
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2011 



Virksomhetens art 

Gamvik – Nordkyn Havn KF er et selskap som er heleid av Gamvik kommune.  Foretaket ble 
opprettet og registrert i Foretakregisteret i 2008. 

Foretaket har ansvaret for all havnerelatert (kommunal) eiendom og drift i samtlige havner i 
Gamvik kommune. De største havnene er Mehamn, Skjånes og Gamvik.  I tillegg er det noen 
mindre fasiliteter på Langfjordnes og Laggo. 

I Mehamn eier havneforetaket flere store kaianlegg og mesteparten av selskapets aktivitet 
er knyttet opp til disse.  Spesielt kan det nevnes at ekspedisjonskaia (hurtigrutekaia) med 
påstående bygninger er utleide til Nordkynterminalen as som driver med ekspedering av 
gods og reisende. 

Polarkaia er ombygd for å få til verksted og lokaler til kommunens uteavdeling. I tillegg er 
ledige arealer gjort om til lagerlokale som igjen genererer inntekt til foretaket. 

Den nyeste og største kaia i Mehamn (Akerkaia) brukes av trålere og større båter som 
leverer fangst til anlegget og av godsbåter som henter fiskeprodukter fra bedriften.  Kaia 
brukes også til all annen ilandføring av større godsmengder og tyngre utstyr. 

På Skjånes og Gamvik har foretaket både faste kaianlegg og flytebrygger.  Disse er bygd for å 
legge til rette for fiskerne.  Det er  lagt frem strøm til båtplassene som et servicetilbud til 
fiskeflåten. 

 

Styret  

Styret har bestått av følgende: 

Leder Kai Brox, nestleder Marius Nilsen og medlem Inga Manndal.  Samtlige har hatt 
personlige varamenn. 

Regnskapet føres av Gamvik kommune og revisor er Finnmark Kommunerevisjon IKS. 

Foretaket har vært uten daglig ledelse frem til desember 2011.  Foretakets leder har frem til 
da vært arbeidene styreleder i perioden som har tatt seg av den daglige driften. Ny daglig 
leder begynte 7. desember 2011. 

Det har vært avholdt 4 styremøter og det er behandlet 24 saker inkludert regnskap og 
budsjett.  I tillegg har leder og nestleder deltatt på flere samarbeidsmøter med Gamvik – 
Nordkyn Utvikling KF i forbindelse med tilsettelse av daglig leder samt samarbeidsplan for de 
to foretakene. 

 



Stilling og resultat 

Foretaket har hatt drift hele året og det har vært fokus på vedlikehold av de viktigste 
anleggene samt tilsettelse av daglig leder.  I oktober/november 2011 ble det utført nødtiltak 
for å sikre drift av ekspedisjonskaia (Hurtigrutekaia) gjennom installasjon av ny pullert for å 
redusere belastning og videre slitasje. Det ble også søkt om og innvilget overføring av 
tilskudd for kaiprosjekt i Skjånes til moloprosjekt i Mehamn, grunnet økte kostnader for 
sistnevnte. 

Inntektene i driftsregnskapet er på kr 3.646.303,-   Det regnskapsmessige overskuddet er på 
kr 0,-. Overskudd fra forrige år ble brukt til å dekke nødtiltak beskrevet over. 

Styret er av den oppfatning at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets 
virksomhet i 2011. 

Drift og utvikling 

Foretaket fremstår som solid, men er helt avhengig av inntektene hurtigruteanløpene 
genererer.  Hvis hurtigrutas seilingsmønster ikke forandres i vesentlig grad og godstrafikken 
fortsatt holdes på kjøl så vil foretaket ha rimelig god inntjening for videre drift og utvikling. 
Samarbeidsavtalen med Nordkynterminalen AS er fortsatt en viktig brikke for en god og 
forsvarlig drift i havneforetaket. 

Det er utarbeidet handlingsplan for 2011-2012 der hovedpunktene er molo- og 
flytebryggeprosjekt i Mehamn, kaiprosjekt på Skjånes og utredning av fremtidig trafikkai. 

Arbeidsmiljø og personalet 

Foretaket har vært uten daglig leder frem til desember 2011. Foretakets oppgaver har vært 
ivaretatt av styreleder og ansatte på Nordkynterminalen AS.   Det har ikke vært sykefravær.  
Arbeidsmiljøet har vært godt og det har ikke vært ulykker eller skader tilknyttet 
virksomheten. 

Miljørapport 

Foretaket forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig i bransjen. Foretaket har 
lagt til rette med avfallskontainere på de største kaianleggene, og tømming av disse for å 
hindre forsøpling og som et tilbud til havnas brukere. 

 

Mehamn 5.4.2012 

 
____________________________    ____________________________ 
Daniel Arnrup-Øien, daglig leder    Torfinn Vassvik, styreleder 


