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Søknad om opsjonsavtale tilknyttet nytt industriområde
FIPEiendomASsøkermed dette om opsjon på leie av nytt sjørettet industriareal på kommunens
fremtidige industriområde på Leirvika eller alternativt Rypklubbennår disse ferdigstilles. Dette
arealet bør minimum ha sammestørrelsesom FIPEiendomsASeiendommer på Fuglenesodden
, og
har potensiale til å utarbeides med havnefasiliteter.Dersom FIP Eiendom benytter opsjonen er
selskapet innstilt på at leie av disse områdene vil være i henhold til det ordinære
gebyr/avgiftsregulativet.
Årsakentil opsjonssøknad
en, er at vi ut fra et byutviklingsperspektivser det som hensiktsmessigå
endre eiendomsutviklingenpå området. Dette innebærerderimot en betydeliglangsiktigrealisering
av eiendomsutviklingen
, samt at det kan skape usikkerhet for en sentral bedrift i Hammerfest
industrisatsning.

Sikre utvikling av Hammerfest Industriservice (HIS)
Hammerfester i en kraftig utvikling og har i dag behov for mer industriareal. FIP EiendomAS
eier/fester tre eiendommer (21/86, 21/216, 21/217) på Fuglenesodden
. Dissebenyttes i dag til
industriformålog HammerfestIndustriservice(HIS)er størsteleietaker.FIPEiendomhar vært i dialog
med Hammerfestkommunefor å diskuterevåre tanker knyttet til hvordanFIPEiendombør utvikle
dette området. Det er sentralt for FIP Eiendom å sikre at Hammerfestbeholder og styrker sin
konkurransekraftknyttet til petroleumsnæringen
, samtidigser vi at en industriutviklingikke vil være
optimal bruk av området.
HammerfestIndustriserviceAS(HIS)er leietakerpå områdene til FIPEiendom. HIShar hatt en svært
positiv utvikling de senere årene, og er et sentralt selskap for styrkingen av petroleumsrettet
mekaniskkompetansei Hammerfest.Dette visesblant annet i at bedriften har sentralekontrakter
med hovedleverandørenetilknyttet både StatoilsHammerfestLNGog EniNorgesGoliat-prosjekt,og
at de ogsåhar startet leveranseroffshore. Selskapethar sentraleindustrielle eier gjennomLangset
og Aibel,og dissehar vært viktige bidragsyterefor å bringeHIStil hvor de er i dag.HIShar signalisert
behovfor bedre og modernefasiliteter som sikrervidere drift, og FIPEiendomhar i samarbeidmed
HIS, planlagtet nytt verkstedpå området.
FIPEiendomvurdererdet slik at dersomHISmister mulighetentil å videreutviklesegvil det redusere
densamledekonkurransekraftentil Hammerfesti forhold til andrestederi nord.

Fremtidig utvikling av Fuglenesodden
FIPEiendomhar i denneplanleggingenhatt en dialogmed administrasjoneni Hammerfestkommune
om hvordande serpå den fremtidige utviklingenav Fuglenesodden
. Det har tidligerevært signalisert

fra kommunenat Fuglenesoddener et områdesom de på langsikt ville ønsketå benytte til noe mer
enn et industriområde. Området er attraktivt ved at det både er sjø- og sentrumsnært, og kan
benyttes til å styrke en sentrumsnærbefolkningsvekst.Dermedkan man se for segat området kan
benyttes til boliger og kontor-/utdanningsfasiliteter.FIPEiendomser at byggingenav det planlagte
verkstedbygg
et vil kunne hindre en alternativ utnyttelse i overskueligfremtidig. Dette vil være en
permanentbyggsomvil ha langlevetid.

Forutsetninger for opsjon
Det er vår oppfatning at administrasjoni kommunenåpnet for en behandlingav en opsjonssøknad
for et tilsvarendeindustriområde,på Rypklubbeneller Leirvika.Betingelsenknyttet til opsjonenvil
være at FIP Eiendom ikke etablerer permanente bygg på eiendommenepå Fuglenes
odden, og
dermedikkelåser fremtidig utnyttelseav området.Etnytt områdeskaltilbysHISfor leie for å sikreat
de får arealene som sikrer selskapetvidere utviklingsmuligheter.Det er naturlig at det er FIP
Eiendomsom eiendomsbesittersom tildeles en slik opsjon, ettersom det er dette selskapetsom
godtartil begrensingeneknyttet til områdeutviklingeni tilleggtil en sværtlangsiktigrealisering.
FIP Eiendomanser at Hammerfestkommune med å bevilge en slik opsjon vil være med å sikre
Hammerfestsin sterkepetroleumsposisjon.Ensterk og tydelig mekaniskindustri vil væreviktig for å
tiltrekke segnyedriftsorganisasjonerog vedlikeholdsoppdrag
for oljeriggerog subseautstyr.
Deter meddennebakgrunnat FIPEiendomsøkeropsjonpå å leie nyeindustriområder.

Om FIP Eiendom
FIPEiendomer ikkeeier i HIS,men FuglenesIndustriparkAS(FIP)someier 30 prosentav FIPEiendom
eier for øyeblikket32 prosent av HIS.FIPeies 100 prosent av Pro BarentsAS.Pro Barentser en
industriinkubatorog utviklingsaktørmed fokuspå leverandørindustritilknyttet petroleumsaktiviteti
nord. ProBarentseiesav Statoil,BergenGroupKimek, SIVA,HammerfestEnergiog Polarbase.
Det er to andreeierei FIPEiendom; HammerfestNæringsinvest(30prosent)og BarlindhaugEiendom
(40prosent).
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