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Forskrift om forbud mot aktiviteter ved vraket av U-864, Fedje kommune, Vestland (U-864-
forskriften)  

Fastsatt av Samferdselsdepartementet xx. xxxx med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 70 om havner og farvann § 7, § 50 og 
§ 51. 
 
§ 1. Formål 
 Formålet med forskriften er å hindre miljøforurensning og helseskade som følge av kontakt 
med eller nærhet til vraket av ubåten U-864 eller havbunnen ved vraket. 
 Forskriften skal også sikre at Kystverkets arbeid på eller ved vraket ikke hindres. 
 
§ 2. Forbud mot aktiviteter ved vraket 
 Innenfor en sirkel med radius på 500 meter rundt posisjonen N 60° 46,19′, 004° Ø 37,24′ er 
det ikke tillatt med aktiviteter som blant annet 
 a) ankring 

b) dykking 
 c) bruk av bemannet eller ubemannet undervannsfartøy 
 d) fiske, herunder å sette ut faststående fiskeredskaper, drivgarn, snurrevad, trål, 
 ringnot, bunnredskap eller annen redskap som kan komme i kontakt med havbunnen 
 eller vraket av U-864 i området nevnt i første ledd. 
 
§ 3. Unntak 
 Forbudet i § 2 gjelder ikke undersøkelser og arbeid på eller ved vraket av U-864 på oppdrag 
fra Kystverket. 
 
§ 4. Dispensasjon 
 Kystverket kan, etter søknad, gi dispensasjon fra forbudet i § 2 til å gjennomføre visuelle 
inspeksjoner ved dykking eller bruk av undervannsfartøy når særlige grunner taler for det og det er 
helse-, miljø-, og sikkerhetsmessig forsvarlig. 
 
 Kystverket kan gi dispensasjon med vilkår om blant annet 
a) å holde minstehøyde over sjøbunn 
b) HMS-tiltak 
c) miljøovervåking. 
 
§ 5. Sanksjoner 
 Overtredelse av forskriften kan sanksjoneres ved ileggelse av overtredelsesgebyr etter 
havne- og farvannsloven § 50 eller straff etter havne- og farvannsloven § 51. 
 
§ 6. Ikraftsettelse 
 Forskriften trer i kraft straks. 
 
 Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 21. september 2006 nr. 1093 om ferdsels- og 
fiskeforbod, Fedje kommune, Hordaland


