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MELDING OM DELEGERT VEDTAK 
  

 
MELDING OM DELEGERT VEDTAK -  TILLATELSE TIL UTSETTING AV BØLGEBØYE - TRANØY - 
HAMARØY KOMMUNE - NORDLAND 
 
Saken refereres som saksnr FUP  33/18. 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
Det gis ihht til Havne og farvannsloven §26 tillatelse utsetting av bølgebøye utenfor Tranøy. 
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Saksopplysninger:  

Hamarøy kommune har mottatt en søknad fra Akvaplan-niva om tillatelse til utlegging av 
bølgebøye utenfor Tranøy i ett år. Se illustrasjon over for markering av på pos.  N68’ 11,2, Ø15’ 
43,2.  
 
Ved søk på Barentswatch kommer det fram noe fiskeriaktivitet i området. Søknaden fra Akvaplan-
niva er oversendt til Nordland fylkes fiskarlag og Norges kystfiskarlag for uttalelse.  
 
Nordland Fylkes fiskarlag har gitt en uttalelse der de ber om at posisjonen for bølgebøyen endres 
til N68’ 11,98  Ø15’ 41,18. Bakgrunnen er at Steigen fiskarlag konstaterer at det er fiske som ikke 
er meldt inn til Barentswatch rundt posisjonen som er foreslått fra Akvaplan-niva. De mener 
bølgemåleren vil komme i konflikt med fiskeriaktivitet på posisjonen. Det antas at fisket som det 
siktes til hovedsakelig er garnfiske. 
 
Akvaplan-nivas tilbakemelding på alternativ posisjon foreslått av fiskarlaget er at den er i et 
område som ikke gir relevante bølgedata. Grunnen til at målingene må utføres på posisjonen er at 
dette er dimensjonerende bølgetilstand for Havfarm 2 under planlagt posisjon i uvær.  
 
Akvaplan-niva uttaler at bølgemåleren opptar et beskjedent areal, og erfaringen er at fiskeriene 
hittil har hatt mulighet til å tilpasse seg ved å forskyve bruk tilstrekkelig fra det angitte punktet, og 
at det opptatte arealet dermed ikke har påvirket mulighetene for å utøve fiske. Akvaplan-niva har 
ennå til gode å få avslag på søknad om å sette ut slike strømmålere i Nord-Norge på grunn av 
fiskeriaktivitet. 
 
Hamarøy kommune vurderer at konflikten mellom fiskeriaktiviteten bølgebøya er begrenset og at 
posisjonen forslått av Akvaplan–niva dermed kan opprettholdes. 
 
Hamarøy kommune refererer ellers til Kystverkets brev der det opplyses om sjøkabel i området.  
 
Om måleren skriver Akvaplan-niva:  
 
«Måleren er designet for bruk i eksponert farvann, og inkluderer lykt i forskriftsmessig stand og 
radarreflektor. Måleren er av typen Seawatch Midi 185, og er utviklet av Fugro OCEANOR AS.  
 
Måleren sender informasjon over irridium-satellitt til web-server om posisjon hver time i tillegg til 
måledata, og kan spores opp dersom den mot all formodning skulle komme på rek. 
Måleren vil være utstyrt med en posisjonsalarm, slik at det vil bli sendt sms til rette vedkommende 
dersom måleren vil komme ut av opprinnelig posisjon (eksempelvis 200 m).  
 

Bølgemåleren og strømmåleren forventes ikke å ha noe negativ innvirkning på miljø eller 
instrumentering på båter etc.» 
 
Akvaplan-niva melder fra per epost til Etterretning for sjøfarere, Kystvakten og lokalt politi (pga. 
lysblinker), før riggen blir satt ut. 
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Ut fra søknaden vurderer Hamarøy kommune at sikkerhet og framkommelighet blir ivaretatt på 
forsvarlig måte ihht til Havne og Farvannsloven. 

Søknaden kan innvilges. 

 

Saksdokumenter: 

1. Søknad fra Akvaplan-niva 
2. Oversendelse av søknad fra Kystverket  

3. Uttalelse fra Nordland Fylkes Fiskarlag 

 

Klageadgang: Ja 

Det er adgang til å klage på vedtaket jf. Forvaltningslovens §28. 

KLAGEFRIST 
Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom frem, jf. forvaltningsloven § 29. Det er 
tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer for sent, kan 
Hamarøy kommune se bort fra klagen. Det kan søkes om å få forlenget fristen, men da må man 
oppgi årsaken til dette, jf. forvaltningsloven §§ 29 og 31. 

 
 
Med vennlig hilsen 
Hamarøy kommune 
 
 
 
Petter Staal 
Enhetsleder teknisk 
 
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 
 
 
Kopi til: 
 

Kystverket 

Nordland Fylkes Fiskarlag 

Norges Kystfiskarlag 

 
 


