
 
 
 
Referat fra styremøte i Gamvik – Nordkyn Havn KF 07.05.2011 
 
 
Til stede: Torfinn Vassvik (styreleder), Marius Nilsen (nestleder),  Daniel Arnrup-Øien (daglig 
leder), Svein Tønnessen (rådmann). 
Forfall: Inga Manndal (medlem), Marius Nilsen (nestleder) 
 
 
Sted:   Havnekontoret,  Værvegen 15, Mehamn 
Dato:  Torsdag 07.05.2012 kl 09:00-12:00  (3 timer) 
 
Sak 15/12  Godkjenninger 
 
Godkjenninger av innkalling, saksliste og protokoll fra styremøte 12.04.2012 
 
Vedtak: Dokumentene godkjennes. 
 
Sak 16/12  Forsikringssak Hurtigrutekai 
 
Preliminær skaderapport fra Norconsult konluderer med sannsynlig riving og gjenoppbygging av 
kai. Gard/Hurtigruten har utpekt surveyor Roger Westmark for videre vurdering.  
 
Hurtigrutens driftssjef Svein Sollid ønsket omdirigering av anløp til industrikaia og dette ble 
iverksatt fra 19. april, men etter flere av skipenes egne ønsker har mange anløp fortsatt gått til 
ekspedisjonskaia som normalt. Sollid er ikke fornøyd med dette, og drøfter nå saken internt i 
Hurtigruten. 
 
Ny informasjon kan foreligge til møtet. Det må drøftes hvordan føre saken videre. Direkte 
merkostnader påført Nordkynterminalen ved anløp til industrikai foreslås dekket av økt 
fortøyningsavgift. 
 
Vedtak: Saken er tatt til orientering. Havnestyret avventer takst fra surveyor Roger Westmark 
(Gard/Hurtigruten) og vurderer bruk av egen skadetakstmann hvis hensiktsmessig. 
 
 



 
Sak 17/12  Takreparasjon Polaranlegget 
 
Skadetakst fra Norconsult er mottatt av If. og konkluderer stormskade men også dårlig faglig 
tilstand på taket og mulig reklamasjonssak. Hvem som utførte siste arbeid på taket samt 
spesifikasjon på dette undersøkes nå. 
 
Taket må uansett utbedres for å forhindre følgeskader og skade på omkringliggende område i 
tilfelle nye stormer. Tilbud fra Protan Takservice på ca 180.000 eks mva foreligger, og det 
foreslås å iverksette arbeidet straks uansett utfall av forsikringssak. Finansiering over budsjettets 
post 1.3020.2300.330 Vedlikehold til fordeling samt evt. forsikringssoppgjør fra kaiskade i 2011 
på ca 60.000,-. 
 
Vedtak: Reparasjoner igangsettes straks med mindre revidert/bekreftet tilbud fra Protan overgår 
kostnader i takst fra Norconsult.  
 
Merknad: Forsikringsoppgjør blir sannsynligvis avkortet grunnet takets alder/tilstand. Taket er 
opprinnelig fra 80-tallet, Protan Takservice utførte noe arbeid med tetting i 2009 men anbefalte 
utskifting. 
 
Sak 18/12  Disposisjon av Wilsgaardbruket 
 
Wilsgaardjentene har ikke noen aktivitet og er ikke imot å flytte ut av bruket ved behov. Det er 
ønske om å la Red Tree benytte bruket til kunstgalleri ved "bytte" av dykkerklubben mot bruket.  
 
Detaljer, pris osv. rundt dette må drøftes. GNU er i kontakt med Red Tree og mer informasjon vil 
foreligge ved styremøtet. 
 
Vedtak: Wilsgaardbruket kan tilbys til leie, men pris og kostnader for vann/kloakk samt annet 
vedlikehold må vurderes. 
 
Merknad: Etter møtet fikk leder beskjed om at Red Tree ønsker å fullføre kjøp av 
dykkerklubben. 
 
Sak 19/12  Forespørsel om kjøp/leie av Metiskaia 
 
GNH har fått forespørsel fra Hans Lund ang. kjøp eller leie av Metiskaia: 
 

Sender herved en forrespørsel om kjøp evt leie av den kaie ( Metiskaia ) som ligger ret ved Aker. 

Har et behov for fast ligge plads til min båt SEKTOR F-4-G og Tommy Larsen med båten RAMGRUNN F-
23-G, mener ellers at der er behov for en opgradering og ikke minst oprydning slik at den bliver mere 
retresentabelt. 

Mener yterlig at der er et behov for en insats fra den hjemlige fiskeflåten at holde kaien mere ryddig og en 
opgradering av div kaie er også nødvendig kanske et vist samarbejde er vejen å gå. 

 
 



Vedtak: Kaia legges ikke ut for salg, blant annet grunnet pågående utredning av fremtidig 
hurtigrutekai. Den vil tilbys til leie etter at den er formelt overdratt til havneforetaket (dette er 
ennå ikke gjort).  
 
Sak 20/12  Bruks- og utleieplan Værveien 15 
 
GNU ønsker utredning og plan for samlokalisering av foretakene i Værveien 15 til høsten. 
Samtidig er det behov for en mer langsiktig bruks/utleieplan for hele havnekontorbygget, spesielt 
da Helse Finnmark med stor sannsynlighet flytter ut når biblioteket er ferdig ombygget, og 
leiekontrakten for politibåtlageret går ut 31. mai.  
 
Det er også tidligere foreslått å utrede tilrettelegging for næringshage i bygningen. Det må drøftes 
hvilke alternativer som er langsiktig gunstig for havneforetaket. 
 
Forslag til overordnet bruksplan fra daglig leder vil bli utarbeidet til styremøtet. 
 
Vedtak: Havnestyret er positiv til utredning v/ GNU til formål næringshage. Politiet vil tilbys 
forlenget leieavtale for garasjen hvis interessert, men leien justeres og formell kontrakt må 
inngås. 
 
 
Sak 21/12  Godkjenning av logo/grafisk profil 
 
Det er utarbeidet og tatt i bruk logo/grafisk profil etter godkjenning fra tidligere styreleder, men 
det foreslås at profilen blir formelt vedtatt av styret.  
 
Logo i blått med grønn gradering symboliserer hav og nordlys, og inkluderer anker som 
tradisjonell havnesymbol. Våpenformen harmonerer med foretakets status som kommunal havn. 
Orange/gull er kontrastfarger, og profilen er egnet til både lys og mørk bakgrunn. Profilen har fått 
positivt mottak ved presentasjoner. 
 
 
 
Vedtak: Logo/grafisk profil godkjennes. 
 



Sak 22/12  Evt. andre saker/orienteringer 
 
Evt. andre saker diskuteres. 
 
Sak: Nordic Safari ønsker å oppføre midlertidig sanitets/servicebygg på ca 60kvm (med 
septikktank)  på  campingplassen. 
 
Vedtak: styret kan ikke ta stilling til saken uten ytterligere informasjon, og foreslår møte med 
Nordic Safari for å avklare omfanget. 
 
 
 
 
 
_______________________    _________________________ 
Torfinn Vassvik     Daniel Arnrup-Øien 
Styreleder      Daglig leder 
 


