
 
 
 
Protokoll - styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 
 
 
Sted:   Havnekontoret, Værveien 15, Mehamn  
Dato:   Mandag 17.03.2014 kl. 09:00-11:00 
Tilstede: Torfinn Vassvik, Inga Manndal, Alf Normann Hanssen, Svein    
  Tønnessen, Daniel A. Øien 
Forfall: Marius Nilsen 
__________________________________________________________ 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 1/14  Godkjenning av innkalling/saksliste samt protokoll fra 05.12.2013 
 
Sak 2/14  Godkjenning og budsjettregulering - endringspris ekspedisjonskai 
 
Sak 3/14  Orientering om status - Hurtigrutens anløp i Mehamn 
 
Sak 4/14  Godkjenning av regnskap og årsberetning 2013 
 
Sak 5/14  Orientering - Hurtigrutens krav vedr. anløpsavgifter og havnevederlag 
 
Sak 6/14  Uttalelse - søknad om levendelagring fra NOBØ AS 
 
Sak 7/14  Utarbeidelse av post 60-søknader til Kystverket 
 
Sak 8/14  Andre saker/orienteringer 
 
 
 
 

 
 



 
Sak 1/14  Godkjenninger av innkalling/saksliste 
 
   Forslag til vedtak: dokumentene godkjennes. 
 
 
 
Sak 2/14  Godkjenning og budsjettregulering - endringspris ekspedisjonskai 
 
   Kostnad for utbedring av ekspedisjonskai er økt med 2,75 mkr.   
   pga omprosjektering og økte dimensjoner som følge av resultat av  
   grunnundersøkelse. 
  
   Forslag til vedtak: 
 
   Det vedtas brukt 1 mill. kr. av tidligere års overskudd. Resterende beløp  
   finansieres ved låneopptak samt tilleggsoverføring fra kommunen,  
   Fordeling mellom disse drøftes i møte og innstilling til KST vedtas. 
 
   Vedtak: 
   Kostnaden godkjennes. Det brukes 750.000 av overskudd og det søkes om 
   låneopptak på 2 mill. 
   Daglig leder kontakter fylkeskommunen ang. RUP-midler. 
 
 
Sak 3/14  Orientering om status - Hurtigrutens anløp i Mehamn 
 
   Daglig leder orienterte. Avventer resultat av en del pågående prosesser  
   blant politikere og forvaltning. 
 
Sak 4/14  Godkjenning av regnskap og årsberetning 2013 
 
   Regnskap og årsberetning for 2013 foreligger. 
    
   Forslag til vedtak: 
 
   Dokumentene godkjennes. 
 
    
 
   Vedtak: 
 
   Dokumentene godkjennes. 
 
 
 
 



Sak 5/14  Orientering - Hurtigrutens krav vedr. anløpsavgifter og havnevederlag 
 
   Hurtigruten har 15. januar sendt ut likelydende brev til alle havnene med  
   innstilling av betaling og krav om tilbakebetaling av et uspesifisert beløp  
   for perioden 2011-2013. Brevet er vedlagt sakspapirene. 
    
   Forslag til vedtak: 
 
   Saken er til orientering og drøfting. 
 
   Vedtak: 
    
   Styret tar saken til etteretning. Juridiske aspekter håndteres foreløpig av  
   bransjeorganisasjone 
 
 
Sak 6/14  Uttalelse - søknad om levendelagring fra NOBØ AS 
 
   Kystverket har bedt om uttalelse ang. NOBØ AS' søknad om tillatelse til å 
   etablere merder for levendelagring av torsk. Se sakspapirer. 
    
   Forslag til vedtak: 
 
   Ingen innstilling. Saken drøftes og evt. merknader sendes Kystverket. 
 
   Vedtak: 
 
   Det gis tillatelse til etablering av merder med følgende forbehold: 
 

• Merdene legges ut ca 100m sørvest ifht. nåværende skisse, for å 
komme. 

• I tilfelle det oppstår vesentlige problemer ifht. båttrafikk, flytebrygger 
eller fortøyninger må merdene fjernes, reduseres i omfang, eller flyttes. 

• Søker betaler månedlig bruksavgift for arealet til havneforetaket. 
 
 
Sak 7/14 Utarbeidelse av post 60-søknader til Kystverket 
  
   Frist for søknader til post 60-tiltak (opp til 50% finansiering) til Kystverket 
   er 1. april. Aktuelle prosjekt er blant annet utfylling og servicekai i  
   Mehamn mellom Polar og Nordkynterminalen,  samt opplagskai i Gamvik 
   og ekstra flytebrygger i Gamvik og på Skjånes. 
 
   Det er også aktuelt å søke midler fra Sametinget, men her er fristen åpen. 
 
   Forslag til vedtak: 



 
   Drøft og prioriter tiltak det bør søkes om tilskudd til. Det er mest aktuelt  
   med forhåndstilsagn for 2016, da økonomisk situasjon for 2015 er usikker. 
 
   Vedtak: 
 
   Søknader utarbeides for: 
 

• Servicekai m. bygninger/båtopptrekk mellom Polar og 
Nordkynterminalen 

• Ny opplagskai i Gamvik, båtopptrekk i molokrok, flytebrygger 
• Flytebrygger Skjånes 

    
 
   Daglig leder kontakter Kai Bertheussen for utarbeidelse av skisser og  
   kostnadsoverslag. Søknader om forhåndstilsagn for 2016 sendes Kystverket 
   og Sametinget snarest. 
 
 
Sak 8/14  Andre saker/orienteringer 
 
   Handlingsplan 2014-2016 - utsettes til høsten 
   Havnekrav Gamvik - styreleder/dagl. leder utarbeider 
   Markering prosjekter - foreløpig dato 24.04.2014 - Holmen 
  
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Torfinn Vassvik     Daniel Arnrup-Øien 


