
 
 
 
Protokoll - styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 
 
 
Sted:   Havnekontoret, Værveien 15, Mehamn 
Dato:  Mandag 15.09.2014 kl. 10:00-12:00 
Tilstede: Torfinn Vassvik, Inga Manndal, Alf Normann Hansen, Daniel A. 

Øien 
__________________________________________________________ 
 
    
Sak 17/14  Godkjenning av innkalling/saksliste samt protokoll fra forrige møte 
    
   Vedtak: 
 
   Dokumentene godkjennes. 
 
 
Sak 18/14  Hermann Eksport Mehamn ønsker å leie industrikaia 
 
   Hermann Eksport Mehamn ønsker å leie industrikaia.  

• Fri bruk av industrikaia til lasting og lossing av fisk 
• Båter skal slippe å betale når de leverer fisk 
• Pumpekontainer på kaia ( ca 20 fot ), eller i umiddelbar nærhet. 
• Ønsker å plassere 2 kraner på kaia. Nord og sørside. 

   De betaler 108000 i kaileie i Havøsund. 
 
 
   Vedtak: 
 

Daglig leder gis myndighet til å fastsette avtale med  
Hermann Eksport Mehamn AS.  
 
 



 
 
Sak 19/14  Dynord AS ønsker å leie Polarbygningen med opsjon på kjøp 
 
   Styreleder orienterer. 
 
   Vedtak: 
 

 Styreleder gis myndighet til å framforhandle avtale med  
Dyrnord AS.  

 
 
 
Sak 20/14  Endring i lokal forskrift om anløpsavgift 

 
Forskrift om anløpsavgift § 2.3 (Rabatter) endres fra "Følgende fartøyer 
skal betale 25% avgift" til "Følgende fartøyer skal betale 40% avgift".  
 
Dette for å kompensere for underuttak av anløpsavgift i tidligere år. 
Etterkalkulasjon for selvkost viser at GNH de siste år kun har tatt inn 
anløpsavgift tilsvarende ca 24% av de kostnader som kan bæres av denne. 
Bruttotonn-satsene er også justert for dette.  
 
Under forskrift om anløpsavgift § 3.2 tilføyes følgende ledd: "Anløpsavgift 
under §2 justeres også etter årlig etterkalkulasjon for selvkostprinsipp ihht. 
havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter. Daglig leder ansvarer 
for utførelse av etterkalkulasjon og avgiftsjustering." 
 
Se vedlagt forslag til forskrift. 

 
   Vedtak: 
 

Forskrift om anløpsavgift § 2.3 (Rabatter) endres fra "Følgende fartøyer 
skal betale 25% avgift" til "Følgende fartøyer skal betale 40% avgift".  
 
Dette for å kompensere for underuttak av anløpsavgift i tidligere år. 
Etterkalkulasjon for selvkost viser at GNH de siste år kun har tatt inn 
anløpsavgift tilsvarende ca 24% av de kostnader som kan bæres av denne. 
Bruttotonn-satsene er også justert for dette.  
 
Under forskrift om anløpsavgift § 3.2 tilføyes følgende ledd: "Anløpsavgift 
under §2 justeres også etter årlig etterkalkulasjon for selvkostprinsipp ihht. 
havne- og farvannsloven med tilhørende forskrifter. Daglig leder ansvarer 
for utførelse av etterkalkulasjon og avgiftsjustering." 

 
 
Sak 21/14  Justering av priser og vilkår fra 01.09.2014 



 
Se vedlagt prisliste.  
 
Etter Hurtigrutens stans av anløp fra 06.01.2014 - 01.09.2014 anses 
tidligere avtale fra 2008 som opphørt, og Hurtigruten forventes betale 
anløpsavgift og kaileie etter gjeldende prisliste og vilkår på lik linje med 
andre brukere av havnen. Hurtigruten innvilges fortsatt rabatt på 
anløpsavgift og kaileie i egenskap av rutegående skip. 
 
Satser for kaileie økes for å kompensere for omfattende investering i 
Nordkynterminalen på ca kr. 11 mill. i 2013/2014 samt inntektstap som 
følge av anløpsstans i 2014.  
 
Vedtak: 
 
Etter Hurtigrutens stans av anløp fra 06.01.2014 - 01.09.2014 anses 
tidligere avtale fra 2008 som opphørt, og Hurtigruten forventes betale 
anløpsavgift og kaileie etter gjeldende prisliste og vilkår på lik linje med 
andre brukere av havnen. Hurtigruten innvilges fortsatt rabatt på 
anløpsavgift og kaileie i egenskap av rutegående skip. 
 
Satser for kaileie økes for å kompensere for omfattende investering i 
Nordkynterminalen på ca kr. 11 mill. i 2013/2014 samt inntektstap som 
følge av anløpsstans i 2014. 

 
 
 
 
 
Sak 22/14  Fendring ved Nordkynterminalen (unntatt offentlighet - Ofl. §23) 
 
 
 
Sak 23/14  Arbeids- og lønnsvilkår daglig leder (unntatt offentlighet - Ofl. §25) 
 
 
 
 


