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(Forkortelser:   KV – Kystverket, MV – Møkkalassets Venner) 

 Beskrivelse Tiltak Planlagt 
gjennomført 

Bilde 

1 Reparere dør + dørlås 
etter hærverk 
sommer/høst 2012 

Stenge døren for vinteren 
med stropper (MV) 

MV bygger opp ny 
låseanordning maken til den 
gamle. 

ASAP 

 

Vår 2013 
 

2 Utbedring av 
grunnmur/sokkel. 

(Fugemassen er for 
det meste borte. 
Dette kan føre til at 
vann trenger inn og 
fryser til is slik at vi får 
frostsprengning og 
stein trykkes ut av 
sokkelen. Dette er 
svært alvorlig, hele 
tårnet kan rase.) 

Sokkel(fuger),lyktehus og 
innvendig vinduspartier 
spyles med høytrykksspyler 
(utf. av OV 03). Løs betong 
etc. må fjernes først. Rustent 
armeringsjern som kommer 
til syne må sandblåses og 
smøres som anbefalt av 
firma Mapei før påstøp kan 
utføres... 

Belinda koordinerer med 
OV3. 

April er mest aktuelt 
tidspunkt, men dette er 
usikkert. 

OV3 kan sannsynligvis frakte 
betong/materialer. 

MV håndterer fuging og 
forbereder støpearbeider. 

OV3 håndterer større 
betongarbeider. 

Oppstart 
tidlig vår 
2013 
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3 Utbedring av 
utvendige trapper og 
inngangsplatting. 

(Store betongskader 
må repareres. Det er 
store skader på den 
delen som henger ut 
over gjenmuret 
lagerrom. Skal vi 
fjerne overhenget 
eller reparere det?) 

Se pkt.2  

 

4 Utbedring av 
vinduer/vindusramme
r 

Noen vinduer i lyktehus er 
knust slik at sjøvann kan 
trenge inn. Dette utbedres 
foreløpig ved å lime glass 
over hullene. Alle vinduene 
må skiftes etter sandblåsing 
og maling av ramme. 
Overhale og skifte glass i 
småvinduer. 

MV starter sandblåsing av 
vindusrammer og bestiller 
glass. 

MV monterer nye glass. 

Vår/sommer 
2013 

 

5 Utskifting av 
etasjeskillere/innvend
ige trapper + sikring 

MV lager planer for ønsket 
utbedring. 

Planer 
oversendes 
KV ca. mid 
2014 

 

6 Brannsikring mhp 
opphold 

Avventer utbedring av 
etasjeskillerere etc 

 
 

7 Utbedring av 
lynavleder 

MV sjekker tilstand og 
hvordan denne kan utbedres 

Sommer 
2013 
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8 Utbedring av rekkverk 
over skjæret 

MV foreslår en løsning. 

KV søker fylket om tillatelse 
til erstatning/utbedring 

Ila. 2013 

 

9 Fortøyningsbøyer Blir lagt ut våren 2013. 
KV koordinerer dette. 

Vår 2013 
 

10 Utbedre 
ilandstigningsplass/ga
mmel ”brygge” 

MV vurderer alternativ og 
kommer opp med forslag til 
løsning. 

2013/2014 

 

11 Målepunkter for 
værdata? 

MV sjekker mulige løsninger 
med Scanmatic og sender 
forslag til KV 

Ila 2013 
 

12 Kameraovervåkning? MV ser på muligheter 2013  

13 Lys i lykta KV sjekker 2013  
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