
 
 
 
Protokoll 
 
Styremøte i Gamvik-Nordkyn Havn KF 
 
Sted:   Havnekontoret, Værveien 15, Mehamn  
Dato:   Onsdag 28.10.2015 kl. 10:00-13:00 
Tilstede: Torfinn Vassvik, Alf Normann Hansen, Hans Lund, Nina Eilertsen, Jo Eirik  
  Iversen, Daniel A. Øien (dagl. leder), Trond Einar Olaussen (ordfører) 
__________________________________________________________ 
 
 
Sak 21/15  Godkjenning av saksliste og protokoll fra forrige møte 
  
   Vedtak: 
    
   Dokumentene godkjennes. 
 
 
Sak 22/15  Avtale Nordkynterminalen 2016-2018 
 

Avtalen mellom GNH og NT gikk ut i 2013 men er forlenget ihht. tidligere 
avtale. Det er behov for å få på plass ny avtale justert for 
indeks/markedsregulering av leie, bidrag og godtgjørelse. Forslag til avtale 
vedlegges. 
 
Styremedlem Nina Eilertsen fratrådte under behandlingen av saken. 

 
   Vedtak: 
    

Avtalen godkjennes med forbehold om vurdering ifht. forskrift om offentlige 
anskaffelser. 
 
Merknad fra dagl. leder: Avtalen er en leie- og tjenestekonsesjonsavtale som 
er unntatt forskrift om offentlige anskaffelser. Del av avtale som omfatter 
godtgjørelse for tjenester overstiger ikke kr. 100.000,-. Avtalen oppdateres 
for å tydeliggjøre dette. 



 
Sak 23/15  Arbeidsavtale Gudmund Guldbjørnsen, Gamvik (u. ofl. §25) 
 
   Unntatt offentlighet - ofl. §25 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 24/15  Avfallsplan 
 

Forslag til oppdatert avfallsplan er utarbeidet og oversendt fylkesmannen for 
kommentar.  

 
   Vedtak: 
 

Avfallsplanen vedtas. Evt. endringer etter fylkesmannens kommentarer 
innarbeides og godkjennes i nytt vedtak. 

 
 
Sak 25/15  Forskrift om anløpsavgift 
 
   Det er utført årlig etterkalkulasjon som viser fortsatt underuttak av   
   anløpsavgift. Forskriften foreslås derfor oppdatert med justering av avgift på 
   ca 15%. Forslag til oppdatert forskrift vedlegges. 
 
   Vedtak: 
 

Forslag til oppdatert forskrift om anløpsavgift med virkning fra 01.01.2016 
godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn i 4 uker.  

 
 
Sak 26/15  Prisliste 2016 
 
   Forslag til prisliste fra 01.01.2016 er utarbeidet og vedlagt. Det dreier seg om 
   indeksjustering samt økning i kaivederlag med bakgrunn i negativt   
   driftsresultat i  2014 og økte kostnader til drift av Nordkynterminalen. 
 
   Vedtak: 
 
   Styret støtter endringene i prislisten for 2016. 
 
 
 



Sak 27/15  Uttalelse – bruksområde/formål ifbm.  salg av    
   Dykkerklubben 
 
   Administrasjonen har bedt om en uttalelse fra havnestyret om ønsket  
   formål/bruksområde ifbm. evt. salg av Dykkerklubben. 
 
   Vedtak: 
 
   Styret vedtar følgende uttalelse: 
 

"Dykkerklubben anbefales snarest solgt til interessent med planer om 
fiskerirettet aktivitet, som f. eks. egnebuer eller fiskervelferd." 

 
 
Sak 28/15  Wilsgaardbruket – søknad om tillatelse til salg og fradeling 
 
   Første skritt i salgsprosessen er søknad om tillatelse til salg og fradeling  
   av tomt for salg.   
 
   Vedtak: 
 
   Havnestyret ber kommunestyret om tillatelse til salg av Wilsgaardbruket  
   med fradelt tomt. Salget kunngjøres offentlig med budrunde. Søknad om  
   fradeling sendes direkte til kommunens planavdeling.  
 
 
Sak 29/15  Kai Gamvik – søknad om tillatelse til salg og evt. fradeling 
 
   Første skritt i salgsprosessen er søknad om tillatelse til salg og fradeling  
   av tomt for salg.   
 
   Vedtak: 
 

Havnestyret ber kommunestyret om tillatelse til salg av kommunal kai til 
fiskebruket i Gamvik. Evt. søknad om fradeling sendes direkte til kommunens 
planavdeling. 

 
 
Sak 30/15  Budsjett 2016 
 
   Forslag til budsjett 2016 legges frem.   
 
   Vedtak: 
 
   Budsjettet godkjennes og vedtas. 
 
 
 



Sak 31/15  Andre saker / orienteringer 
 

• Fortøyningsinstruks flytebrygger 
Det er utarbeidet og skiltet med fortøyningsinstruks og prosedyrer ved 
strømbrudd på strømsøylene ved flytebryggeanlegget i Mehamn. 
 
Det arbeides videre med å løse strømproblemer, herunder undersøkelser 
med leverandør om oppgradering samt utleie av godkjent 
tilkoblingsutstyr. 

 
• Prosjekt Varholmen v. Isanlegget/Duncan Steel 

Det er bedt havna om støtte til flytebrygge på Varholmen i tilknytning til 
egnebuer. Havna har p. t. ikke midler til dette, men kan undersøke 
muligheter for å få RUP-midler i samarbeid med ordfører. 
 

• Bølgebrytere Skjånes / Nervei - daglig leder undersøker løsninger. 


