
 
 
 

Referat 
 

Styremøte i Gamvik – Nordkyn Havn KF 
 
Sted: Havnekontoret, Værveien 15, Mehamn  
Dato: Onsdag 13.06.2012 kl. 09:00-12:00 
Tilstede: Torfinn Vassvik, Marius Nilsen, Alf Normann Hansen, Daniel Arnrup-Øien 
Forfall: Inga Manndal 
 
 
Sak 23/12  Godkjenninger av innkalling/saksliste og møteprotokoll 07.05.2012 
 
Vedtak: dokumentene godkjennes. 
 
Sak 24/12  Utleie Metiskaia 
 
Info: 
Norway Seafoods og Hans Lund har meldt interesse for leie av Metiskaia. Norway Seafoods ønsker å leie hele kaia i 
en flerårsperiode, for å tilrettelegge for forventet økning i ferskfiskleveranser. De er også interessert i å få en asfaltert 
flate for kran o. l., samt få gjenåpnet gjerde mellom industrikai og mottaksanlegget. De vil selv stå for å legge ut 
strøm og vann. 
 
Det foreslås å utarbeide leietilbud til Norway Seafoods. Fastsettelse av leie og nødvendige investeringer må 
bestemmes, samt evt. flytting/oppsigelse av plassen til Charmi. 
 
Vedtak: 
Tilbud utsettes til detaljert behovsspesifikasjon foreligger fra Norway Seafoods. Det åpnes for 
salg av kaia til Norway Seafoods. 
 
Sak 25/12  Forsikringssak Hurtigruten/Dampskipskai 
 
Info: 
22.05.2012 kom Hurtigrutens driftssjef Svein Sollid med takstmann Trond Pedersen for inspeksjon. Tilstede var også 
daglig leder Daniel A. Øien og takstmann/konsulent for GNH Jan Roar Steffensen/Steffcon AS samt dykker Inge 
Nygård. 
 
Det ble utført en omfattende inspeksjon ved lavvann og undervannsinspeksjon med dykker. 
 



Konklusjon er at skadene er omfattende men ikke så alvorlige som først fryktet. Fundament/peler er på noen plasser 
løftet og skadet i toppen, men ikke knekt. Betongfestet pullert er uskadet. Det ble  ikke avdekket råte eller andre 
forhold som skulle tilsi svekkelser i bæreevne før sammenstøtet. 
 
Per 06.06.2012 er skaderapport fremlagt av Steffcon og det avventes rapport fra Hurtigrutens takstmann.  
 
Hittil er ca. 66.000,- påført GNH i omkostninger for nødvendige og tidskritiske undersøkelser. Disse er naturlig nok 
ikke budsjettert, men er ført under konto for DS-kaia og forventes dekket av endelig oppgjør. Midlertidig kan de 
dekkes av midler fra forsikringsoppgjør 2011 for stormskade på DS-kai. 
 
Det er dog ønskelig med styrets godkjenning av videre bruk av midler til Steffcon for videre arbeid i 
oppgjørsprosessen, samt evt. andre utgifter som kan oppstå i forbindelse med denne. 
 
Vedtak: 
Saksinfo tas til etteretning.  
Utgifter knyttet til skadevurdering godkjennes i egen sak, 31/12. Endelig avgjørelse om til 
hvilken grad kaia skal utbedres blir tatt etter at oppgjør er fastsatt. 
 
Sak 26/12  Flytebrygger Mehamn 
 
Info: 
Prosjektet for flytebrygge i Mehamn mangler ca 575.000,- i finansiering ifht. opprinnelig budsjett. 
 
Det må drøftes ulike finansieringsløsninger (lån, depositum...) og evt. kostnadsreduserende tiltak, inklusive valg av 
bryggeløsning. Vi vil også avklare status på aksept av tilsagn. 
 
Vedtak: 
Prosjektet utredes videre med mål å gjennomføres i 2013. 
 
Møter/brukerundersøkelser avholdes i løpet av høsten med fiskere, industri og småbåtforening for 
å avklare formål og brukerprioritet. Samtidig sendes følgende søknader: 
 
- Søknad til Kystverket om overføring av tilsagn fra 2012 til 2013 
- Søknad til Innovasjon Norge for pilotprosjekt i samarbeid med Øksnes Entreprenør for 
bryggestøping på plass 
- Søknad til Sametinget om prosjektmidler 
- Søknad til GNU for gjennomføring av brukerundersøkelse/forprosjekt 
 
Det bør også gjennomføres møte med Kystverket i Honningsvåg i høst for å orientere om planer 
og fremdrift i prosjekter generelt. Daglig leder og gjerne også styrets leder deltar. Daglig leder tar 
kontakt med Kystverket for å finne passende dato. 
 
 
Sak 27/12  Servicebygg campingplass Holmen 
 
Info: 
Fra Nordic Safari:  
Vi ber herved om tillatelse til å sette opp følgende installasjon på arealet:  
- Bygg på 5x7m (bygges på annen lokasjon, plasseres på midlertidig fundament).  
- Septiktank (graves ned, men lett å fjerne).  



- Strøm og vannframføring (hentes fra nærmeste tilgjengelige sted rett øst for planlagt bygg).  
- Det bes om at retten til å plassere bygget der innfases i eksisterende kontrakt/avtale om bruk av arealet.  
- Bygget skal fungere som sanitærfasilitet til oppstillingsområdet for bobiler/campingvogner, da kapasiteten på det 
anlegg vi har i dag er sprengt. 
 
Vedtak: 
Oppføringen godkjennes med følgende vilkår: 
- Bygget må byggesaksbehandles av teknisk etat etter vanlige regler 
- Bygget må kunne brukes av fiskeflåten og andre brukere, spesielt ifbm. med ny flytebrygge 
- Leietillegg vil foreligge. Størrelsen på denne avgøres etter at bygget er godkjent. 
 
Ovenstående vil reguleres gjennom tillegg til eksisterende leiekontrakt mellom GNH og Nordic 
Safari. 
 
 
Sak 28/12  Bruks- og utleieplan Værveien 15 
 
Info: 
Ambulansesentralen har meldt interesse av å overta garasje i underetasjen hvis ikke flytt til bibliotekbygget blir 
iverksatt. Det er økt usikkerhet rundt overtakelsen av biblioteket.  
Politiet ønsker å fortsette å leie garasjen inntil videre, og er positivt innstilt til leie på månedsbasis. Avtalen kan da 
sies opp når ambulansen evt. vil overta lokalet.  
 
Det foreslås at:  
• Politiet tilbys leieavtale for garasjen til kr. 900,- måned, med 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist  
• Det bestilles tegning av fremtidig bygg med åpning av trapp fra underetasje til kontor i nordre del av første etasje, 
og resterende del av første etasje konverteres til kontorlandskap m. mulighet for lukkede møterom (i samarbeid med 
GNU).  
• Port til garasje repareres/erstattes i forbindelse med evt. utleie til ambulansesentral. 
 
Vedtak: 
Politiet tilbys leieavtale for garasjen i Værveien 15 til kr. 1.000,- per måned, med 1 måneds 
gjensidig oppsigelsesfrist. 
 
Fullmakt er gitt daglig leder til å utarbeide nye plantegninger i samarbeid med GNU. 
 
Øvrige punkter tas til etterretning, ytterligere vedtak avventes til etter det er klart om ambulansen 
flytter eller ikke. 
 
Sak 29/12  Handlingsplan - prioritering og finansiering 
 
Info: 
 
Det ønskes en rask gjennomgang av handlingsplanen og prioritering av tiltak inneværende år. 
 
Vedtak: 
 
- Polarkaia sperres for kjøretøytrafikk 
- Øvrige tiltak utsettes til møte er avholdt med Kystverket, se sak 26/12. 



 
Sak 30/12  Orienteringer/evt. andre saker 
 
Info: 
Daglig leder orienterte om 
 

• Økonomisk rapport pr. mai 2012 
• Takreparasjon, forsikringssak Polaranlegget 
• Flytebrygger Gamvik 
• Flytebrygger Langfjordnes 
• Distribusjon av livbøyer 

 
Vedtak: 
 
Orienteringene tas til etterretning. 
 
Sak 31/12  Godkjenning utgifter ifbm utredning av skade på Dampskipskai 
 
Vedtak: 
Medgåtte og fremtidige utgifter til konsulent og dykker for skadevurdering av Dampskipskaia 
knyttet til sammenstøt med Hurtigruten i april godkjennes. Utgifter forventes dekket inn av 
endelig skadeoppgjør. 
 
Sak 32/12  Regnskap 2011 - dekning av underskudd investeringsbudsjett 
 
Vedtak: Underskudd i investeringsregnskapet for 2011 på. kr. 16.392,81 dekkes inn av 
forsikringsoppgjør på kr. 60.125,- for skade på Dampskipskaia i 2011, utbetalt i 2012. 
 
 
Mehamn, 19.06.2012 
 
 
 
____________________________    ____________________________ 
Daniel Arnrup-Øien      Torfinn Vassvik 
Daglig leder       Styrets leder 
Gamvik-Nordkyn Havn KF     Gamvik-Nordkyn Havn KF 


