
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsberetning 2014 



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 m. anlegg har i deler av året vært utleid til kommunens uteavdeling. Lokaliteten ble 
ved slutten av 2014 utleid til en fiskeribedrift med kjøpsopsjon. 

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. Fra slutten av 
2014 er kaia utleid til en fiskeribedrift, men kan fortsatt benyttes til lasting og lossing. 

Mehamn har i 2014 fått tatt i bruk nytt flytebryggeanlegg bak molo G til omtrent full 
kapasitet, som gir ytterligere driftsinntekter. 

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 åtte aktive fiskeriindustribedrifter. 

Styre og regnskap 
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. 

Havneforetaket har i 2014 hatt 1 ansatt daglig leder i full stilling, med delvis tilbakeleie til 
kommunen for arbeid med reguleringsplaner. 

Det har vært avholdt 5 styremøter og det er behandlet 30 saker inkludert regnskap og 
budsjett. 



Stilling og resultat 
Foretaket har hatt drift hele året, som dog var preget av ekstraordinære omstendigheter.  

Hurtigrutesaken 
Hurtigruten innstilte alle anløp til Mehamn fra 6. januar 2014 - 9. september 2014 i 
forbindelse med utbedring av skadet kai ved Nordkynterminalen (ekspedisjonskai). 

Det ble lagt ned betydelig arbeid av daglig leder på å få anløpsstansen behandlet i 
Samferdselsdepartementet og til slutt på stortingsnivå. Det var grunn til mistanke om at 
Hurtigruten posisjonerte seg for å få godkjent en permanent sløyfing av anløp til Mehamn, 
men Stortingets behandling i juni 2014 sikret at anløp ble gjennopptatt umiddelbart etter 
ferdigstillelse av ny kaiseksjon ved Nordkynterminalen. 

Bortfall av inntekter fra Hurtigruten under anløpsstoppet medvirket til et betydelig avvik 
mellom budsjett og resultat, se eget avsnitt lenger ned. 

Ekspedisjonskai Mehamn 
Kaiseksjonen ved Nordkynterminalen ble gjennomført i tråd med revidert fremdriftsplan fra 
høsten 2013, og overtakelsesforretning ble avholdt 2. september 2014.  

Revidert prosjektfinansiering fra høsten 2013 forutsatte et nytt låneopptak på 2 mill. kr. for å 
dekke ekstrakostnad for omprosjektering og omdimensjonering etter gjennomført 
grunnundersøkelse. Låneopptaket ble godkjent av kommunestyre/fylkesmann i mars 2014. 

Det tilkom ekstrakostnader ifbm. ventetid og fendring, men disse ble kraftig redusert 
gjennom forhandlinger og kunne dekkes ved tilleggsbevilgning fra FFK på kr. 553.000,-. 

Se også prosjektrapport og prosjektregnskap for Ekspedisjonskai Mehamn. 

Samfunnsøkonomiske analyser (KVIRK) 
GNH deltok i samfunnsøkonomiske analyser av Kystverket og Vista Analyse for hhv. molo A 
og utdyping i Mehamn, som er NTP-tiltak. Begge analysene ga svært positive resultater i 
sammenligning med tiltak i liknende havner. 

Utleieavtaler 
Sent i 2014 ble det inngått gunstige avtaler om utleie av Polarkaia med tilhørende anlegg 
samt Industrikaia. Disse har forbedret likviditets- og resultatsituasjonen ved slutten av 2014. 

Avvik mellom resultat og budsjett 
Det ble tidlig på året klart at driftsinntekter ville avvike negativt fra budsjett grunnet 
Hurtigrutens anløpsstopp og potensielle uforutsette kostnader ved utbedring av 
Nordkynterminalen. 

Inntektene i driftsregnskapet er på kr 2.435.868, mot budsjettets 3.628.900.   Det 
regnskapsmessige mer-/mindreforbruket er på kr. 0 gjennom bruk av avsetninger.  



Tidligere års overskudd er dermed brukt opp, men inntektsgrunnlaget er betraktelig økt ved 
blant annet justert anløpsavgift og kaileie, utleie av flytebryggeplasser og utleieavtaler for to 
større anlegg. 

Det bemerkes også at likviditetslån på 1.500.000 innvilget fra kommunen i desember 2014 
aldri ble overført eller brukt, som følge av at likviditetssituasjonen på slutten av året 
forbedret seg. Dette var i hovedsak grunnet Hurtigrutens gjenopptak av anløp og betaling, 
og at utestående momsrefusjoner fra entreprise ved ekspedisjonskaia ble mottatt. 

Styret er av den oppfatning at det fremlagte regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets 
virksomhet i 2014. 

Drift og utvikling 
Foretaket fremstår som solid, men er fortsatt sterkt avhengig av inntektene 
hurtigruteanløpene genererer. Fra september 2014 har hurtigrutetrafikken vært stabil og 
med bedre regularitet enn tidligere år. Inntektene fra hurtigruteanløp fra september 2014 
ligger på et høyere nivå enn før anløpsstoppet, og bidrar dermed til et godt grunnlag for 
videre drift og utvikling. 

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, og havnen har 
pleiet aktiv kontakt og samarbeid med Kystverket gjennom hele 2014. 

Ny handlingsplan ble ikke utarbeidet i 2014 som følge av ekstraordinære forhold, men 
forutsettes utarbeidet i 2015. 

Arbeidsmiljø og personal 
Det har vært langtidssykefravær fra juni 2014 som følge av at en ansatt ble utsatt for en 
kriminell handling, med sykemelding og komplikasjoner i arbeidsmiljø som resultat. GNH 
arbeider med kommunen for å tilrettelegge for et forsvarlig arbeidsmiljø. 

Miljørapport 
Foretaket forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig i bransjen. Foretaket har 
utplassert avfallskontainere på de største kaianleggene. 

 

Mehamn, 14.06.2015 

 

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