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01FS 2018:25 
 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter  

om förbud mot fartygstrafik i vattenområde invid 
Nynas AB:s raffinaderi, Nynäshamns kommun;

Utkom från trycket 
den 6 april 2018. 

beslutade den 6 april 2018 
(dnr 2589-8813-2017). 

 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 
kap. 2 § och 6 § sjötrafikförordningen (1986:300). 
 Fartyg får inte föras i det vattenområde norr om Brunnsviksholmen i 
Nynäshamns kommun som framgår av kartbilaga till detta beslut och 
avgränsas i väster av fastlandet, i söder av den norra broförbindelsen till 
Brunnsviksholmen och Brunnsviksholmen, i öster av Sundsholmen och 
Furholmen, samt räta linjer utmed de kortaste avstånden mellan 
Brunnsviksholmen och Sundsholmen samt mellan Sundsholmen och 
Furholmen, och i norr av en rät linje mellan positionerna 58o55,74’N, 
17o58,49’O (Furholmen) och 58o55,765’N, 17o58,36’O (fastlandet) 
(WGS 84 DDM). 
 Sjövägmärken som tydliggör föreskriften ska, i enlighet med Sjö-
fartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken (SJÖFS 
2007:19), sättas upp på lämpliga platser i anslutning till förbudsområ-
dets begränsningslinjer. 
 Det ankommer på Nynäshamns kommun, i enlighet med 2 kap. 6 § 
tredje stycket första meningen sjötrafikförordningen, att tillse att sjö-
vägmärken sätts upp och vidmakthålls. 
 Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjö-
farande. 

Denna föreskrift träder i kraft den 15 maj 2018. 
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ÅSA RYDING 
 
       Johan Backman 
       Tillståndsenheten 



 

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms 
läns beslut, dnr 2589-8813-2017 

 

Fartyg får inte föras i det vattenområde norr om Brunnsviksholmen i Nynäshamns 
kommun som avgränsas i väster av fastlandet, i söder av den norra broförbindelsen till 
Brunnsviksholmen och Brunnsviksholmen, i öster av Sundsholmen och Furholmen, samt 
räta linjer utmed de kortaste avstånden mellan Brunnsviksholmen och Sundsholmen samt 
mellan Sundsholmen och Furholmen, och i norr av en rät linje mellan positionerna 
58o55,74’N, 17o58,49’O (Furholmen) och 58o55,765’N, 17o58,36’O (fastlandet) (WGS 84 
DDM). 
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