NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053821 AMTMANNSBÅEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE LANTERNE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende lanterne 052153 Amtmannsbåen, fjernes.
Fyrlistenummer:

053821

Navn:

Amtmannsbåen

Eier:

Fyrlistekarakter:
Nautisk funksjon:
Nautisk tilstand:

ISO G 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

8,9m

God

Posisjon:

N 58º 52,27’

Status:

E 09º

34,18’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053823 SELBÅANE

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.

Fyrlistenummer:

053823

Navn:

Selbåane

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO G 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

8,0m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,22’

Status:

E 09º

32,71’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 00434M SCHWEIGÅRDSHOLMBÅEN

MÅLESTOKK

EKSISTERENDE STAKE

Eksisterende stake 00434M Schweigårdsholmbåen, fjernes.

Fyrlistenummer:

00434M

Navn:

Schweigårdsholmbåen

Eier:

Fyrlistekarakter:

Type:

Stake grønn

Lyshøyde:

0,0m

Nautisk funksjon:

Kategori:

Bygghøyde*:

0,0m

Nautisk tilstand:

Posisjon:

N 58º 52,26’

E 09º

32,50’

Status:

Kystverket

Fjernes

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053824 SCHWEIGÅRDSHOLMBÅEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE STANG

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende stang 06047M Schweigårdsholmbåen S, fjernes.
Fyrlistenummer:

053824

Navn:

Schweigårdsholmbåen

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO R 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,23’

Status:

E 09º

32,48’

Kystverket
4,0m
8,0m
Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 052146 LARSHOLMEN

MÅLESTOKK

EKSISTERENDE LANTERNE

Eksisterende lanterne med indirekte belysning 052146 Larsholmen, fjernes.

Fyrlistenummer:

052146

Navn:

Larsholmen

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO R 5s

Type:

Lanterne

Lyshøyde:

0,0m

Bygghøyde*:

0,0m

Nautisk funksjon:

Kategori:

Nautisk tilstand:

Posisjon:

N 58º 52,27’

E 09º

32,50’

Status:

Kystverket

Fjernes

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053826 LARSHOLMEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE STAKE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende stake 00435M Larsholmrabben, fjernes.
Fyrlistenummer:

053826

Navn:

Larsholmen

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO R 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

8,3m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,26’

Status:

E 09º

32,22’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053827 HELLESENGHOLMBÅEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE STAKE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende stake 00436M Helsingholmbåen, fjernes.
Fyrlistenummer:

053827

Navn:

Hellesengholmbåen

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO G 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

7,0m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,24’

Status:

E 09º

32,10’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053828 OTERØY

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE LANTERNE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende lanterne 052134 Oterøy, fjernes.
Fyrlistenummer:

053828

Navn:

Oterøy

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO R 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,45’

Status:

E 09º

31,70’

Kystverket
4,0m
6,0m
Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053829 MEFJORDSKJÆRBÅEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE LANTERNE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende lanterne 052127 Mefjordskjærbåen ombygges med nytt nummer og ny karakter.
Fyrlistenummer:

053829

Navn:

Mefjordskjærbåen

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO G 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,73’

Status:

E 09º

31,02’

Kystverket
4,0m
6,0m
Ombygging

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 00437M RYTTERHOLMBÅEN

MÅLESTOKK

EKSISTERENDE STAKE

Eksisterende stake 00437M Rytterholmbåen fjernes.

Fyrlistenummer:

Navn:

Rytterholmbåen

Eier:

Fyrlistekarakter:

00437M

Type:

Stake grønn

Lyshøyde:

0,0m

Nautisk funksjon:

Kategori:

Bygghøyde*:

0,0m

Nautisk tilstand:

Posisjon:

N 58º 52,73’

E 09º

30,74’

Status:

Kystverket

Fjernes

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053832 TANGEBÅEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE STANG

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres på betongsøyle i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende stang 05935M Tangebåen, fjernes.
Fyrlistenummer:

053832

Navn:

Tangebåen

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO R 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

6,0m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,80’

Status:

E 09º

30,58’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053831 RYTTERHOLMEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE LANTERNE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres på betongsøyle i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende lanterne 052123 Rytterholmen, fjernes.
Fyrlistenummer:

053831

Navn:

Rytterholmen

Eier:

Fyrlistekarakter:
Nautisk funksjon:
Nautisk tilstand:

ISO G 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

7,0m

God

Posisjon:

N 58º 52,70’

Status:

E 09º

30,58’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 00438M KJERKHOLMBÅEN

MÅLESTOKK

EKSISTERENDE STAKE

Eksisterende stake 00438M Kjerkholmbåen fjernes.

Fyrlistenummer:

00438M

Navn:

Kjerkholmbåen

Eier:

Fyrlistekarakter:

Type:

Stake grønn

Lyshøyde:

Nautisk funksjon:

Kategori:

Nautisk tilstand:

Posisjon:

Bygghøyde*:
N 58º 52,65’

E 09º

30,38’

Status:

Kystverket
0,0m
0,0m
Fjernes

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.

13

NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053833 BORKENSUNDET

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres på betongsøyle i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.

Fyrlistenummer:

053833

Navn:

Borkensundet

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO G 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

8,8m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,54’

Status:

E 09º

30,38’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINNSTALLASJON – 053834 KJELSØY, NØ

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE LANTERNE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres på land.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende lanterne 052114 Kjelsøy, NØ, ombygges med nytt sjømerkenummer og lyskarakter
Fyrlistenummer:

053834

Navn:

Kjelsøy, NØ

Eier:

Fyrlistekarakter:
Nautisk funksjon:
Nautisk tilstand:

ISO R 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

4,0m

God

Posisjon:

N 58º 52,46’

Status:

E 09º

30,21’

Kystverket

Ombygges

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 052182 KJELSØY

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE LANTERNE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres på land.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende lanterne 052112 Kjelsøy ombygges, ombygges med nytt sjømerkenummer og lyskarakter.
Fyrlistenummer:

052182

Navn:

Kjelsøy

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO R 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

3,0m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,32’

Status:

E 09º

29,75’

Kystverket

Ombygging

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 052183 ASKEPOSEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE STANG

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres på land.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende stang 06057M Askeposen, fjernes.
Fyrlistenummer:

052183

Navn:

Askeposen

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO G 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

4,0m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,28’

Status:

E 09º

29,68’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 052184 SMIODDGRUNNEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

EKSISTERENDE STANG

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende stang 06056M Smioddgrunnen, fjernes.
Fyrlistenummer:

052184

Navn:

Smioddgrunnen

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO R 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

4,1m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,47’

Status:

E 09º

29,32’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 052185 SALTSKJÆRHOLMEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS LUX

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Lux på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,9W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.

Fyrlistenummer:

052185

Navn:

Saltskjærholmen

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO G 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

5,0m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,66’

Status:

E 09º

28,67’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINNSTALLASJON – 053838 SAUØYA

MÅLESTOKK

DIRIGENS MINI

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.

Fyrlistenummer:

053838

Navn:

Sauøya

Eier:

Fyrlistekarakter:

ISO R 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 52,13’

Status:

E 09º

29,03’

Kystverket
4,0m
7,0m
Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINNSTALLASJON – 053839 KORSSUND

MÅLESTOKK

DIRIGENS MINI

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.

Fyrlistenummer:

053839

Navn:

Korssund

Eier:

Fyrlistekarakter:
Nautisk funksjon:
Nautisk tilstand:

ISO G 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

7,0m

God

Posisjon:

N 58º 52,11’

Status:

E 09º

29,04’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.

21

NAVIGASJONSINNSTALLASJON – 053841 ROGNA

MÅLESTOKK

DIRIGENS MINI

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.

Fyrlistenummer:

053841

Navn:

Rogna

Eier:

Fyrlistekarakter:
Nautisk funksjon:
Nautisk tilstand:

ISO G 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

6,3m

God

Posisjon:

N 58º 52,01’

Status:

E 09º

28,54’

Kystverket

Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053343 FANTEHOLMANE

MÅLESTOKK

DIRIGENS MINI

EKSISTERENDE LANTERNE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende lanterne 053307 Fanteholmane, ombygges med nytt sjømerkenummer med samme lyskarakter.
Fyrlistenummer:

053343

Navn:

Fanteholmane

Eier:

Fyrlistekarakter:

Oc G 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 51,77’

Status:

E 09º

28,50’

Kystverket
4,0m
5,6m
Ombygging

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053342 FANTODDEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS MINI

EKSISTERENDE LANTERNE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende lanterne 053308 Fantodden, ombygges med nytt sjømerkenummer med samme lyskarakter.
Fyrlistenummer:

053342

Navn:

Fantodden

Eier:

Fyrlistekarakter:

Oc R 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

5,6m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 51,77’

Status:

E 09º

28,60’

Kystverket

Ombygging

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053844 LEIKAREN

MÅLESTOKK

DIRIGENS MINI

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres på land.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.

Fyrlistenummer:

053844

Navn:

Leikaren

Eier:

Fyrlistekarakter:

Iso R 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 51,83’

Status:

E 09º

26,97’

Kystverket
4,0m
4,0m
Ombygging

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053847 SØNDRE PELANBÅEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS MINI

EKSISTERENDE LANTERNE

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent grønt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende lanterne 053305 søndre Pelanbåen, ombygges med nytt sjømerkenummer og ny lyskarakter.
Fyrlistenummer:

053847

Navn:

Søndre Pelanbåen

Eier:

Fyrlistekarakter:

Iso G 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

4,0m

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

5,3m

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 51,72’

Status:

E 09º

26,52’

Kystverket

Ombygging

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053846 NORDRE PELANBÅEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS MINI

EKSISTERENDE STANG

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.
Eksisterende stang 06060M Nordre Pelanbåen, fjernes.
Fyrlistenummer:

053846

Navn:

Nordre Pelanbåen

Eier:

Fyrlistekarakter:

Iso R 4s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 51,81’

Status:

E 09º

28,60’

Kystverket
4,0m
5,5m
Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053848 GULHOLMEN

MÅLESTOKK

DIRIGENS MINI

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres i vann.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.

Fyrlistenummer:

053848

Navn:

Gulholmen

Eier:

Fyrlistekarakter:

Fl R 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 51,78’

Status:

E 09º

25,97’

Kystverket
4,0m
7,0m
Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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NAVIGASJONSINSTALLASJON – 053052 FURUHOLMSKJÆRET

MÅLESTOKK

DIRIGENS MINI

Det etableres en lanterne med indirekte belysning av typen Dirigens Mini på stang, anlegget etableres på land.
Installasjonen har en kompakt, stilren og funksjonell utforming. Lanternen har LED-teknologi der strømforsyning i form av
solcellepaneler og batterier er integrert i objektet. Lanternen gir ett klart og rent rødt lys. LED-lanternen har integrert fotocelle og
GPS-synkronisering. Anlegget har fjernovervåking som varsler Kystverket ved teknisk feil.
Lanterna kan skjermes av i bakkant slik at lyset ikke forstyrrer bakenforliggende bebyggelse. Utformingen av objektet er
retningsvisende ved at kjegla peker i retning av trygt farvann. På nattestid er kjegla svakt opplyst av et LED-lysarmatur på 0,6W.
Denne indirekte belysningen er nødvendig for at de sjøfarende skal kunne gjøre riktig avstandsvurdering i mørket. Se for øvrig
den generelle beskrivelsen av objektet i dokumentet for ytterligere detaljer.

Fyrlistenummer:

053052

Navn:

Furuholmskjæret

Eier:

Fyrlistekarakter:

Iso R 2s

Lystype:

Lanterne med indirekte belysning

Lyshøyde:

Nautisk funksjon:

God

Kategori:

Avgjørende for sikker navigasjon

Bygghøyde*:

Nautisk tilstand:

God

Posisjon:

N 58º 51,69’

Status:

E 09º

25,90’

Kystverket
4,0m
3,0m
Nyanlegg

*Lyshøyde refererer til lysets høyde over HAT (Høyeste astronomiske tidevann). Bygghøyde inkluderer også installasjonens dybde under havflaten.
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