
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2013 



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 (Industrikaia) 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. 

I 2012 etablerte islandske Sædis AS fiskeriindustri i Gamvik, og dette har bidratt til å styrke 
havneaktiviteten i kommunen. Kommunen har nå seks aktive fiskeriindustribedrifter. 

 

Styret  

Styret har bestått av følgende: 

Leder Torfinn Vassvik, nestleder Marius Nilsen og medlem Inga Manndal.  Samtlige har hatt 
personlige varamenn. 

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

Etter å ha vært uten daglig leder fra våren 2010 og ut 2011, har havneforetaket i 2012 hatt 
daglig leder i 50% stilling. Fra april 2013 ble stillingen omgjort til 100% med 50% tilbakeleie 
til kommunen for arealplanarbeid. 

Det har vært avholdt 8 styremøter og det er behandlet 39 saker inkludert regnskap og 
budsjett. 

 



Stilling og resultat 

Foretaket har hatt drift hele året og det har vært fokus på pågående utviklingsprosjekter.  

Prosjektet for industriområde på Skjånes ble ferdigstilt etter plan og budsjett i oktober 2013. 

Prosjekt for flytebrygger i Mehamn ble også gjennomført under budsjett og innen frist fra 
Kystverket.  

Polarkaia ble reparert, fendret og utstyrt med plankevegg. Kostnadene ble godkjent 
innlemmet i budsjettet for flytebryggene, og ble dermed delfinansiert av Kystverket. 

Nordkynterminalen fikk nytt slitedekke på lageret. Det ble ellers utført mindre vedlikehold 
på flytebryggeanleggene i Gamvik og på Skjånes. 

Prosjekt for oppgradering av ekspedisjonskai ved Nordkynterminalen i Mehamn ble forsinket 
grunnet problemer med borebåt for grunnundersøkelse, samt nødvendig omprosjektering 
etter at resultatene fra grunnundersøkelsen avdekket geologiske forhold som krevde økt 
dimensjonering av fundamentet. Etter ny plan blir ferdigstillelse sommeren 2014. 

Nye nettsider ble lansert i oktober 2013 og har vesentlig forbedret offentlig informasjon om 
havnens tilbud og aktiviteter. Nettstedet er nå den viktigste kommunikasjonskanalen for 
foretaket. 

Det ble utarbeidet og vedtatt nytt havnekrav for Mehamn, som er oversendt Kystverket. 
GNH har også samarbeidet aktivt med Kystverket med planlegging og forberedelser til 
gjennomføring av Molo A100 samt utdyping av havna i neste NTP-periode. 

Inntektene i driftsregnskapet er på kr 4.120.431.   Det regnskapsmessige overskuddet er på 
kr 888.002. Overskuddet gir et styrket utgangspunkt for å takle utfordringer i 2014 som f. 
eks. bortfall av hurtigruteinntekter og økte kostnader til ekspedisjonskai (se merknad lenger 
ned). 

Styret er av den oppfatning at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets 
virksomhet i 2013. 

Drift og utvikling 

Foretaket fremstår som solid, men er fortsatt sterkt avhengig av inntektene 
hurtigruteanløpene genererer. I 2013 var hurtigrutetrafikken stabil. 

MERKNAD: I januar 2014 stanset Hurtigruten anløp til Mehamn etter varsel om forsinkelse i 
kaioppgraderingen ved Nordkynterminalen. Hurtigruten har også kunngjort betalingsstopp 
og mulig tilbakebetalingskrav av anløpsavgift og kaileie til alle havner på ruten i 2014. 
Usikkerheten knyttet til dette gjør at det p. t. ikke er mulig å beregne effektene og omfanget 
av inntektstap i 2014. Kostnad for ny ekspedisjonskai har også økt fra 7,2 til 10 mill. kr. 



Samarbeidet med Nordkynterminalen AS har fungert bra og er fortsatt en viktig komponent 
for god og forsvarlig drift i havneforetaket. Forholdet til Kystverket er godt. 

Handlingsplan for 2011-2012 er nå i hovedsak gjennomført. Det utarbeides ny plan i 2014. 

Arbeidsmiljø og personalet 

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 01.03.2013 

 

 

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


