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Länsstyrelsen

01FS 2018:34
Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om 
förbud mot ankring, fiske och dykning i Oxdjupet 
i Vaxholms och Värmdö kommuner;

Utkom från trycket
den 13 juni 2018.

beslutade den 18 maj 2018
(dnr 451-38350-2017).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 3, 5, 
7, 18, 19 och 20 §§ skyddslagen (2010:305) och 3 § skyddsförordning-
en (2010:523).

Vattenområdet Oxdjupet har beslutats vara skyddsobjekt med stöd av 
skyddslagen och skyddsförordningen. Beslutet innebär förbud mot ank-
ring, fiske och all dykning utom svensk militär sådan gäller från färje-
läget på Rindö norrut längs Rindö östra del till Rindö nordöstra udde 
(position 59°24,07´N, 18°25,83´O) – Pukholmens östra udde –
Pukholmens norra strand till nordvästra udden – Skarpö östra udde –
Skarpöstranden norrut till gränsen mot fastigheten Skarpö 1:338 (posit-
ion 59°24,69´N, 18°24,51´O) udden (position 59°25,02´N, 18°25,40´O) 
söder om Trälhavsstrand Räfsnäsudd – längs Värmdöstranden till bryg-
gan på Fiskaruddens sydvästspets – uddspetsen mellan Vretaviken och 
Oxdjupet – Oxdjupets östra strand till färjeläget.

Försvarsmakten får avgöra vilka personer som kan undantas från 
ovanstående förbud.

Sjövägmärken som tydliggör föreskrifterna ska, i enlighet med Sjö-
fartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken (SJÖFS 
2007:19 sättas upp på lämpliga platser.

Det ankommer på Försvarsmakten att anordna och vidmakthålla fö-
reskriven förbudsskyltning enligt detta beslut och att tillse att sjöväg-
märken sätts upp och vidmakthålls. Försvarsmakten ansvarar även för 
att underrätta Lantmäteriet och Sjöfartsverket enligt 13 § i skyddsför-
ordningen (2010:523).

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjö-
farande.
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1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 juni 2018.
2. Genom beslutet upphävs Länsstyrelsens beslut från den 6 april 

2001 med dnr 1231-2001-17194 som finns infört i Stockholms 
läns författningssamling 01FS 2001:138 under punkt 349.
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