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 LINDESNES HAVN KF           
  

 

 

 

                                                             
 Møteprotokoll 
 

Utvalg: HAVNESTYRET  
Møtested: Teams  
Dato: 15.02.2022  
Tidspunkt: 18.00 – 19.00 

 
 

Følgende medlemmer møtte ikke:  
 
   Alf-Arne Nøsted 
   Ove Nodeland 
                                 

    

Følgende varamedlemmer møtte:   
      
   Elisabeth Lindland      
                

  

                      
Følgende fra administrasjonen møtte: Ove Nodeland    
   

 
UNDERSKRIFTER: 
 
 

          
          

Åse Lill Kimestad                                Lennard Danielsen        Svein Berntsen 
          
          
          
          

             

Unn Liestøl Larsen     Elisabeth Lindland                                         Anju C. Manneråk 

          
 

          

          
     Bjørn Tore Idland     

 

     
     
   Ove Nodeland  
    styrets sekretær 
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Saksnr. Innhold 
2022/01 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 23.11.2021 
 
 
Behandling i havnestyret 15.02.2022: 

 
Havnestyret hadde ikke merknader til protokoll fra møte 23.11.2021, og den ble 
enstemmig godkjent. 

  
Vedtak i havnestyret 15.02.2022: 
   

Protokoll fra møte 23.11.2021 ble godkjent. 
 
 
 
       

Saksnr. Innhold 
2022/02 Salg av tomt på Gismerøya til Scamudring AS 
 
 
Forslag til innstilling: 
 

Lindesnes havnestyre vedtar at «AT-skog tomta» del av Gnr. 40, bnr. 630 og 209 som 
vist på vedlagte kart, selges til Scanmudring for omforent pris og betingelser som i 
vedlagte avtale mellom Scanmudring og Lindesnes kommune. 

 
 
Behandling i havnestyret 15.02.2022: 
 
 Havnestyret satte frem følgende tilleggsforslag: 

«Lindesnes Havnestyre» endres til «Lindesnes Havn KF» 
 

 Forslag til vedtak sammen med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i havnestyret 15.02.2022: 
 

Lindesnes Havn KF vedtar at «AT-skog tomta» del av Gnr. 40, bnr. 630 og 209 

som vist på vedlagte kart, selges til Scanmudring for omforent pris og betingelser 

som i vedlagte avtale mellom Scanmudring AS og Lindesnes kommune. 
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Saksnr. Innhold 
2022/03        Eventuelt 
    
Sikring langs elvebredden      
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Havnestyret ber Havneleder sjekke at alle redningsstiger og utstyr i elva fungerer som 
det skal og at stigene er lange nok. 
Stigene skal markeres med grønt ledelys eller lignende som er lett å se for en person 
som har falt i elva. 

 
 
Behandling i havnestyret 15.02.2022: 

 
 Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i havnestyret 15.02.2022: 
 

 
Havnestyret ber Havneleder sjekke at alle redningsstiger og utstyr i elva fungerer som 
det skal og at stigene er lange nok. 
Stigene skal markeres med grønt ledelys eller lignende som er lett å se for en person 
som har falt i elva. 

 
 


