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i; I ■Ble forbigått i konsesjonsrunde~ o.
■ Far fire løver, betaler bare for tre

FISK: En saks-
behandlingsfeil
i 2009 er blitt en
kostbar affære for
staten. Nå deler de
ut fire oppdretts-
løyververdt minst
enkvart milliard
kroner i erstatning
til Eide-konsernet.
OLIVER ORSKAUG

Det er nå gått syv år siden konflikten
mellom Fiskeridirektoratet og Eide
Fjordbnilc og Fyllingsnes Fisk i Hor-
dalandstartet.
De to oppdrettsselskapene, som

er en del avEide-konsønet, sølvte om
tre løyver for laks og aure i en udys-
ningsrunde. Totalt 26 selskaper på
Vesda~de[ dekolc i karapen om fem
]vonsesjoner.

Fislceridirektocatetvurderteulike
kriteriet, og basert på en poengscore
fikk fem selskaper konsesjon. Eide-
selskapeneble forbigått fordi de ikke
tilfredsstilce laitaiene godt nok.

Trerunderlretten
Det nektet de toselskapene å aksep-
tere, ogidaget påvedtaket Øgen ble
avslått avFiskeridirelctoratet, ogetter
enrunde innom departementet ble
staten saksøkt av oppdrettsselska-
pene.
ChrisØ S. Mathiassen i Ad-

wkatSrmaet Herres haz bist3tt og ger, men nå er vi fornøyd med å ha har hatt i &akeprisene Ø siste årene, 780 tonn biomasse hver. Eide-lconser-
Igempetfor farnilienEide. koØet i må1. Nå haz vi heist flagget, kan de antageligvis f3 et sted mel- net har nå totalt ni løyver og azilegg ~,y ~~~~ ,...

Første rundeitingrettenvant siersamfunnslcontaktOveGjerdei 1om80og100millionerlannerpr. iHardangerfiordenogFensC~orden. „1
staten, men Eide-konsernet ga seg Eide-konsernet løyve, sier Gaard. - Vi produsemr rundt 8.000 tonn
ikke og anket dommen [il Gulating Nærings- og fiskeridepaztementet Med andre ord betaler Eide-icon- i dag, men vil øke det Øg når vi < ̀  '
lagmannsrett. Gleden var derfor stor haz gått med å ~ de to selskapene de semst 10 millioner kroner pr. løyve a i full produksjon.
da lagretten i november 20141com til heløyvene de søkte om i 2009. Prisen de nA fiat tildelt, ogkan snu seg sundt Seleløpet Uer i dag 41 ansatte og
at staten hØde begått saksbehand- de Ø betale er 15 millioner kroner og selge dem for kanskje så mye som regner med å ansette flee etter hvert
lingsfeil. Eide-selskapene hadde krav pr. løyve. I tillegg får Ø et ekstra 1øy- 400 millions[ om de vil. som de fire løyvene de nå haz fatt blir
på erstatrung. ve som plaster p9 såret som de sliQper tatt i bails

Saken ble anket til Høyesterett å bec~le noen vuØs ang for. Ingen salgsplaner
avefaten,menlandetaeversledom- Det skjer neppe. FBkB~pJ$tO~t011bB~g -
mere aviste regjeringsadwkatens Verdt mye mer - A ~ Isne ~r;~ ~n Føkerutunista Per Sandberg (FrP) er FORNOYD: Samfunnskontakt Ove
anke. - Det er en god deal Den kampen enproblemstilling, sier Gjerde på i Polen denne uken for å møte einkol- ~Jefde I Eid~konsemet wrapøv~r

de haz tatt haz lønt seg, sier sjømara- vegne av Funilien Ø som for ti- lega Marelc Gr6bazcryk og kan ilske regjeringen tildelte 65 knasesjoner
Tøffe forhandlinger nal Marius Gaard i Swedbaz~k den er Ø ferie og ikke kan svare på kommrntere uØet av enisen. Men basert på relativt subjektive kri-
Men, hwrdan beregner man verdien Han viser til at det dyreste løyvet i Finansavisas spørsmål hØ statsselcre[ær Ronny Berg enfor- terier. Nå etablerer vi et helt nytt
av tre tapre oppdrettsløyver mange år forrige auksjon i 2014 gikk for 66 mil- Deres plan er nå å kjøpe inn ut- nøyd med at Eide og sliten nå er blitt system med mer objektive iQiterier
senaenårpriserpåfislcogfbrsvinger GonerØner.Etløyveerevigvarende styr og famerderisjøenhahøstenav, enige, syv åtettertildelingsrunden. forviderevelcstDetvilskapebedre
opp og ned Ø'ar til år? ogkan selges på det åpne mazkedet. som kan ~ slakteferdig fiskzundt 18 -Denne saken er helt tilbake forutsigbazhe[ for næringen, sier
- Det haz vært lange for6andlin- - I dag, med den utviklingen vi måneder sense. De nye løyvene spå Ø2009-fonden da SØfenberg-II sta[sselQetær Berg.

VANT TIL SLU1T: Pappa Knut Frade Eide og sønnen Sondre (baki, som er tredje generasJon flskeoppdretter, får nA
løyve ell 9 produsere neseen 3.000 tonn mer Glomasse i tjorder pA Vestlandet. Syv Ars kamp mot staten er over.
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RETTSNIST: Togårdeiere har hlttll I Ar gAtt rettens vel for A forhindre Coop
å omprofllere Ica-6Wkker, men begge hertapt. ~w,s,ØxØ:io~,wuFx

Gårdeiere blir
ikke kvitt Coop
LHANDEL: Coop har sulting at Rema-avtalen vaz år-

saken til at selskapet ville bryte

vunnet to søksmål mot kontrakten. Trert imot ble det

g~~e~e~e h~~~~ ~ ~~ 
anført at eiendomsselskapet haz
vært misfornøyd med Ica som

STINE GRIHAMAR leietager over lang tid
ST~PIE.GAINI!M/fl@FlNARSPVISEN.1lB Selskapet pekte p3 ulovlig

Etter at Coop kjopte opp alle Cremleie, ombygginger og om-
landets Ica-butikker i høsten profileringer uten tilWelse.
2014, bar dagligvarekjeden hatt Retten fant Ilske noe gcunn-
hendene fulle med åomproff- ]ag for kontraktsbrudd: uDet er
Jere butilcicene til Coop Mega og ingen holdepunkter for å hevde
Coop Prix. at Ica har opptrådt grovt uakt-
I ]nilissene haz erkerivalen somt, eller handlet i strid med

Rema 1000 jobbet for å snappe redeclighet og god troy, heter det
til seg så mange botilsker som i dommen.
mulig, og ifølge Aftenposten
barkjeden lykkes i å få tØ i et Torettssaker
tyvetallsbutikker. Dette er andre gang Coop har

Enok Consulting, som eier wane[ over gårdeiere i retten
butilcldolcaler på Haugerud Sea- hittil i år.
ter i Oslo, er en av gårdeierne. Si- Som Finansavisen har skrevet
den i fjor sommer har selskapet ridligere, kom Coop seuende ut
forsøkt å kvitte seg med Coop, av en rettssak med gårdeieren
men har nå tapt i Oslo ringrett. Langhus Næringseiendom i fe-

bruar. Her 3eklcet Rema 1000
-Misfornøyd halvparten av saksmnkostnin-
Ifølge doØen ble EnokConsul- gene.
ting tilbudt en årlig minimums- Enøk Consulting rakk ilske å
leie på 2,6 millioner kroner av besvare Finansavisens henven-
Retna 1000. I tilleggble det avtalt deise før avisen gikk i trykken.
en engangsutbetaling på 4 mil- Heller ilske Coops kommun~i-
lionerkroner dersom overtagel- kasjonssjef Harald Kristiansen
sen Ule gjort for 1. januar 2017. hadde mulighet til å koØentere

I retten bestred Enøk Con- dommen i går.

18 km • 3Q kan • ~å km • 8Q ~Cnt
• 18 km NQrdlc W~Ikin~ ter +~~+g sam vil fås

På urbane stir og jenno ruark
med Norges stØrst~ t~rrenglBp
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Dato: 21.mai
Påmelding: Ecotrailoslo.com


