
 
 
 
Protokoll 
 
Styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 
 
Sted:   Havnekontoret, Værveien 19, Mehamn  
Dato:   Onsdag 16.12.2015 kl. 10:00-13:00 
Tilstede: Torfinn Vassvik, Øyvind Berg, Alf Normann Hansen, Jo Eirik 
   Iversen, Nina Eilertsen, Trond Einar Olaussen 
__________________________________________________________ 
 
 
Sak 31/15  Godkjenning av innkalling/saksliste og protokoll fra forrige møte 
  

Innstilling: 
 
Dokumentene godkjennes. 
 
Vedtak: 
 
Dokumentene godkjennes. 

 
 
 
 
 
Sak 32/15  Forskrift om anløpsavgift fra 01.01.2016 
 

Det er kommet inn høringssvar fra Hurtigruten som etterspør mer 
dokumentasjon og hevder havnen ikke har grunnlag for å kreve 
anløpsavgift. Høringssvar fra Kystverket innholdt kommentarer til 
formalia, men var uten innsigelse. 
 
Innstilling: 
 
Høringssvaret fra Hurtigurten er som forventet og innholder ingen nye 
opplysninger som skulle tilsi at påstandene er riktig. Det er utarbeidet 
høringsnotat som er tilsendt høringsinstansene. Det ventes at flere 
punkter vil bli rettslig avklart i 2016. Saken drøftes uten innstilling. 

 



   Vedtak: 
 
   Forskriften vedtas i kunngjort form. 
 
 
Sak 33/15  Avtale Nordkynterminalen 2016-2019 
 

Forslag till avtale med Nordkynterminalen er av ordfører sendt til 
vurdering av KS' advokat ang. utlysningsplikt og status som 
tjenestekonsesjon. Vurderingen forventes innkommet i løpet av uke 50 og 
vil sendes til styret da. 
 
Innstilling: 
 
Ingen innstilling. Saken drøftes i lys av advokatvurderingen. KS advokat 
opplyser om at kontrakten sannsynligvis kan utlyses som 
tjenestekonsesjon uten gjennomføring av anskaffelse. For å sikre seg 
juridisk mot evt. innsigelser eller krav kan det foretas en kunngjøring av 
intensjon om avtaleinngåelse med 10 dagers frist. 
 
 
Vedtak: 
 
Det vedtas å kunngjøre intensjon om inngåelse av ny avtale mellom GNH 
og Nordkynterminalen AS, samt å inngå avtale etter utløp av 
kunngjøringens frist, forutsatt at ingen innsigelser er innkommet. 
 
 

 
Sak 34/15  Avfallsgebyr - Hurtigruten 
 

Hurtigruten har bedt om bortfall av renovasjonsgebyr da de har faste 
avtaler for levering i andre havner. Ihht. forurensningsforskriftens §20-11 
2. ledd bokstav a) kan gebyr falle bort dersom avfall leveres fast i annen 
havn. Nåværende gebyr er på 59.700,-/år. 
 
Hurtigruten har også bedt om kreditering/tilbakebetaling av innbetalt 
renovasjonsgebyr siden september 2014, totalt kr. 69.150,- eks. mva.  
 
Innstilling: 
 
Det innstilles på at gebyret bortfaller hvis Hurtigruten legger frem 
dokumentasjon på fast avtale for avfallslevering i annen havn.  
 
Spørsmål om kreditering av innbetalt renovasjonsgebyr drøftes. 
 

 
   Vedtak: 
 
   Hurtigruten innvilges fritak for avfallsgebyr og får kreditert innbetalt 
    avfallsgebyr innbetalt siden september 2014. 
 
 



 
Sak 35/15  Andre saker / orienteringer 
 

• Nye strømsøyler Mehamn flytebrygge 
• Salg av eiendommer - status 
• Evt. annet 
• Orientering om sykmelding og bemanningssituasjon 
• Orientering om situasjon ved Dynord AS' anlegg på Polarkaia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


