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Svar fra Kystverket - Varsel om oppstart planarbeid for Buøy Kystferie - 
Dønna kommune - Nordland fylke 
Viser til varsel om planoppstart datert 28.08.2020 vedrørende ovennevnte. Formålet med 
planen er utvidelse av eksisterende turistanlegg med hytter, fritidsboliger, sjøsenter mm. 
Planområdet strekker seg delvis ut i sjø. Her planlegges det areal avsatt til friluftsområde i 
sjø, trafikkareal og etablering av kai/anlegg for småbåter.  
Når offentlig ettersyn planforslaget foreligger, vil Kystverket komme med en tilbakemelding 
på hvordan arealdisponeringen virker inn på sjøtrafikken i området. En spørring i 
Kystverkets nettløsning kystdatahuset.no viser 65 passeringer av AIS-pliktige fartøy 
(fartøyslengde over 15 meter) gjennom sundet mellom Buøya og Grimsøya i hele 2019. 
Båtene som har benyttet farvannet er blant annet mindre passasjerfartøy og fiskefartøy. 
Innenfor planområdet befinner det seg en merkestang, og i nærheten befinner det seg en 
lanterne på nordspissen av Grimsøya, i tillegg til ytterligere en merkestang. 
Om Kystverket  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning. Vi jobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta 
transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket driver 
forebyggende arbeid og reduserer skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til 
en bærekraftig utvikling av kystsonen. Kystverket er underlagt Samferdselsdepartementet.  
Kystverket har fire hovedmål:  
1. Framkommelighet: Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet.  
2. Transportsikkerhet: Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen.  
3. Klima og miljø: Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et 

lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser.  
4. Beredskap mot akutt forurensning: Forhindre og begrense miljøskade ved akutt 

forurensning, eller fare for akutt forurensning.  
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