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REFERAT - styremøte GNH 13.08.2012  
 
Sak 33/12 Godkjenninger av innkalling/saksliste  
Godkjenninger av innkalling og saksliste.  
 
Vedtak: dokumentene godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 34/12 Status økonomi  
Orientering om økonomisk status og økonomirapport for januar-juli 2012.  
 
Daglig leder orienterte. Noe avvik i anløpsavgifter, skyldes ikke frafall av avgift for fiskebåter under 
15m. Undersøkes videre. Ellers ser økonomien ok ut foreløpig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 35/12 Utleie/salg Metiskaia  
 
Det er avholdt møte med Atle Martinussen/Norway Seafoods som er interessert i utleie, evt. kjøp av 
Metiskaia samt opprettelse av asfaltert adgangsvei. De har i første omgang etterspurt en 
tilstandsrapport på kaia.  
 
Til orientering: i 2006 ble det vedtatt å selge Metiskaia til Aker samt tilknyttet parsell for kr. 300.000, 
se vedlagte dokumenter. Kjøpet ble ikke gjennomført da Aker ikke responderte på vedtaket.  
Forslag til vedtak: tilstandsrapport bestilles før fastsettelse av leie/salgsverdi.  
 
 
Vedtak: vedtak om salg opprettholdt, tilstandsrapport bestilles av Norconsult snarest. 
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Sak 36/12 Fendring/reparasjon Polarkai  
 
Polarkaia er som kjent i dårlig forfatning og mangler tilstrekkelig fendring og stiger. Roy Pettersen 
har levert tilbud på fendring og forsterking/reparasjon av knekte pæler. Dette vil sette kaien i brukbar 
stand for de neste 5-10 årene og vil gi flere og bedre liggeplasser for større skip, f. eks. 
snurrevadbåter. Det vil også sikre kaien ifht. HMS-perspektiv.  
 
Forslag til vedtak: vurder finansieringsmuligheter og aksepter tilbudet inklusive reparasjon av knekte 
pæler.  
 
 
Vedtak: Styret er positiv til tilbudet, men avventer avklaring på forsikringsoppgjør og videre 
inntekter. Daglig leder undersøker også videre finansieringsmuligheter.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 37/12 Utredning ny trafikkai/Hurtigrutekai  
 
Det er ønskelig å fremskynde utredning av ny trafikkai med mål om å kunne finansiere denne i 
budsjett for 2013. Norconsult har oppgitt at de har kapasitet til dette de nærmeste månedene. GNH 
har søkt GNU om opp til 100.000,- for denne utredningen.  
 
Bakgrunn er at nåværende kai har vært i utilstrekkelig forfatning i lengre tid, og tilstrekkelig fendring 
for å unngå skader av samme type som ved sammenstøtet i april er vanskelig å oppnå med nåværende 
løsning. Hurtigruten har også signalisert at de forventer bedre fendring og sikring av kai ved 
anløpshavner.  
 
Hurtigruten er interessert i å møte i forbindelse med utredning for å gi sine synspunkter på plassering 
av kai. Det arbeides fortsatt med oppgjør for skaden på DS-kai i april.  
 
Forslag til vedtak: utredning bestilles av Norconsult snarest. 
 
 
Vedtak: Utredning bestilles omgående. 
 



Styremøte GNH 07.05.2012  

Sak 38/12 Utleie Værveien 15 - garasje  
 
Politiet har sagt at de ikke er interessert i å betale mer enn de allerede gjør etter båtplasstariff. 
Taxitjenesten har meldt interesse for leie av garasjen fra høsten. Daglig leder har antydet en leie på 
rundt 3.000/mnd avhengig av nødvendig tilrettelegging, blant annet må porten repareres.  
 
Det er også kommet innspill fra GNU om muligheten for å leie ut hele underetasjen pluss kontor for 
til bryggeri, men det er ikke i skrivende stund kommet noen avklaringer om dette.  
Forslag til vedtak: Avtalen med politiet sies opp og de tilbys oppbevaringsplass i Polaranlegget, 
dersom interessert. Havneleder innhenter tilbud på reparasjon av port og avklarer innspill fra GNU.  
 
 
Vedtak: avtalen sies opp, med henvisning til vedtak om gjennomgang av alle eksisterende avtaler 
etter ny havneleder var på plass. Det undersøkes om det er plass til å flyte båt/biler til Polaranlegget, 
som da tilbys til båtplasspris. 
 
 
 
Sak 39/12 Asfaltering/vedlikehold Nordkynterminalen  
 
Vegvesenet kommer for å asfaltere rundt august/september og havna har spurt om tilbud på 
asfaltering av området foran Nordklynterminalen og garasjene i Værveien 15, ca 100 kvm. Tilbud er 
ennå ikke mottatt men Vegvesenet var positive til å utføre arbeidet. Entreprenør er Lemminkainen.  
Samtidig er det noe nødvendig vedlikehold på Nordkynterminalen: tetting av tak, reparasjon av 
kaidekke foran fortøyningspunkt i sør, samt reparasjon av rusten port.  
 
Forslag til vedtak: vurder hvor mye midler som kan settes av og godkjenn tiltakene så langt det er 
mulig.  
 
Vedtak: Tiltakene har ikke høyeste prioritet, men kan iverksettes hvis økonomisk forsvarlig. 
 
 
 
Sak 40/12 Orienteringer/evt. andre saker  
 
Div. orienteringer. 
 
Skade ekspedisjonskai: havna venter fortsatt på skaderapport/vurdering fra Hurtigrutens takstselskap 
(Multiconsult). Hvis ikke det har skjedd noe under uke 33, sendes erstatningskrav basert på havnas 
utredning til Hurtigruten i uke 34. 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Daniel Arnrup-Øien     Torfinn Vassvik 
Daglig leder      Styreleder 


