
 
 
 

Havnekrav 2013-2018 (Mehamn havn) 
 
1. Stedsomtale 
 
Gamvik-Nordkyn Havn KF forvalter havnene i Gamvik kommune, som i starten av 2013 har et 
innbyggertall på ca. 1 065. Kommunen er en tradisjonell fiskerikommune, og har også voksende  
turist-, handels- og servicenæringer. 
 
Havnestrukturen i kommunen er: 
 
1. Mehamn havn 

• Kommunesenter og den største havnen i kommunen  
• Hurtigruteanløp 
• Fiskeriindustri (4 mottak) 
• Maritim elektronikkbedrift (Metek AS) 
• Hav- og fjellturisme 
• Bygg og transportnæring 
• Servicenæringer/handel 

 
2. Gamvik havn 

• Fiskeriindustribedrift (Sædis AS) 
• Turistanlegg, handelssted 

 
3. Skjånes havn 

• Fiskeriindustribedrift (Skjånesbruket) 
• Handelssted 

 
4. Nervei havn 

• Fiskeriindustribedrift  
• Handelssted 

 
I tilegg finner vi tettstedene Langfjordnes og Laggo, hvor det finnes kommunale kaier. 
Felles for havnene i kommunen er at infrastrukturen er preget av slitasje og mye er bygd i en tid 
der kravene var annerledes enn i dag. 



2. Havnekrav 
 
2a. Mehamn  
 
Molo A100 
Molo A100 er et planlagt post 30-tiltak, og er viktig for å sikre enda bedre anløpsforhold i indre 
havn og innseilingen. Den vil også gi bedre forhold i kritiske deler av ytre havn, blant annet 
Nordkynterminalen, som opprustes i 2013. Moloen bør derfor fortsatt ha høy prioritet. 
 
Mudring 
Etter mudring i 2007 (grått felt i nedenstående kart) ble anløpsforholdene forbedret for 
Industrikaia, som primært brukes til landing av fangst. Det er fortsatt behov for bedre 
dybdeforhold i østre og søndre del av indre havn. 
 
Mottaksanleggene i disse delene av havna melder om utilstrekkelig dybde for større båter 
(snurrevad, tråler) ved lavvann. Dette gjelder følgende anlegg/bedrifter: 
 
Norway Seafoods AS (fiskeri) 
Nordkyn Seafood AS (fiskeri) 
Isanlegget AS (fiskeri) 
Mehamn Fiskeribase (fiskeri) 
Fermann AS Bunker Oil (bunkring) 
 
Disse har behov for over 8 meters dybde, ikke minst for å kunne håndtere landinger fra større 
fartøy med leveringsplikt i Mehamn. 
 
Det er i hovedsak fiskefartøy, frakt- og bulkskip som anløper indre havn. Kartet på neste side 
illustrerer områder der et dybde på 9 meter ville betraktelig forbedret anløpsforholdene for større 
fiskefartøy. 
 
Ferdigstillelsen av molo G100 har vesentlig forbedret forholdene i indre havn. Kombinert med 
mudring vil mulighetene for økt aktivitet, spesielt innen fiskeri, være meget gode. 
 
Moloen har dog påvirket inn- og utseilingen til indre havn, og det er nødvendig for større båter å 
gå lenger øst i havna. Derfor er denne delen prioritert som mudringsområde. Planlagt ytre molo 
A100 vil ytterligere skjerpe vinkelen på innseilingen med nåværende dybdeforhold. 
 
Polarkaia utbedres i 2013 med hensikt til å tilby liggeplass for snurrevadbåter og trålere, som et 
komplement til planlagt flytebryggeanlegg. Derfor er også dette området markert på kartet. 
 
Molo Normannsethfjorden 
Hvis det blir aktuelt med storhavn i Normannsethfjorden (se punkt 4a), vil det være behov for 
molokonstruksjoner fra Vevikneset til Veviksjæret og videre til Lille Kamøya. Dette til 
orientering; området vil bli regulert i egen plan. 



Mehamn - mudringskart 

 



 
3. Nåværende bruk og situasjon 
 
Maritim og marin næringsstruktur 
 
Gamvik kommune er et samfunn som er nært knyttet til havet og ressursene i det. Industrien har 
på lik linje med andre kystsamfunn i Norge måttet tilpasse seg både nye markedsmekanismer og 
ressursforvaltningsregimer. 
 
En vesentlig styrke for  kommunen er at man har syv aktive fiskebruk, mens de fleste andre små 
kystkommuner har fra ett til to anlegg. De to største anleggene er Nordkyn Seafood og Norway 
Seafoods som begge ligger i kommunesentret Mehamn. En ny aktør er islandske Sædis AS, som 
startet drift i Gamvik i 2012 og har ekspandert kraftig. 
 
Videre er det en økende interesse for fisketurisme. Denne næringen må på lik linje med fiskeriene 
og fiskeindustrien få rammebetingelser som gjør lønnsom drift mulig. 
 
Hurtigruten vil fortsette sine seilinger langs norskekysten i årene framover. Dette gir et viktig 
økonomisk fundament for havneforetaket, som igjen gjør det mulig å satse på utviklingsprosjekt.  
 



Fiskeri 
 
Totale leveranser 
I 2007-2010 holdt landet fangst seg noenlunde stabilt på mellom 6 200 - 7 200 tonn fisk. I 2011 
ble det landet ca 8 000 tonn fisk og skalldyr i kommunen, og økningen fortsatte kraftig i 2012 
med totalt landet kvantum rundvekt på ca 9 600 tonn. 
 
Levert kvantum rundvekt (tonn) Gamvik kommune 2007-2012 - totalt 

 
 
Hjemmeflåte 
Fra 2007 til 2012 har landet fangst fra lokal fiskeflåte økt fra 2 064 tonn til 3 577 tonn, med den 
største økningen i 2011. Antall fiskere i kommunen har også økt i 2012, i kontrast til en nasjonalt 
nedgående trend. 
 
Kvantum rundvekt (tonn) levert i Gamvik kommune 2007-2012 - hjemmeflåte 

 
 
Samlet har fiskeriaktivitet økt betraktelig både i fremmed- og hjemmeflåtene spesielt i 2011-
2012, og trenden antas fortsette i 2013. Det er derfor viktig å videreutvikle infrastruktur og 
tjenestetilbud for å stimulere til fortsatt økning og ivareta behovene til eksisterende flåte.



4. Utviklingsplan 
 
4a. Mehamn 
  
Molo G100 
Molo G100 ble ferdigstilt i november 2012, og har hatt betydelig positiv virkning på rolighet i 
indre havn.  
 
Flytebrygger 
Prosjekt for flytebrygger bak molo G100 utlyses i 2013. Disse vil tilby ca 25 liggeplasser for 
hjemme- og fremmedflåte, samt fortøyningsmuligheter for større fiskebåter. Det utredes også 
ytterligere flytebrygge i østre del av indre havn med mål om gjennomføring i 2015. 
 
Polarkai og Polarbrygge 
Fendring og reparasjon av Polarkaia er lagt inn i vedlikeholdsbudsjettet for 2013. Dette er for å 
sikre ekstra liggeplasser og landingsmuligheter for større fiskebåter (spesielt tråler og snurrevad). 
 
Polarbrygga på Polarkaia planlegges restaurert i perioden 2013-2015 for å gjeninnføre bruk av 
bygningen til fiskeri- og kystkulturformål. 
 
Ekspedisjonskai/Nordkynterminalen 
Frittstående betongkai i tilknytning Nordkynterminalen planlegges bygget i 2013. Denne vil sikre 
anløp av Hurtigruten, godsbåter og andre større skip. Utvidelsen vil også muliggjøre utfylling av 
område bak kaifronten til bruk for fiskerianlegg. 
 
Ekspedisjonskaia er viktig for fiskeriene i egenskap av frakt- og eksportterminal, og planlegges 
oppgradert i perioden 2013-2015 med fokus på økt sikkerhetsstandard og kapasitet. 
 
Storhavn - Vevika 
Det er utarbeidet prospekt for omlastings- og beredskapshavn i Normannsethfjorden like utenfor 
Mehamn, øst for Mehamn havn. Prospektet er under utredning av flere aktører, blant annet 
Norconsult på oppdrag av kunde. Området vil reguleres i egen delplan. 
 



5. Utførte og planlagte post 60-tiltak - Mehamn havn 
 
Molo G100 
Molo G100 (Mehamn indre havn) ble ferdigstilt etter plan i 2012, og har allerede hatt stor positiv 
effekt på forholdene i indre havn. 
 
Flytebrygger - vest 
Prosjekt for flytebrygger i Mehamn -vest (bak molo G100) gjennomføres i 2013 som post 60-
tiltak. Det vil resultere i rundt 25 nye liggeplasser for både fremmed- og hjemmeflåtene. 
 
Flytebrygger - øst 
Prosjekt for flytebrygger i Mehamn - øst (indre havn) utredes med mål om gjennomføring innen 
2015. 
 
Polarbrygga 
Polarkai og polarbrygge planlegges renovert i perioden 2013-2015, med planlagt post 60-tiltak 
med mål om bevaring av eldre fiskerihavneanlegg og økt sikkerhetsstandard. 
 
6. Konsekvenser av ikke gjennomførte tiltak 
 
Utilstrekkelig dybde i viktige områder i Mehamn havn vil kunne føre til reduserte anløp og 
leveranser til aktive fiskemottak. Inn- og utseiling blir også vanskeligere for større fartøy - 
spesielt etter at ytre molo A100 er ferdigstilt. 
 
Molo A100 vil ha betydelig effekt for både ytre og indre havn, og vil legge til rette for ytterligere 
havneutvikling, roligere havneforhold og mulighet for bedre utnyttelse av hele havneområdet. 
Uten denne vanskeliggjøres fremtidig utvikling i Mehamn havn. 
 
Ytre molo vil også ha betydning for anløpsforholdene ved Nordkynterminalen, som også er viktig 
for fiskeriindustrien i egenskap av frakt- og eksportterminal. 
 
7. Forslag til dimensjonerende skip 
 
Dimensjonerende skip for indre havn er trålere, snurrevadbåter og andre fiskefartøy med dybde 
på opp til 8 meter. Dette gjelder blant annet Akers Seafoods nye trålere. Disse kan levere fersk 
fisk, og det er ønskelig at alle anlegg i Mehamn skal kunne anløpes av fartøy med dybde over 8 
meter. 
 
Tilstrekkelig dybde er spesielt viktig for håndhevelse av leveringsplikt for fartøy med kvote. 
 
 



8. Status reguleringsplan/sjødeponi 
 
Reguleringsplan for Mehavn, Gamvik og Skjånes havner er skilt ut som delplaner i kommunal 
arealplan. Arbeidet med disse koordineres nå av Gamvik-Nordkyn Havn KF. 
 
Reguleringsplan for Mehamn havn forventes være vedtatt og godkjent i løpet av 3. kvartal 2013. 
 
Sjødeponi reguleres i reguleringsplan for Mehamn havn og legges til Sørfjorden, like vest for 
havna. 
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