigersund Næring og Havn KF anbefaler at daglig leder går videre med søknadsprosessen. 

Vedtaket er enstemmig. 
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004/17 Referatsaker til Eigersund Næring og Havn KF møte 23.02.17 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
 
23.02.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
RS 1 - Eigersund kommune. Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020. Kommunestyrets 
vedtak den 19.12.2016 - KS-127/16. 
 
FRANK EMIL MOEN (AP) stilte spørsmål om det kan fremmes en forberedende sak om 
hvordan de ekstra bevilgede midlene som næring og havn fikk skal disponeres. 

Daglig leder orienterte. 

RS 3 - Overtakelse til Eigersund Næring og Havn om salg av kommunale tomter. 
 
DAGLIG LEDER orienterte om at styret enda ikke har fått en avklaring på eierstategi, men per 
dags dato er ikke Eigersund Næring og Havn involvert i boligsalg. 
 

RS 4- Salg av areal til Pelagia AS 
 
HARALD RØKENES (brukerrepr.) vise til epost som lå ved signert avtale med Pelagia hvor en 
"snuhammer" ble omtalt. Hvilke konsekvenser får dette? 
 
Daglig leder følger opp denne. 
 
 
RS 6 - Et eventuelt kjøp av Tollbygget. 
 
Daglig leder orienterte om kjøp/salg av Tollbygget. 

---- 0 ---- 

Eigersund Næring og Havn KF hadde ingen merknader til de øvrige referatsakene. 

Votering: 
Det fremkom ingen forslag i saken. 

 
ENH- 004/17 Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

 
 
 
005/17 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havn KF møte 
23.02.17 
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Spørsmål og orienteringer: 
 
 
23.02.2017 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 

· DAGLIG LEDER orienterte om at det vil komme 2 polske studender som skal hospitere 
på Turistinformasjonen i sommer. Avtale er signert. 
 
 

· LIV FREDRIKSEN (brukerrepr.) viste til presentasjonen som Egersund Energy Base 
hadde ved møtets start og stiller seg positiv til nyetableringer i kommunen. Imidlertid 
trengs det en grundig og god saksbehandling før styret tar en avgjørelse. 
 
Kjetil Lycke Bodal (ans.repr.) viste til havne og farvannslovens §4, definisjoner, om 
hvordan havne- og farvannsloven tolkes med tanke på nyetableringer. 
 
Daglig leder Lars Kolnes orienterte om diverse etableringer på Kaupanes.  
 
Frank Emil  Moen (AP) orienterte om at styret bør være meget positive til at et 
utdanningssenter knyttet til vind- og vannkraft etableres i kommunen. Det er 
profesjonelle aktører som inngår i Energy Innovation AS sin søknad, i tillegg stiller er 
også Rogaland Fylkeskommune. 
 
 

· FRANK EMIL MOEN (AP) er medlem i ressursgruppe Dalane som ser på ledig 
tomteareal. Aktørene sliter med å finne ledige tomter i kommunen. Kan styret gå i en 
dialog med planavdelingen med tanke på en løsning. 
 
 

· KJETIL LYCKE BODAL (ans.repr.) viste til områdeplanen, og er bekymret for at det 
muligens åpnes for etablering av bedrifter som ikke er havnerelatert. Hvis det blir 
nyetableringer som ikke direkte er havnerelaterte, hvordan kan/vil dette slå ut på 
midlene kommunen får da vi nå har status som stamnetthavn. 
 
 

· HARALD RØKENES (brukerrepr.) stilte spørsmål om status for Egersund Næringspark 
AS, Eigestad. 
 
Daglig leder orienterte om at det er søkt omstillingsmidler til krysset/avkjørselen, 
ellers er en ikke kommet lenger med aktører som ønsker å etablere seg her. 
 
 

· DAGLIG LEDER LARS KOLNES orienterte om etableringer på Kaupnaes. Da det er 
søknader som det haster med å få behandlet, innkalles det til ekstraordinært møte 
08.03.2017 på Havnekontoret. 
 

 
ENH- 005/17 Vedtak: 
Det ble ikke fattet vedta i saken. 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  06.03.2017 
Arkiv: : FA - P30, FA - C21, TI - 
&52 
Arkivsaksnr.: 15/736 
Journalpostløpenr.: 17/8201 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Stab næring og havn 
SEK 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
007/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

08.03.2017 

 
 
Søknad om areal fra Egersund Energy Base 
 
Bakgrunn: 
Når det gjelder bakgrunnen for saken vises det til søknaden som ligger ved saken. 

Vedlegg: Søknad om areal fra Egersund Energy Base. 

Spørsmålet er hvordan vi skal stille oss til søknaden om leie av areal. 
 
 
Daglig leders vurdering: 
Søknaden inneholder spennende prosjekter og perspektiver. Disse bør det være mulig 
realisere.  

Dessverre er det ikke mulig å plassere dette anlegget på Kaupanes. Det er for stort i forhold 
til ledig areal. Havnas lagringskapasitet vil bli bygd for mye ned med dette tiltaket. 

Saken fremmes med følgende: 
 

 
Forslag til vedtak: 
Søknaden av 17/2 2017 kan dessverre ikke imøtekommes da anlegget vil være for stort i 
forhold til ledig areal. 

 
Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
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523019 Søknad om leie av arealer på Kaupanes - Holeviga/Sankt Helena 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
E-postkorrespondanse 
Søknad om leie av arealer til HMS utdanningssenter 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  06.03.2017 
Arkiv: : FA - P30, FA - C21, TI - 
&52 
Arkivsaksnr.: 15/736 
Journalpostløpenr.: 17/8208 

Avdeling: 
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E-post: 

Stab næring og havn 
SEK 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 
Saksnummer Foretak Møtedato 
008/17 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

08.03.2017 

 
 
Forespørsel vedrørende HMS treningssenter i Egersund Havn 
 
Bakgrunn: 
Det er stor interesse for å leie arealer hos Eigersund Næring og Havn. Dette gjelder både 
kortids- og langtidsleie. Teigen vil realisere opsjonen sin på 8000m2. De planlegger et nytt 
bygg som vil føre til at de utvider virksomheten sin. 
Geminor AS (flis) ønsker å forlenge leieavtalen sin som går ut i løpet av 2017. 
Anbudene for Statnett sitt bygg vil bli lyst ut rett før sommerferien. 
Hele kai/havneområdet er i dag utleid til mottak og lagring av vindmøller. Dette er 
korttidskontrakter, men foretaket arbeider aktivt for at vindmøllene til den store utbyggingen i 
Bjerkreim også skal tas inn over Eigersund Havn. 
Styret har behandlet to søknader om å leie arealer på ferjeterminalen. 
 

1. I sak nr. 027/16 (møte 22.09.16). Søknad om leie av arealer til HMS utdanningsenter. 
2. I sak nr. 37/16 (møte 27.10.16). Disponering av areal på ferjeterminalen på Kaupanes. 

 
Til søknaden om leie av arealer til HMS utdanningssenter gjorde styret i ENH KF følgende 
vedtak: 
 

1. Styret gir daglig leder fullmakt til å forhandle frem betingelser. Styret ber om at 
følgende 
momenter vektlegges: 
- Dokumentasjon på at virksomhetene er sjø/havnerelatert. 
- Størrelse på byggetrinn I. 
- Konkret plassering av bygget/bygningene. 
- Pris per kvadratemeter. Leietid og indeksjustering. 
- Bygningenes plassering må sees i sammenheng med den nye områdeplanen for 
Kaupanes. 
- Bankgaranti. 

 
1. Forhandlingsresultatet skal godkjennes av styret. 

 
Denne søknaden har en forløper. Allerede i 2015 gjorde styret i ENH KF følgende vedtak: 
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018/15 Forespørsel vedrørende HMS Treningssenter i Egersund Havn 
Vedtak: 

1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF er i utgangspunktet positiv til at Dalane    
Videregåendeskole ønsker å styrke aktiviteten i Egersund ved å opprette et HMS 
senter. 

2. Det forutsettes at Rogaland fylkeskommunen står for finansieringen av anlegget og 
at anlegget bidrar til å utvikle havnen. 

3. Styret ønsker at en eventuell plassering av HMS senteret blir vurdert i sammenheng 
med områdeplanen for Kaupanes. 

4. Styret vil realitetsbehandle søknaden når områdeplanen er utarbeidet. 

 
Saken trakk noe ut av flere grunner. Rogaland Fylkeskommune står ikke lenger alene for 
finansieringen. Fylkeskommunens deltakelse er en del av et større samarbeidsprosjekt. 
Dessuten ble ikke det nye selskapet opprettet før 2016. 
 
Områdeplanen for Kaupanes ikke er ferdig behandlet. Den er heller ikke lagt ut til offentlig 
ettersyn. Trolig blir den ikke ferdig før slutten av 2017. 
 
Den opprinnelige søknaden om HMS senteret fra Energy Innovation er på 6,500 
kvadratmeter. 
Den 17/02 2017 kom det inn en ny søknad fra Egersund Energy Base. Denne søknaden er 
på 20,000 kvadratmeter. Ut fra denne søknaden går det fram at Energy Innovation kan være 
leietaker. Den siste søknaden omhandler også virksomheter som det tidligere ikke er søkt 
om.  
Når det gjelder søknad med begrunnelser blir det vist til vedlegg. Denne søknaden er ikke 
behandlet tidligere i styret for ENH KF. Den blir behandlet som en sak. 
 
Global Fish ønsker også å være på ferjeterminalen. I sak nr.037/16 (27.10.16) Disponering 
av areal på ferjeterminalen på Kaupanes traff styret følgende 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 virksomhetene er sjø/havnerelatert. 
- Pris per kvadratemeter. Leietid og indeksjustering. 
- Bygningenes plassering må sees i sammenheng med den nye områdeplanen for           
Kaupanes. 
- Bankgaranti. 

2. Som en del av avtalen skal det foreligge en forpliktende tidsramme.  
              Dersom denne ikke overholdes, skal avtalen reforhandles. 
 

Om saken 
Interessentene bak søknaden om HMS senteret har gitt uttrykk for at det haster å få en 
avgjørelse i saken.  

Dette har daglig leder forståelse for, selv områdeplanen for Kaupanes enda ikke er klar. Vi er 
i en situasjon hvor 2 virksomheter ønsker å leie areal på Kaupanes. Styret har vedtatt at det 
skal forhandles med begge. Det er bare plass til en.  

Daglig leder har imidlertid vært mer opptatt av å finne gode løsninger enn nødvendigvis 
raske løsninger. Daglig leder har imidlertid stor forståelse for aktørene bak HMS 
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treningssenteret om å få en avklaring. 

Daglig leder oppfatter det slik at en skal se hele Kaupanes område under ett. Søkerne bak 
Energy Innovation vurderte det slik at det bare var aktuelt å se på selve ferjeterminalen, og at 
forhandlingene skulle ha som utgangspunkt at lokaliseringen var bestemt. Følgelig hadde 
Energy Innovation enerett på området. Daglig leder deler ikke den vurderingen. 
 
 
Daglig leders vurdering: 
Daglig leder legger til grunn at Global Fish kommer i gang med et anlegg for mottak og 
behandling av fisk. Dette forutsettes avklart i løpet av en 14 dagers tid. Et slikt anlegg må 
ligge ved sjøen og ha kaiareal. 

Et HMS senter må ha selve treningstårnet ved/i sjøen. Undervisningslokalene trenger ikke å 
ligge ved kai/sjø selv om det er ønskelig. Aktørene bak HMS senteret mener bestemt at 
undervisningslokalene og treningstårnene må være i umiddelbar nærhet. 

Daglig leder har hatt flere møter med Energy Innovation. De har fått tilbud om et treningstårn 
i sjøen mellom kai 14 og den nye kaien som bygges. Undervisningslokalene kan plasseres 
ved siden av det planlagte nybygget til Teigen. Treningstårnet på land kan plasseres inn mot 
fjellet. Tilbudet var under forutsetning av at styret i ENH KF slutter seg til forslaget.   

Tilbudet er avvist muntlig. For ordens skyld er tilbudet også satt fram skriftlig. Dette tilbudet 
er lagt ved som vedlegg i den forrige saken (Energy Innovation). 

Eigersund Havn er i vekst. Det er knappe havnearealer. Derfor er det viktig at disponeringen 
av arealene legger til grunn at virksomheter som har mest behov for nærhet til sjø/kai ligger i 
front. Selv om områdeplanen for Kaupanes ikke er ferdig, er behov for sjøareal en viktig 
premiss i den. 

Slik som saken nå står, er det etter daglig leders vurdering bare å ta avslaget om tilbudet om 
lokalisering til etterretning. 

Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer følgende: 

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 
DokID Tittel 
525248 Søknad om areal på ferjeterminalen 
 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
Søknad om areal på ferjeterminalen 
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Søknad om leie av arealer til HMS utdanningssenter 
 
 

Side 20 av 23



Fra: Lars Kolnes 

Sendt: 6. mars 2017 11:53 

Til: Helene Døscher (hd@energyinnovation.no) 

Emne: VS: Søknad om arealer på ferjeterminalen 

  

  

 

  

                                                        SØKNAD OM AREAL PÅ FERJETERMINALEN. 

  

  

Det vises til tidligere søknad samt samtaler. Søknaden er på ca. 6.5 mål med tilhørende treningstårn 

til lands og ved/sjø.  Fra deres side er det viktig at hele anlegget fremstår mest mulig samlet. Det er 

svært viktig for dere at anlegget også ligger nærmest mulig til sjø. 

  

Daglig leder har forståelse for dette, men arbeider for at flere interesser ivaretas. Det er viktig at de 

virksomheter som har et absolutt behov for adkomst til sjø/kai plasseres i front. Selv områdeplanen 

for Kaupanes ikke er ferdig utarbeidet, vet jeg at dette er en viktig premiss i planarbeidet. 

  

Med forbehold om styrets godkjenning tilbys følgende alternative areal. Energy Innovation kan få 

leie 6,5 mål ved siden av arealet som Teigen har opsjon på. Teigen har meddelt at de vil løse inn 

opsjonen i løpet av året. Følgelig vil arealet ligge ved siden av Teigens anlegg opp mot fjellet. Under 

forutsetning av bygningsmyndighetenes godkjenning /styret for ENH KF kan både HMS Senteret og 

treningstårnet til  lands settes opp her. Her er vi åpne for å diskutere leietid. For aktivitet som 

genererer havnetrafikk er prisen kr 6o pr kvadratmeter årlig. Foretaket får inntekter fra 

havnetrafikken i tillegg. 

  

Med forbehold om tilsvarende forutsetninger kan treningstårnet i vann monteres. Dette må skje 

mellom den nye kaien på ferjeterminalen og kai 15. Dersom dette er av interesse ,vil det bli 

utarbeidet koordinater hvor treningstårnet kan settes.. Daglig leder ser for seg en leietid på 10 år for 

treningstårnet ved/ i sjøen. Dersom kommune/foretak har behov for arealet må tårnet fjernes for 

leietakers regning. Dersom det ikke er behov for det, kan leietiden forlenges med 5 år om gangen. 

Det forutsettes at det stilles en bankgaranti for eventuelle kostnader med fjerning av 

treningstårnene. Det forutsettes også oppstart innen 2 år, og at leiebeløpet indeksreguleres i 

samsvar med KPI. 

  

Dersom tilbudet er av interesse hører jeg fra dere innen 1.4.17. Dersom tilbudet er interessant vil 

det bli utarbeidet en leieavtale som må godkjennes av styret. 

  

Dersom dere ikke ønsker å ta imot dette tilbudet, kan det være alternativer i nærheten. Bertelsen & 

Garpestad er i ferd med å ferdigstille at stort næringsområde på Langholmen. Dere kan eventuelt ta 

en prat med de om mulighetene for en lokalisering her. Jeg  har forstått det slik at dette 

næringsområdet er på om lag 40 mål. Kommunen har også et fremtidig område på Hovland 2. Det er 

ikke regulert, men det er et område som er avsatt i kommuneplanen. Følgelig ligger det noe fram i 

tid. Området er på ca. 50 dekar. 
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Med vennlig hilsen 

  

Lars Kolnes ENH KF 
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