
 
 
Protokoll - styremøte Gamvik-Nordkyn Havn KF 
 
Sted:   Havnekontoret, Værveien 15, Mehamn  
Dato:   Tirsdag 22.08.2013 kl. 10:00-12:00 
Tilstede: Torfinn Vassvik, Alf Normann Hansen, Daniel Arnrup-Øien 
Forfall: Inga Manndal, Marius Nilsen 
 
 
Sak 23/13  Godkjenninger av innkalling/saksliste og protokoll fra 18.06.2012 
 
Forslag til vedtak:  
 
Dokumentene godkjennes. 
 
Vedtak: 
 
Dokumentene godkjennes. 
 
 
 
 
 
 



Sak 24/13  Anbudsbehandling flytebrygger Mehamn 
 
Anbudsfrist for flytebrygger Mehamn utløpte 15.08.2013. Innkomne anbud skal vurderes og 
entreprenør velges, og finansiering avklares. 
 
Forslag til behandling/vedtak: 
Gjennomgang av anbudsprotokoll, drøfting/redegjørelse for vurderinger. Gjennomgang av 
finansiering. Valg av tilbyder. 
 
Behandling: 
Det er innkommet 7 anbud, beskrevet og vurdert nedenfor. 
 
1 Dara AS  
Totalpris alt. A/B: 1.320.000/994.100 
 
Vurdering: Tynt anbudsgrunnlag ifht. materialspesifikasjon. Anbudet inkluderer ikke landgang 
eller fraktkostnader, så totalpris vil være betydelig høyere. 
 
2 SF Pontona AS 
Totalpris alt. A/B: 1.727.500/1.251.600 
 
Høy transportpris. Betongfasthet C40/50, ikke oppgitt bestandighetsklasse. Tilbudet komplett 
levert Mehamn. 
 
3 Etne Betong AS 
Totalpris alt. A/B:  1.086.320/828.528 
 
Laveste pris, komplett levert Mehamn. Betongfasthet B35 (42), bestandighet MF40. Fremstår 
som solid tilbud med gode materialspesifikasjoner. Valgfri plassering av pullerter, strøm- og 
vanninstallasjoner. 
 
4 Marina Solutions AS 
Totalpris alt. A/B: 1.569.000/1.218.000 
 
Betongfasthet 45, ikke oppgitt bestandighet men antatt MF40. Fremstår som solid tilbud med 
gode materialspesifikasjoner, komplett levert Mehamn. Pris inkluderer montering, verdi antatt 
150.000-200.000. 
 
5 Vik Ørsta 
Totalpris alt. A/B: 1.170.316/921.476 
 
Betongkvalitet B45/MF40. Solid tilbud med gode materialspesifikasjoner på alle komponenter. 
Komplett levert Mehamn. 
 
 
 
 



6 Småbåthavner AS 
Totalpris alt. A/B: 1.123.916/883.031 
 
Komplett levert Mehamn, betongklasse C35/45. Lav pris. Utriggere med tredekke. Bryggene er 
oppgitt konstruert med tanke på mindre utsatte forhold. Ikke spesifisert priser ihht. tilbudsskjema. 
 
 
7 Bi-brygga AS  
Totalpris alt. A/B: 1.624.118/1.352.220 
 
Komplett levert Mehamn, betongkvalitet B45, landgang 8m. Fremstår som solid dimensjonering, 
høy pris. 
 
 
Vedtak: 
 
Styret vedtar å inngå forhandlinger med tilbud 3 Etne Betong AS og tilbud 5 Vik Ørsta AS, da de 
fremstår som klart gunstigst med hensyn til tildelingskriteriet totalpris ifht. dimensjonering. 
 
Daglig leder gis myndighet til å velge leverandør etter forhandlinger og drøfting med styreleder. 
 
Daglig leder avklarer spesielt at tilbudene leveres klar for strøm- og vanninstallasjoner og at 
fremtidig forlengelse av bryggene er uproblematisk. 
 
Da totalkostnad antas ligge under 2 mill. kr. eks. mva. for hele prosjektet, anses prosjektet som 
fullfinansiert ved bruk av restmidler fra moloutbyggingen og overskudd fra 2012. 
 
Daglig leder har avklart med Kystverket at midler allerede brukt på renovering av Polarkaia kan 
føres på flytebryggeprosjektet og dermed er tilskuddsberettigede.



Sak 25/13  Andre saker/orienteringer 
 

• Orientering om pågående prosjekter 
• Deltakelse seminar - Norsk Havneforening (Narvik 11.-12. sept), Kyst- og 

havnekonferansen (Honningsvåg 29.-30. okt.) 
• Evt. annet 

 
 
Daglig leder orienterte om status på prosjekter for Skjånes fiskerihavn og ekspedisjonskai 
Mehamn.  
 
Skjånesprosjektet er underveis og antatt ferdigstilt i oktober 2013.  
 
Riving av ekspedisjonskai starter uke 35 og grunnundersøkelse antas utført i uke 37. Prosjektets 
freviderte fremdriftsplan forutser ferdigstillelse rundt 20. desember 2013. 
 
Seminar: daglig leder deltar på Norsk Havneforenings årsmøte og seminar 11.-12. september. 
Daglig leder og styreleder deltar på kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 29. - 30. oktober. 
 
Det vedtas å melde inn Mehamn som vertshavnskandidat for neste årsmøte i Norsk 
havneforening. 
 
Kurs: det vedtas å godkjenne daglig leders deltakelse på kurs innen PFSO-sertifisering, 
håndtering av farlig avfall, offentlige anskaffelser og andre områder relevant for havneforvaltning 
og beredskap.  
 
Styreleder og daglig leder ønsker å delta på neste IUA-øvelse for forurensningsberedskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Daniel Arnrup-Øien    Torfinn Vassvik 
Daglig leder     Styreleder 


