Stockholms läns författningssamling
Länsstyrelsen
01FS 2005:70
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter
om avgränsning av områden där vattenskoter får
användas i Stockholms län;

Utkom från trycket
den 1 juni 2005

beslutade den 20 maj 2005
(dnr 2589-2004-41950).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 3 §
förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter.
1 § I allmän farled får vattenskoter användas enligt 2 § förordningen
(1993:1053) om användning av vattenskoter. Vilka farleder som är allmänna farleder framgår av Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1988:5)
med tillkännagivande av beslut om allmänna farleder och allmänna
hamnar.
Länsstyrelsen i Stockholms län avgränsar de allmänna farlederna för
vattenskoteranvändning på så sätt att sådana farkoster får användas i länet inom 300 meter på var sida om mittlinjen enligt markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort, dock inte närmare land än 100
meter från strandlinjen vid normalvattenstånd. Om det är kortare avstånd än 300 meter mellan stränderna får dock hela farledsbredden användas om inte annat anges i 2 §. För transport mellan strand och tillåtet
vattenskoterområde enligt detta stycke, första meningen, får kortaste
väg väljas, dock inte inom vattenområde som ingår i allmän badplats.
Transport enligt föregående mening får ske endast om stranden ligger
inom 100 meter från tillåtet vattenskoterområde.
2 § Utefter Hammarbyleden (Danvikskanalens mynning mot Strömmen
till Reimersholmes västra udde), som är en allmän farled genom Stockholms hamn i Stockholms kommun, är Hammarby sjö och vattnet norr
om Årsta holmar inte tillåtna områden för vattenskoteranvändning.
Därutöver är området öster om en rät linje mellan Reimersholmes västra udde och Långholmens västra udde samt området norr om en rät linje
mellan Långholmens västra udde och Gröndalsbrons fäste vid Stora Essingen inte tillåtna för vattenskoteranvändning.
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§ 3 Vattenskotrar får, utöver i allmänna farleder enligt 1 §, användas i
följande områden
- i territorialhavet utanför de räta baslinjerna enligt 3 § lagen
(1966:374) om Sveriges sjöterritorium,
- närmaste sträcka mellan allmän farleds slut närmast territorialhavet
och havet
- i Norrtälje yttre hamnområde öster om fyrarna (i longituden
18º43,45´O) i inseglingsrännans inre mynning.
För transport till och från områden som anges i första stycket får vattenskoter användas på samma sätt som anges i 1 §, andra stycket, sista
meningen.
4 § Inom Stockholms hamnområde ankommer det på Stockholms
Hamn AB att, i mån av behov, utmärka avgränsningen av Hammarbyleden från vattenområden som inte är tillåtna för vattenskoteranvändning.

Föreskrifterna träder i kraft den 15 juni 2005. Beslutet kommer att
kungöras i Stockholms läns författningssamling och i Underrättelser för
sjöfarande.
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