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 LINDESNES HAVN KF           
  

 

 

 

                                                             
 Møteprotokoll 
 

Utvalg: HAVNESTYRET  
Møtested: Møtet ble gjennomført via Teams.  
Dato: 16/03/21  
Tidspunkt: 12:10 – 13:45 

 
 

Følgende medlemmer møtte ikke:  
    
          
                              

    

Følgende varamedlemmer møtte:   
              
                

 
 

 

                      
Følgende fra administrasjonen møtte:  Olav J. Neset    
   

 
UNDERSKRIFTER: 
 
 

          
          

Åse Lill Kimestad                                Ove Nodeland        Svein Berntsen 
          
          
          
          

             

Unn Liestøl Larsen           Anju Manneråk    Alf-Arne Nøsted 

          
 

          

          
Lennart Danielsen     Bjørn Tore Idland    Petter Faye Thilesen 

 

 

     
     
   Olav J. Neset  
   Havnefogd - styrets sekretær 
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Saksnr. Innhold 
2021/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.02.2021 
 
 
Behandling i havnestyret 16.03.21: 

 
Havnestyret hadde ikke merknader til protokoll fra møte 16.02.21, og den ble 
enstemmig godkjent. 

 
  
Vedtak i havnestyret 16.03.21: 
   
 Protokoll fra møte 16.02.21 ble godkjent. 
 
 
       

Saksnr. Innhold 
2021/05 KJØP AV EIENDOM PÅ STRØMSVIKAS VESTSIDE 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Havnestyret gir administrasjonen fullmakt til å kjøpe naboeiendom til nytt 
lagringsområde for tømmer på Strømsvikas vestside for inntil kr 1 mill. inkl. 
omkostninger. 
Kjøpet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 
 

 
Behandling i havnestyret 16.03.21: 

 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 
Vedtak i havnestyret 16.03.21: 
 

Havnestyret gir administrasjonen fullmakt til å kjøpe naboeiendom til nytt 
lagringsområde for tømmer på Strømsvikas vestside for inntil kr 1 mill. inkl. 
omkostninger. 
Kjøpet finansieres ved bruk av ubundet investeringsfond. 

 
 
 

Saksnr. Innhold 
2021/06       BEMANNINGSSITUASJONEN I LINDESNES HAVN KF 
 
  
 Petter Thilesen fratrådte under behandlingen av saken. 
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Styreleder Åse Lill Kimestad orienterte om at Petter Thilesen hadde sagt opp med 
fratreden 01.06. 2021 og samtaler med ham om denne saken. 
 
Styret vedtok å tilby Petter Thilesen en lønnsøkning på kr 30.000 pr. år og gi 
stillingen tittelen havneinspektør.     

 
 
 

Saksnr. Innhold 
2021/07       EVENTUELT 
 
 Havnefogden orienterte om følgende: 

• Det er kontakt med eiere av naboeiendommer på Strømsvikas vestside for å 
kunne fjellsikre ved bruk av bolting på deres eiendommer. 

• Det ble avholdt møte 03.03.2021 på Mandal Hotel om Strømsvika tømmerhavn. 
Deltakere var representanter fra avskipere av tømmer og flis, Kystskogbruket, 
Statsforvalteren i Agder, ordfører, varaordfører og havnestyreleder. I møte ble 
det konkludert med behov for utvidelse av lagringsområdet. 

• Scanmudring har henvendt seg til Lindesnes Havn KF med ønske om å kjøpe 
del av AT Skog-tomta. Havnestyret ønsker ikke å selge resterende del av tomt 
på Gismerøya. Havnestyret ønsker å beholde arealet, slik intensjonen var, til 
fremtidig fiskeriformål 

 
Petter Thilesen informerte om følgende: 

• I Kleven småbåthavn er akterførtøyningene rettet opp, kostnad ca. kr 300.000. 

• Det er stor etterspørsel etter båtplasser på Nedre Malmø og i Kastellbukta til 
seilbåter/store fritidsbåter med høyde over 3 m – for tiden er det 3 – 4 personer 
som ønsker slike plasser. Havnestyret gikk inn for å be alle båter med høyde 
under 3 m å flytte til andre båthavner. 

• Plastpatruljen – Clear Ocean har henvendt seg med ønske om støtte til 
oppsamling av plast i sjøen. Havnestyret er innstilt på å støtte Mandal 
Dykkerklubb i deres arbeid med å fjerne avfall fra sjøbunnen. 

• Det er lagt ut konkurransegrunnlag på EU Supply (tidl. Doffin) for konsulenthjelp 
til arbeidet med utvidelse av fiskerikaien på Båly. Frist for å gi tilbud er 12. april. 
Konkurransegrunnlaget for entreprenørarbeidet skal være ferdig senest 
01.08.2021. 

 


