
 
 
 
Møteprotokoll  - styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 
 
Sted:   Havnekontoret, Værveien 15, Mehamn  
Dato:   Tirsdag 13.11.2012 kl. 09:00-11:00 
Tilstede:  Torfinn Vassvik, Marius Nilsen, Alf Normann Hansen, Svein Tønnesen,   
  Daniel Arnrup-Øien 
Forfall: Inga Manndal 
__________________________________________________________ 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 41/12  Godkjenninger av innkalling/saksliste og protokoll fra 13.08.2012 
 
Forslag til vedtak: dokumentene godkjennes. 
 
Vedtak: Dokumentene godkjennes. 
 
 
 
Sak 42/12  Søknad - flytebrygge ved Nordkyn Seafood 
 
Nordkyn Seafood har sendt følgende søknad til GNH: 
 

Fortøyning/utlegg flytebrygge ved Nordkyn Seafood AS. 
 
Da vi planlegger utlegg av en flytebrygge på 20 meter paralellt med båtforeningens 
brygge, vil vi formelt søke om tillatelse til dette. 
 
Bryggen skal ha landfeste i Nordkyn Seafood AS. 
 
Bryggen skal benyttes til mindre båter som leverer på Holmen. 

 
Oddvar Jenssen har også opplyst at bryggen legges mot Nordkyn Seafoood AS slik at den ikke 
kommer i konflikt med arealet der den kommunale bryggen har vært fortøyd. 



 
Forslag til vedtak: utleggingen godkjennes under forutsetning at den ikke kommer i konflikt med 
planlagt kommunal flytebrygge. 
 
Vedtak: Søknaden godkjennes med betingelse at den ikke kommer i konflikt med planlagt 
kommunal flytebrygge, og det forutsettes godkjent byggetillatelse. 
 
 
 
Sak 43/12  Avfallsplan - kontroll v/ fylkesmannen 
 
Fylkesmannen har hatt kontroll av havner i Øst-Finnmark og påpekt flere avvik ved Gamvik-
Nordkyn Havn. 
 
Primært gjelder avvikene manglende informasjon til brukere, manglende avfallsplan (pålagt siden 
2004), og manglende skriftlige rutiner for håndtering av avfall. 
 
Vi har frist til 21. desember 2012 å informere fylkesmannen om hva som blir gjort for å rette opp 
avvik. 
 
Rapporten vil bli gjennomgått og det foreslås å vedta bruk av ressurser for nødvendige tiltak for å 
rette opp avvikene. 
 
Vedtak: Daglig leder bruker nødvendige ressurser for å rette opp påviste avvik. 
 
 
 
 
Sak 44/12  Utlysning flytebrygger Mehamn 
 
Tilleggsbevilgning for molo G100 i 2013 gjør det nå mulig å finansiere prosjektet. 
 
Etter møte med Kystverket og påfølgende søknad om utsettelse av ferdigstillelse må prosjektet 
lyses ut snarest for å sikre finansiering fra Kystverket. 
 
Forslag til vedtak: rådmannen bes forberede finansieringsplan/låneopptak til kommunestyret for 
gjennomføring i budsjettåret 2013. Havneforetaket legger ut anbud så snart finansiering er 
formelt avklart. 
 
Vedtak: GNH v/ daglig leder utarbeider prosjektbeskrivelse som grunnlag for utlysning samt 
oversikt over forventede fremtidige leieinntekter til betjening av lån. Det forventes å kunne dekke 
kommunal egenandel gjennom overføring av allerede opptatt lån til molo G100. Rådmann 
forbereder sak til formannskap/kommunestyre for finansieringsplan og låneoverføring. utlyses 
umiddelbart etter vedtak av finansieringsplan. 
 
 
Sak 45/12  Utlysning fiskerikai Skjånes 



 
Tilleggsbevilgning for molo G100 i 2013 gjør det nå mulig å finansiere prosjektet. 
 
Etter møte med Kystverket og påfølgende søknad om utsettelse av ferdigstillelse må prosjektet 
lyses ut snarest for å sikre finansiering fra Kystverket. Det er også søkt om utsettelse fra 
Sametinget, som også har gitt tilsagn på kr. 300.000,-, men svar er ikke kommet ennå. 
 
Forslag til vedtak: rådmannen bes forberede finansieringsplan/evt. låneopptak til kommunestyret 
for gjennomføring i budsjettåret 2013. Havneforetaket legger ut anbud så snart finansiering er 
formelt avklart. 
 
Vedtak: Prosjektet forventes være fullfinansiert uten behov for nytt låneopptak. GNH v/ daglig 
leder utarbeider prosjektbeskrivelse som grunnlag for utlysning. Rådmann forbereder sak til 
formannskap/kommunestyre for finansieringsplan og tilbakeføring av omdisponert tilsagn fra 
Kystverket på 1.062.000,-. Prosjektet utlyses umiddelbart etter vedtak av finansieringsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 46/12  Erstatningssak Hurtigruten/Dampskipskai 
 
Etter lange forhandlinger venter vi nå på et oppjustert forslag til erstatningsoppgjør, sannsynligvis 
rundt miljonstreken. Dette var ventet før styremøtet men er ennå ikke kommet i hende.  
 
Forslag til vedtak: oppgjør på 1.000.000,- eller mer kan godtas uten videre styrebehandling. 
 
Vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å akseptere oppgjør på 1.000.000,- eller mer uten videre 
styrebehandling. 
 
 
 
 
 
 
Sak 47/12  Ny trafikkai - utredning og finansiering 
 
Det er igangsatt utredning v/ Norconsult av alternativer for ny Hurtigrute- og trafikkai. Områdene 
ved Nordkynterminalen, industrikaia og Irgens-kaia blir vurdert. 
 
Både Norconsult og Hurtigruten har vært på befaring, og Hurtigruten har gitt sine innspill. 
Rapporten forventes foreligge etter endelig arbeidsmøte med Norconsult onsdag 14.11.2012 der 
havnesjef deltar. 



 
Forslag til vedtak: rådmannen bes orientere kommunestyret om at prosjekt for trafikkai ønskes 
inkludert i kommunalt budsjett for 2013. Det vil bli innkalt til styremøte for gjennomgang av 
utredningen etter at denne foreligger. 
 
Vedtak: Havnestyret vedtar intensjon om å lyse ut prosjekt for ny primærkai under forutsetning 
om finansiering. 
 
 
Sak 48/12  Budsjett 2013 
 
Tidligere tilsendt budsjett vil bli gjennomgått og evt. justert basert på innspill. 
 
Forslag til vedtak: budsjett for 2013 vedtas etter evt. justeringer. 
 
Vedtak: Budsjettet vedtas med forbehold om endringer før utgangen av året ifht. nedbetaling av 
kommunalt lån (resterende beløp 100.000,-). 
 
 
Sak 49/12  Orienteringer/evt. andre saker 
 
- Utleie garasje Værveien 15 - forespørsel fra NT 
Vedtak: garasjen legges ut til leie på åpent marked. Månedlig leie fastsettes av daglig leder etter 
markedsforhold.  
 
- Vedtekter flytebrygger - fremleie 
Vedtak: Styret åpner for korttidsfremleie av faste årsplasser i perioder der disse ikke er i bruk. 
40% av innbetalt korttidsleie tilgodeskrives innehaver av fast årsplass. Daglig leder utarbeider 
oppdatert kontrakt og vedtekter for utleie av faste plasser. 
 
- Status arealdelplan for havnene - orientering v/ rådmann 
Til orientering. Arealdelplan forventes vedtatt i løet av 1. kvartal 2013. 
 
- Storhavn - utredning v/ Norconsult for kunde 
Til orientering. 
 
- Havnekrav - gjennomgang og vurdering av elementer som kan/bør tas med: 
 
Til orientering, ingen ytterligere kommentarer fra styret. 


