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Vedtak - klager på vedtak om tillatelse til seismisk undersøkelse - Andfjorden 
- Andøy, Harstad og Torsken kommuner - Nordland og Troms fylker

Vi viser til deres klager datert 07.07.2014 og 07.08.2014 på Kystverket Nordlands vedtak 
av 19.06.2014 vedrørende ovennevnte. Da klagene gjelder det samme tiltaket og dels 
innebærer lignende anførsler, har Kystverkets hovedkontor besluttet å behandle klagene 
samlet.

Kystverkets hovedkontor har vurdert klagene, og kommet til at klagene ikke tas til følge.

1 Bakgrunn

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) søkte 07.04.2014 Kystverket og Oljedirektoratet
om tillatelse til vitenskapelig seismisk undersøkelse i Andfjorden i tidsrommet 19.-
23.09.2014. Det omsøkte arealet dekker havområder i Andøy kommune i Nordland fylke, 
og Harstad og Torsken kommune i Troms fylke. Det ble besluttet at Kystverket Nordland 
skulle behandle søknaden etter lov 17.04.2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og 
farvannsloven).

Formålet med det omsøkte prosjektet er i følge søknaden å frembringe ny kunnskap om 
dypforvitring av bergarter. Det er opplyst om at den eneste forekomsten av sedimentære 
bergarter fra jordas mellomtid på fastlandet i Norge er på østsiden av Andøya, og at 
formasjonene i tillegg strekker seg ut i Andfjorden. NGU skriver at kunnskapen ved marin 
datainnsamling kan komme til samfunnsmessig anvendelse, blant annet ved planlegging 
av nye tuneller, samt at forvitret grunnfjell kan være reservoar for olje og gass på deler av 
kontinentalsokkelen. Tiltaket er omsøkt gjennomført med signalkilder som består av 
luftkanoner som avfyrer skudd med middels og liten signalkilde, henholdsvis 766 
kubikktommer og 100 kubikktommer. I følge søknaden er aktiv tid til seismikk beregnet til 
rundt 15 timer, herunder 2 timer med bruk av luftkanon av middels signalstyrke.

Kystverket Nordland sendte 12.05.2014 søknaden til uttalelse til de som ble ansett som 
berørte av det omsøkte tiltaket. Vedlagt var blant annet NGUs brev datert 18.09.2013 med 
invitasjon til innspill om tidspunkt for gjennomføring av omsøkt tiltak, samt Hvalsafari AS, 
Andøy fiskarlag og Andøy kommunes svarbrev av henholdsvis 18., 23. og 25.11.2013.
Kystverket Nordland mottok to svar.
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Fiskeridirektoratet svarte i e-post av 14.05.2014 at de viste til sin uttalelse i forbindelse med 
Oljedirektoratets høringsrunde for det omsøkte tiltaket, og at de ikke hadde ytterligere 
merknader. I uttalelsen til Oljedirektoratet datert 28.04.2014 heter det at ”[m]ed basis i 
søkers redegjørelse for rutinene ved bestilling av tokttiden på det aktuelle fartøyet gis det 
inntrykk av lang bestillingstid med liten fleksibilitet for valg av andre perioder. Hensynet til å 
kunne gjennomføre dette uten påvirkning av annen virksomhet må i så måte veie tyngst”. 
Videre ble det vist til at det er ”liten tvil om at det vil foregå fiskeriaktiviteter i det aktuelle 
området” i det omsøkte tidsrommet, og at det vil ”være vanskelig å plassere linjene uten at 
det skytes over utestående garnbruk” dersom fiskeriaktiviteten er på noenlunde samme 
nivå som i 2013. Avslutningsvis skriver Fiskeridirektoratet at ”[h]vilken effekt en 
undersøkelse som dette kan ha på det pågående fiskeri, besitter vi ikke kunnskap eller 
kompetanse til å konkludere på, men vi registrerer at Havforskningsinstituttet fraråder 
undersøkelsen for store deler av året. Dersom det er slik at selv med dette signalnivået kan 
fiskeriene bli påvirket så bør ikke undersøkelsen gjennomføres”. Det ble også opplyst om 
at det erfaringsmessig vil være lavere fiskeriaktivitet i juli, men noe aktivitet vil det også 
være da.

Nordland Fylkes Fiskarlag viste i brev datert 02.06.2014 til Fiskeridirektoratets brev av 
14.05.2014, og til at det vil ”meget sannsynlig foregå viktige fiskerier i området i den 
aktuelle perioden for undersøkelser. Lokale fartøy og lokal fiskerindustri er avhengig av at 
disse fiskeriene kan gå uhindret slik at lønnsomhet og sysselsetting opprettholdes på et 
normalt nivå. Fiskerne i Andøy frykter for at seismikkskytingen skal komme til å forstyrre 
fiskeriaktiviteten og dette synet deles av Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag”. De
anmodet på denne bakgrunn Kystverket om ikke å imøtekomme NGUs søknad.

Kystverket Nordland fattet 19.06.2014 vedtak om tillatelse til seismisk slep i Andfjorden. 
Tillatelsen er tidsbegrenset, og gjelder perioden 19.-23.09.2014, jf. tillatelsens vilkår nr. 7.
Begrunnelsen for vedtaket var at tiltaket ikke synes å være til vesentlig hinder for ferdselen 
i farvannet. Det heter også at det ”fremkommer (…) ikke at tiltaket vil kunne påvirke 
muligheten til å utøve fiske og det er heller ikke dokumentert at tiltaket kan skade 
fiskebestandene utover at det hevdes at det vil kunne medføre konflikter og at det kan 
påvirke fiskeriene i en meget begrenset tidsperiode”. Tiltakshaver ble oppfordret om ”å ta 
hensyn til trafikken i området og de til enhver tid pågående fiskerier”.

Andøy Fiskarlag klaget 07.07.2014 på Kystverket Nordlands vedtak, jf. punkt 2 nedenfor.

Kystverket Nordland sendte 23.07.2014 bekreftelse på mottatt klage, med kopi til blant 
annet NGU. Det ble bedt om at eventuelle kommentarer til klagen ble oversendt innen 
29.07.2014.

NGU sendte 25.07.2014 kommentarer til Andøy Fiskarlags klage, jf. punkt 3 nedenfor.

Kystverket Nordland oversendte 25.07.2014 Andøy Fiskarlags klage til Kystverkets 
hovedkontor for endelig klagesaksbehandling.

Bellona klaget så 07.08.2014 på Kystverket Nordlands vedtak av 19.06.2014, jf. punkt 4 
nedenfor.

Kystverket Nordland sendte 13.08.2014 bekreftelse på mottatt klage til Bellona, med kopi til 
blant andre Andøy Fiskarlag. Frist for eventuelle kommentarer til klagen ble satt til 
20.08.2014. Det ble mottatt et svar.
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Oljedirektoratet ga i brev datert 15.08.2014 utfyllende opplysninger vedrørende omsøkt 
seismisk undersøkelse. De viste til at det er ”stor forskjell i størrelsen på lydkildene og 
lengden på mottakerkablene som brukes til de forskjellige formål”, og at det omsøkte 
tiltaket ”er ”lett” i forhold til det som er normalt i petroleumsindustrien. Den totale lengden 
av de seismiske linjene NGU har planlagt er svært kort, og varigheten av den planlagte 
undersøkelsen er begrenset til 1-2 døgn, med ca 15 timer aktiv bruk av det seismiske 
utstyret”. Oljedirektoratet sammenligner deretter NGUs omsøkte undersøkelse med egne 
undersøkelser i Lofoten/Vesterålen/Troms 2-området i perioden 2007-2009, og klassifiserer 
omsøkt tiltak ”som ”grunn” eller ”lett” seismikk som ikke er egnet for kartlegging av 
petroleumsressurser. Undersøkelsen er på alle punkter av en helt annen skala enn de vi 
selv gjennomfører i kartleggingsøyemed: Lydkildene som benyttes er mellom ca. 2 og 20 
prosent av de OD har benyttet i området, mens kabellengden (slepet) gjennomgående er 3 
prosent av de kablene OD har benyttet. Totalt omfang av undersøkelsen (linjelengde og 
varighet) er mellom ca. 2 og 10 prosent av våre undersøkelser”. De viser avslutningsvis til 
at tiltaket har vært vurdert av Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet.

Kystverket Nordland oversendte 25.08.2014 Bellonas klage til Kystverkets hovedkontor for 
endelig klagesaksbehandling.

2 Andøy Fiskarlags merknader

Andøy Fiskarlag viser for det første til at ”Kystverket har gjort sine vurderinger ut i fra 
høringer fra Havforskningsinstituttet, og Fiskeridirektoratet, - hvor ingen av disse 
instansene har noen direkte innsigelser, men hvor Fiskeridirektoratet uttaler at ”Dersom det 
er slik at selv med dette signalnivået kan fiskeriene bli påvirket, så bør ikke undersøkelsen 
gjennomføres””.

For det andre hevdes det at ”[f]iskere som var i nærområdet ved fjorårets skyting i regi av 
NGU nord for Andøy, opplevde at det fangstgrunnlaget som var før skytinga, ble borte 
under og etter at skytinga ble utført og avsluttet”. Det vises også til at det er ”påvist at 
seismikk også har skadelig og dødelig påvirkning på larver og mindre fisk som ikke klarer å 
rømme fra lyd og trykkbølgene [fra] luftkanonene fra seismikkskipet”. Andøy Fiskarlag
mener derfor at Havforskningsinstituttets anbefalinger om ”å utføre seismikk i det hele tatt i 
dette sårbare gyte og oppvekstområdet for en rekke arter [er] gitt på et dårlig grunnlag, når 
de bare tar hensyn til skreigyting på vinter/vår. Særlig sommer/høst halvåret foregår det 
mye kystnært fiske på begge sider av Andfjorden”.

Andøy Fiskarlag mener at å tillate seismikkskyting ”vil gi fiskenæringa dårligere vilkår langt 
ut over de aktuelle dagene denne skytingen foregår”, og viser til at dette er i strid med lov 
06.06.2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 24. 
Det vises også til havne- og farvannslovens formål i § 1. Fiskarlaget hevder at Kystverket 
Nordland ”ikke tar nok hensyn til fiskeriene, som er den viktigste og mest berørte parten i 
dette, eller til Havressursloven og formålet i Havne og Farvannsloven i sin vurdering”. De 
stiller seg kritiske til dette, særlig når Nordland Fylkes Fiskarlag har stilt seg bak Andøy 
Fiskarlags tilnærming til saken.

På denne bakgrunn kreves det at Kystverket trekker tilbake tillatelsen av 19.06.2014.

3 NGUs kommentarer til Andøy Fiskarlags klage

NGU tilbakeviser at de gjennomførte seismiske undersøkelser nord for Andøy i 2013. De 
skriver at ”undersøkelsen det trolig siktes til skjedde vest av Senja i september 2013 i regi 
av Universitetet i Bergen”, og at det ble ”benyttet en relativt kraftig seismisk kilde på 4800 
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kubikktommer. Dette er ikke sammenlignbart med den omsøkte undersøkelsen i 
Andfjorden”. NGU mener derfor at observasjoner gjort i forbindelse med aktiviteten vest for 
Senja i 2013 er uten relevans for den omsøkte undersøkelsen i Andfjorden.

Videre heter det at i den grad det er riktig at seismikk har dødelig påvirkning på larver og 
mindre fisk som ikke klarer å rømme fra lyd og trykkbølger i forbindelse med tiltaket, ”så er 
slike studier etter vårt kjennskap basert på undersøkelser med kraftige luftkanoner, og ikke 
den type utstyr som skal benyttes i det omsøkte prosjektet. Tilsvarende forhold vil gjelde for 
evt. skremmeeffekter som rimeligvis må skaleres i forhold til seismisk kildestørrelse, 
avfyringsfrekvens, linjetetthet og total varighet for en undersøkelse”.

4 Bellonas merknader

Bellona uttrykker ”sterk bekymring over manglende åpenhet fra Kystverket” i forbindelse 
med omsøkt tiltak, og krever på denne bakgrunn at ”saken utsettes til den har vært på en 
grundig og tilfredsstillende høringsrunde slik forvaltningsloven krever, og at vedtaket som 
er gjort blir annullert”.

Det anføres at NGUs søknad av 07.04.2014 ”verken ble gjort tilgjengelig elektronisk på 
kystverket.no eller npd.no, og høringsinstansene som Kystverket sendte søknaden til var i 
tillegg svært begrenset”. Bellona mener dette er uholdbart, og at saken ikke er godt nok 
belyst til å godkjenne søknaden. Det hevdes at flere lokale aktører som også benytter seg 
av det aktuelle farvannet burde høres, men også at høringen ikke burde begrenses til
lokale aktører. De viser til at da NGUs søknad ”ikke var gjort tilgjengelig elektronisk, gjør 
Kystverket det svært vanskelig å faktisk ha en reell og åpen høringsrunde”.

Bellona mener ”[a]t denne saken vekker nasjonal oppmerksomhet er ikke noe som bør 
komme som en overraskelse på Kystverket”, og viser til at ”det [er] verd å merke seg at 
seismikkskytingen som NGU søker om å gjennomføre i år, i fjor ble utsatt nettopp på grunn 
av liten åpenhet og særdeles dårlig prosess lokalt”.

Det anføres at da Bellona søkte om innsyn i sakens dokumenter, etter å ha fanget opp 
saken i gjennom lokalt media, meddelte Kystverket Nordland ”at den etterspurte saken nå 
var gjort tilgjengelig på Kystverkets nettside elinnsyn.kystverket.no/elinnsyn. Alle 
dokumenter burde vært tilgjengelige på denne nettsiden fra søknaden ble levert, og det 
burde også blitt laget nyhetssaker som var tilgjengelige på kystverkets hovednettside. Det 
er ikke tilfellet for denne saken”.

Videre anfører Bellona at det er ”svært mangelfullt at denne saken kun skal vurderes ut fra 
havne- og farvannsloven, all den tid seismikkskyting kan ha svært store konsekvenser for 
både fiskeriene og sjøpattedyrene i området”. Blant annet reagerer Bellona på at 
hvalforskningsmiljøet ikke er konsultert, og mener at ”vedtaket er fattet på et sviktende 
kunnskapsgrunnlag”.

Avslutningsvis krever Bellona at ”saken utsettes, og sendes ut på en grundigere og mer 
omfattende høringsrunde, som tar hensyn til både miljøfaglige og næringsmessige forhold 
på en forsvarlig måte. Frem til dette skjer må den gitte tillatelsen annulleres”.
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5 Hovedkontorets vurdering
5.1 Klage mv.

I lov 10.02.1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 heter 
det at ”[e]nkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse”.

Fiskere som er medlem av Andøy Fiskarlag bedriver sin virksomhet i det omsøkte området, 
og Andøy Fiskarlag anses derfor å ha ”rettslig klageinteresse” i saken.

Bellona er en miljøstiftelse som arbeider for økt forståelse og vern av natur, miljø og helse. 
Seismikkundersøkelser kan generelt ha virkninger for forhold som ligger innenfor 
organisasjonens formål og naturlige virkeområde å ivareta. Bellona vurderes derfor å ha 
”rettslig klageinteresse” i saken.

Kystverket Nordland fattet vedtak i saken 19.06.2014, og Andøy Fiskarlags klage er datert
07.07.2014. Klagen er dermed fremsatt rettidig innen klagefristen på tre uker, jf. 
forvaltningsloven § 29 første ledd. 

Bellonas klage er datert 07.08.2014. I følge forvaltningsloven § 29 andre ledd løper 
klagefristen på tre uker fra det tidspunkt ”den som ikke har mottatt underretning om 
vedtaket (…) har fått eller burde ha skaffet sig kjennskap til vedtaket”. Dersom vedtaket 
”går ut på å tilstå noen en rettighet, skal klagefristen for andre likevel senest løpe ut når det 
er gått 3 måneder fra det tidspunkt vedtaket ble truffet”. Bellona ba 30.07.2014 om innsyn i 
sakens dokumenter, og fikk dette samme dag. Kystverkets hovedkontor anser derfor 
klagen å være fremsatt innen klagefristen på tre uker.

Klagene oppfyller ellers kravene til klage, jf. forvaltningsloven § 32.

Kystverkets hovedkontor er klageinstans i saken, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd.
Kystverkets hovedkontor kan under klagesaksbehandlingen prøve alle sider av vedtaket og 
ta hensyn til nye forhold i saken, jf. forvaltningsloven § 34.

5.2 Aktuelle regler

Tiltaket er søkt iverksatt delvis i hovedleden i Andfjorden, øst for Andøya, og faller dermed
inn under havne- og farvannsloven § 27 andre ledd, jf. første ledd, som lyder:

”Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse av kommunen hvor 
tiltaket skal settes i verk. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, 
brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, 
lyskilder, kabler og rør. Kommunen kan ikke gi tillatelse til tiltak som vil stride mot 
bestemmelser gitt i eller i medhold av loven her.

Tiltak som nevnt i første ledd som skal settes i verk i hovedled eller biled eller for 
øvrig utenfor kommunens sjøområde, krever i stedet tillatelse fra departementet. 
Det samme gjelder tiltak som skal settes i verk innenfor kommunens sjøområde, 
men som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i hovedled eller biled.”

Tiltaket faller også inn under forskrift 03.12.2009 nr. 1449 om tiltak som krever tillatelse fra 
Kystverket § 1 bokstav g og h, som sier at tiltak som henholdsvis krysser en 
kommunegrense og tiltak som kan skape vesentlige hindringer eller ulempe for den 
alminnelige ferdsel, herunder seismiske undersøkelser, alltid skal behandles av Kystverket.

Alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet er 
søknadspliktige etter § 27. I uttrykket ”kan påvirke” ligger at det er tilstrekkelig at det er en 
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rimelig mulighet for at tiltaket kan virke forstyrrende på ferdselen. I ”sikkerheten” ligger at 
man skal opprettholde en trygg ferdsel, slik at ferdsel i farvannet skal være sikker for 
fartøyer og andre som oppholder seg i farvannet. God ”fremkommelighet” innebærer at det 
skal tilrettelegges for uhindret og trygg ferdsel.

I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det også legges vekt på havne- og 
farvannslovens formål som fremgår av § 1: 

”Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk 
og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til 
fiskeriene og andre næringer.

Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i 
sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig 
sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale 
transportnettverk.”

Formålsbestemmelsen innebærer at vi i tillegg til å legge vekt på sikkerhet og 
fremkommelighet, også må ha et helhetlig syn på farvannet der hensynet til forsvarlig bruk 
og forvaltning av farvannet er av betydning for saken. I denne vurderingen er miljøhensyn 
relevant, jf. uttrykket ”allmenne hensyn”. 

Det følger også av § 26 første ledd at hensynet til miljøet skal ivaretas, jf. § 27 første ledd 
som sier at det ikke kan gis tillatelse til tiltak som vil stride mot bestemmelser i eller i 
medhold av loven. Bestemmelsen i § 26 første ledd lyder:

”Tiltak som krever tillatelse etter dette kapittelet, skal planlegges, gjennomføres, 
drives og vedlikeholdes slik at hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i 
farvannet samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier, blir ivaretatt på 
en forsvarlig måte. ”

Bestemmelsen fastsetter en alminnelig standard som gjelder direkte for tiltakshaver og for 
myndighetene som gir tillatelsen.

Det fremgår videre av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold 
(naturmangfoldloven) § 7 at ”prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet”. Det skal synliggjøres hvordan naturmangfoldet er 
vurdert i vedtaket. I tillegg skal forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5 være en 
del av vurderingen. Med ”naturmangfold” menes biologisk, landskapsmessig og geologisk 
mangfold, som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. 
Beslutninger som ikke endrer bruken eller medfører inngrep, og som dermed ikke berører 
naturmangfold, vil som hovedregel falle utenfor virkeområdet til § 7.

Det følger av naturmangfoldloven § 8 at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet så langt som det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap og 
erfaringsbasert kunnskap om arter, naturtyper og effekten av påvirkninger. 

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 29 kan det stilles vilkår til en tillatelse. I § 29 
heter det blant annet:

”Ved fastsettelsen av vilkår i enkeltvedtak etter dette kapitlet skal det legges vekt på 
hensynet til god fremkommelighet og trygg ferdsel i farvannet, hensynet til andre 
næringer, samt hensynet til liv og helse, miljø og materielle verdier. (…).” 

Tillatelse til tiltak etter havne- og farvannsloven § 27 kan for øvrig ikke gis i strid med 
vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven uten at vedkommende plan- og 
bygningsmyndighet har gitt dispensasjon, jf. havne- og farvannsloven § 32 annet ledd.
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5.3 Vurdering

Vi understreker, jf. punkt 5.2 ovenfor, at Kystverkets vurderingstema er om tiltaket ”kan 
påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten” i farvannet, jf. havne- og farvannsloven § 27 
andre ledd, jf. første ledd. I vår vurdering skal vi ta hensyn til lovens formål i § 1, herunder
at miljøet skal ivaretas. Dette følger også av § 26. Tiltaket skal i tillegg vurderes etter 
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Anførsler som ikke berører disse 
vurderingstema, vil derfor heller ikke vurderes.

Andøy Fiskarlag mener den omsøkte seismikkskytingen er i strid med havressurslova § 24.
Kystverkets hovedkontor presiserer at Kystverket har myndighet til å fatte vedtak med 
hjemmel i havne- og farvannsloven, og at det er tiltakshaver som må sørge for å innhente 
eventuelle andre nødvendige tillatelser etter annet lovverk. Vi vurderer dermed ikke 
havressurslova i vår behandling av søknader om tiltak, men vil likevel gjøre tiltakshaver 
oppmerksom på at det som vanlig må tas hensyn til regler om aktsomhet som følger av
havressurslova § 24.

Bellona anfører at NGUs søknad ikke ble tilgjengeliggjort elektronisk. Vi viser til at all 
inngående og utgående post blir journalført ved vårt arkiv og tilgjengeliggjort på Offentlig 
elektronisk postjournal (OEP), som er regjeringens innsynstjeneste i offentlige dokumenter
(www.oep.no). Søknaden fra NGU ble journalført ved Kystverket 07.04.2014, og har ligget 
tilgjengelig på OEP siden 22.04.2014. Kystverket Nordland har i sitt oversendelsesbrev 
25.08.2014 også vist til at da de begynte å motta krav om innsyn i saken, ble 
saksdokumentene i tillegg publisert på http://einnsyn.kystverket.no/einnsyn/. Dette er en 
tjeneste som innebærer at de som ønsker innsyn kan hente saksdokumentene direkte via 
internett. Vi kan derfor ikke se at Kystverket ikke har tilgjengeliggjort dokumentene 
elektronisk.

Bellona mener det burde blitt lagt ut nyhetssak om det omsøkte tiltaket på 
www.kystverket.no, og at NGUs søknad burde ha ligget tilgjengelig der, samt på 
www.npd.no. Kystverkets hovedkontor påpeker at vi ikke er ansvarlig for å lage nyheter
som legges ut på vår hjemmeside når vi mottar søknader fra eksterne tiltakshavere. 
Organisasjoner, media og privatpersoner som er særlig interesserte i visse typer tiltak eller 
saker, har mulighet til å finne søknad og andre saksdokumenter via OEP.

Bellona hevder Kystverket burde ”tatt lærdom av det som skjedde i fjor, og tidligere år”, da 
NGUs søknad om seismikkskyting i Andfjorden ”ble utsatt nettopp på grunn av liten 
åpenhet og særdeles dårlig prosess lokalt”.

Kystverket Nordland ga tillatelse til seismikkskyting i Andfjorden i vedtak av 09.07.2013. 
Andøy kommune opplyste Kystverket i brev datert 16.09.2013 om at de hadde anmodet 
NGU om å utsette det planlagte tiltaket ”til en bedre prosess og dialog med kommunen og 
næringsinteressene var etablert”, og at NGU i brev datert 14.09.2013 hadde meddelt 
kommunen at de utsatte den planlagte seismikkundersøkelsen. I forbindelse med 
søknaden av 07.04.2014 har NGU på forhånd hatt dialog med Andøy kommune, Andøy 
Fiskarlag og Hvalsafari AS vedrørende aktuelle tidspunkt for undersøkelsen.

Kystverkets hovedkontor viser til at tiltakshaver informerte om søknaden for 2014 til lokale 
aktører som hadde vært misfornøyd med prosessen forut for fjorårets søknad, før denne 
ble sendt inn. De hadde også bedt om tilbakemeldinger vedrørende hvilke tidspunkt som 
ville være mest hensiktsmessig for de lokale aktørene at seismikkundersøkelsen ble 
gjennomført. Kystverket Nordland sendte i tillegg søknaden til uttalelse til de aktører som 
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tidligere hadde engasjert seg i saken. Vi kan derfor ikke se at det ikke har vært en åpen 
prosess lokalt for søknaden for 2014.

Bellona anfører at søknaden ikke har vært på en grundig og tilfredsstillende høring, da 
høringsbrevet bare ble sendt til 10 høringsinstanser, derav bare lokale aktører.

Vi understreker at Kystverket ikke sender søknader om tillatelse til seismisk undersøkelse
på høring. Kystverket Nordland sendte søknaden til uttalelse for å imøtekomme lokale 
aktørers ønske om en bedre prosess og dialog enn for søknaden av 2013, samt å opplyse 
saken så godt som mulig før vedtak ble fattet, jf. forvaltningsloven § 17. Dette blant annet 
med bakgrunn i at den seismiske undersøkelsen ble utsatt i 2013 grunnet lokal misnøye 
rundt søknadsprosessen. Søknaden for 2014 ble sendt til uttalelse til de lokale aktører som 
tidligere hadde engasjert seg i saken, i tillegg til noen andre næringsaktører. Videre har 
Kystverket Nordland fulgt Kystverkets prosedyre om saksbehandling av saker i regionene 
om seismiske undersøkelser med mer. Prosedyren sier at alle søknader, forespørsler eller 
meldinger om seismisk testaktivitet skal sendes Fiskeridirektoratet for uttalelse, og at 
uttalelsen skal innarbeides i Kystverkets svar eller vedtak som en selvstendig uttalelse. 

I følge forvaltningsloven § 17 skal forvaltningsorganet ”påse at saken er så godt opplyst 
som mulig før vedtak treffes”. Loven stiller likevel ingen krav til å sende en sak på offentlig 
høring før det fattes enkeltvedtak om tillatelse eller avslag på søknad om tiltak. Kystverkets 
hovedkontor kan dermed ikke se at saken burde sendes på høring, eller at kretsen av 
aktører som fikk søknaden tilsendt til uttalelse fra Kystverket Nordland ikke var tilstrekkelig 
stor. Vi legger derfor til grunn at forvaltningsloven § 17 var oppfylt.

Andøy Fiskarlag anfører at Kystverket Nordland ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til
fiskeriene, jf. havne- og farvannslovens formål i § 1. Det vises til fjorårets seismikkskyting. 
Bellona har også vist til at seismikkskytingen kan få store konsekvenser for fiskeriene.

Vi viser til at Havforskningsinstituttet har uttalt i e-post datert 25.04.2014 til Oljedirektoratet 
og Fiskeridirektoratet, at ”[d]et aktuelle området er ikke i konflikt med gyteområder i 
tidsrommet det er søkt om så vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at 
undersøkelsen kan gå som planlagt”. Dette legges til grunn for vår vurdering. Videre er vi 
enig i Kystverket Nordlands vurdering av at tiltaket ikke vil begrense ferdselen for fiskeriene 
i betydelig grad, eller muligheten for å utøve fisket i denne perioden.

Kystverkets hovedkontor er enig i Kystverket Nordlands vurdering av tiltakets påvirkning på 
sikkerheten og fremkommeligheten i farvannet, jf. havne- og farvannsloven 
§ 27, jf. § 1. Kystverket Nordland ”oppfordrer tiltakshaver til å ta hensyn til trafikken i 
området og de til en hver tid pågående fiskerier”. Vi viser til at tiltaket er av begrenset 
størrelse og at perioden for gjennomføringen er kort, og mener at tiltaket ikke vil ha en slik 
påvirkning på sikkerheten eller fremkommeligheten at det ikke kan tillates.

Tiltaket skal videre vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jf. § 7.
Naturmangfoldloven § 8 setter krav om kunnskapsgrunnlaget ved offentlige beslutninger, 
og kravet er som hovedregel oppfylt dersom forvaltningsmyndigheten tar i bruk kunnskap 
som allerede finnes og som er tilgjengelig.

Bellona anfører at vedtaket er fattet på sviktende kunnskapsgrunnlag da seismikkskytingen 
kan få store konsekvenser for sjøpattedyrene i området. Andøy Fiskarlag viser til at det er 
påvist at seismikkskyting har skadelig og dødelig påvirkning på larver og småfisk som ikke 
klarer å rømme fra trykket fra luftkanonene, og at fiskerinæringen vil få dårligere vilkår langt 
utover perioden tiltaket er omsøkt. 
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Kystverkets hovedkontor har foretatt søk i Artsdatabankens artskart, og funnet at det er
vanlig uer i det omsøkte området i Torsken kommune. Uer er en sterkt truet art, kategori 
EN. Vi kontaktet derfor Havforskningsinstituttet per telefon og e-post 03.09.2014, og ba 
dem vurdere hvordan den omsøkte seismikkundersøkelsen kan påvirke uer, hval og 
eventuelt andre arter i det aktuelle området. 

I e-post datert 08.09.2014 svarte Havforskningsinstituttet at ”[u]ndersøkelsen skal utføres 
med relativt begrenset utstyr, og ueren i området vil trekke unna dersom den synes det blir 
ubehagelig, men ellers ikke ta skade av dette. Den gyter i April –August, og vil således ikke 
påvirkes negativt”. Videre heter det at ”[h]val i Andfjorden vil høre seismikken og antagelig 
trekke unna. Siden hval har god tid til å avstandsbedømme og svømme unna kilden gir vi 
egentlig ikke noen råd med hensyn på hval og seismikk foreløpig. Reaksjonen på hval i 
forhold til tyngre seismikk blir imidlertid observert og rapportert på større 
seismikkundersøkelser. Her har Hvalsafari på Andøya uttalt at perioden som er valgt er 
bra. De har lang erfaring med observasjoner fra dette området”. Havforskningsinstituttet 
har også uttalt at store fiskeressurser ikke blir berørt i dette tilfellet, og at de mener at 
seismikkundersøkelsen, rent ressursbiologisk, ikke vil påvirke naturmangfoldet eller 
fiskeriene.

Avslutningsvis skriver Havforskningsinstituttet at ”[g]jennom vitenskaplige undersøkelser 
utenfor Vesterålen i 2009, når OD gjennomførte en full 3D seismisk undersøkelse i dette 
området fant en liten endring i bunnfisk (torsk-hyse-user) tettheter og fordeling før, under 
og etter skyting (Løkkeborg et al., 2009: Fisken og Havet no.2 /2010). Noe av dette skyldes 
antagelig den lave DOSEN (skudd/km2/time) som ble brukt i forhold til 1992 dataene fra 
Nordkappbanken. I dette tilfellet er både kanonstørrelse og linjetetthet så lav at vi ikke 
forventer store påvirkninger på fisk i området”.

Vi viser også til fylkesmannen i Troms sitt brev datert 25.08.2014 til NGU, med kopi til 
Kystverket, hvor det fremkommer at søknaden ikke trenger behandling etter forskriftene for 
verneområdene fordi tiltakets profileringslinjer ikke berører Steinavær eller Holmenvær 
landskapsområder. Fylkesmannen vurderer tiltaket, slik det er beskrevet av NGU, ikke å 
påvirke verdien av landskapet innenfor verneområdene eller det foreslåtte marine
verneområdet Transekt fra Andfjorden.

Det har ikke fremkommet andre opplysninger i saken fra fylkesmannen, 
Havforskningsinstituttet eller andre aktører om at det kan befinne seg truede eller verdifulle 
arter eller naturtyper i området. Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak 
skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap, anses dermed oppfylt. Siden 
naturmangfoldet i liten eller ingen grad berøres av tiltaket, legger vi til grunn at det ikke er 
nødvendig å foreta vurderinger etter de andre prinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.

På bakgrunn av vurderingene etter havne- og farvannsloven § 27 andre ledd, jf. første 
ledd, og naturmangfoldloven § 8, jf. § 7, ser vi ikke grunnlag for å ta Andøy Fiskarlag og 
Bellonas klager til følge.

6 Vedtak

Klagene tas ikke til følge, jf. havne- og farvannsloven § 27 andre ledd, jf. første ledd.

Kystverket Nordlands vedtak av 19.06.2014 opprettholdes.
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7 Avslutning

Klagene er med dette forvaltningsmessig endelig avgjort og kan ikke påklages. Saken kan 
bringes inn for Samferdselsdepartementet på eget initiativ, men departementet har ikke 
plikt til å behandle saken.

Med hilsen

Kristin Frotvedt Eva Haugen Øye
seniorrådgiver rådgiver
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