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Enligt sändlista

Beslut om föreskrifter för avgränsning av
vattenskoterkörning längs allmän farled,
Smedjebackens kommun
BESLUT
Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 § förordningen
(1993:1053) om användning av vattenskoter:
1 § Allmänna farleder
Vattenskoter får användas i Strömsholms kanals vattenområde i
Dalarnas län, inom 300 meter på var sida om markerad farledslinje i
för tiden gällande sjökort, dock inte närmare land än 100 meter från
strandlinjen. Med land avses även öar.
2 § Iläggning av vattenskoter och transport till allmän farled
Där avståndet mellan land och tillåtet område för
vattenskoteranvändning uppgår till maximalt 100 meter, får
vattenskoter läggas i och köras kortast möjliga sträcka mellan land
och eller brygga och det tillåtna området, dock med undantag för
vattenområde som ingår i allmän badplats.
Vattenskoter får också läggas i vid allmänt tillgängliga
sjösättningsramper och köras kortast möjliga sträcka mellan rampen
och det tillåtna området för vattenskoteranvändning.
Se bifogad karta, bilaga 1
Föreskrifterna träder i kraft den 5 juli 2005.
BESKRIVNING AV ÄRENDET
Den 15 juli 2004 antogs nya bestämmelser i förordning om användning
av vattenskoter 1993:1053. Körning med vattenskoter är tillåten i
allmänna farleder och i områden som godkänts av länsstyrelsen.
I Dalarnas län finns idag en allmän farled längs Strömsholms kanal från
Smedjebacken till Kvicksund. Den allmänna farleden utgör den rakaste
sträckan från Kvicksund till Smedjebacken. Det finns inte någon legalt
angiven klar avgränsning i sida av vad som utgör allmän farled.
Förslag för reglering av vattenskoterkörning vid allmän farled i Mälaren
har tagits fram av Länsstyrelserna i Stockholms, Södermanlands,
Uppsala och Västmanlands län. För att enhetlighet ska finnas i reglering
av vattenskoterkörning beslutar Länsstyrelsen Dalarna att även den
sträcka av Strömsholms kanal som befinner sig inom Dalarnas län, ska
följa samma föreskrifter.
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Länsstyrelsen har i en remiss den 19 maj 2005 låtit Smedjebackens
kommun samt andra berörda yttra sig över förslag till avgränsning av
den allmänna farleden. Enligt remiss avsåg Länsstyrelsen även att
besluta om ett tillägg till befintliga föreskrifter för sjötrafik så att de
även omfattar vattenskotertrafiken.
Remissyttranden:
Smedjebacken kommun
Miljö- och byggnämnden beslutade att tillstyrka förslaget med följande
tillägg:
• Område där vattenskoteråkning ej bör tillåtas på grund av
olägenheter från buller eller annan störning för allmänheten:
Vid Söderbärke, ett område mellan länsvägsbrom vid Nor och
en linje Urnäsudden till Näsudden. Område vid Smedjebackens
hamn: Mellan Kyrkudden och Fundias tippudde.
• Område där skador eller störning på djur- och växtliv kan
uppkomma: Område söder om Vedön, mellan en linje
Trollbäckens utlopp till Lyckans Ö och en linje Per Olsnäs (vid
Rastahyttan) till Vedöns sydöstra spets.
Länsstyrelsen Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västmanland har inget att erinra eller tillägga till
föreslagna föreskrifter. Förslaget på föreskrifter överensstämmer med de
föreskrifter som diskuterats fram för Mälaren.
MOTIV TILL LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om avgränsning av allmän farled
för vattenskoteranvändning, om det behövs för att sådana olägenheter
eller skaderisker som avses i första stycket 3 § (förordning om
användande av vattenskoter) inte skall uppkomma, samt om körning till
och från allmän farled.
Det finns inte någon legalt angiven klar avgränsning i sida av vad som
utgör en allmän farled. Länsstyrelsens beslut grundas i att det finns risk
att sådan olägenhet eller skada som avses i första stycket 3 § (förordning
om användande av vattenskoter) uppkommer, om ingen avgränsning av
farledens utbredning i sidled finns.
Tillägg till befintliga föreskrifter för sjötrafik
Enligt sjötrafikförordningen ska länsstyrelsen samråda med
Sjöfartsverket före beslut om föreskrift för sjötrafik. Vid samråd har det
framkommit att befintlig föreskrift för skepp eller båtar gäller
automatiskt även för vattenskotrar. Något tillägg till befintliga
föreskrifter för båttrafik behövs således inte.
Begränsning av allmän farled
Synpunkter har inkommit från Smedjebacken kommun angående
områden där vattenskoterkörning inte bör tillåtas, vid Söderbärke söder
om länsvägsbron samt Smedjebackens hamn.
Inom ovanstående områden i Söderbärke och Smedjebacken finns
fartbegränsningar för sjötrafik. Tillåten hastighet är fem knop.
Länsstyrelsen bedömer att gällande hastighetsbegränsningar är
tillräckliga för att olägenhet eller skada ej ska uppkomma.
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Synpunkter har även inkommit från Smedjebackens kommun angående
område där störning på växt- och djurliv kan uppkomma, område söder
om Vedön.
Länsstyrelsen bedömer att vattenskoterkörning är mycket begränsad i
område söder om Vedön i och med att ett avstånd om 100 meter ska
hållas från land och öar. I de fall att området är extra känsligt för
störning på växt- och djurliv bör snarare hastighetsbegränsningar för all
sjötrafik i området ses över, än att endast vattenskoterkörning
begränsas.
ÖVRIGT
Länsstyrelsen anser att det är lämpligt att en eller flera skyltar med
information om gällande bestämmelser för vattenskoterkörning sätts
upp på land. Detta bör ordnas av kommunen.
Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten i Dalarnas län, se bilaga 2.
I den slutliga handläggningen har deltagit funktionssamordnare Stefan
Tansbo, beslutande, jurist Sven Ångquist, kommunikationshandläggare
Eva Hammarsten samt miljöhandläggare Hannah Persson den
sistnämnda föredragande.

Stefan Tansbo

Hannah Persson

Bilagor
1. Kartor över Strömsholms kanal –tillåtet område för
vattenskoterkörning
2. Hur man överklagar hos Länsrätten
Sändlista
Smedjebacken kommun
Smedjebackens Båtklubb, c/o Alf Werner, Gubbovägen 48, 777 91
Länsstyrelsen Västmanlands län
Kustbevakningen, Regionledning Ost, Box 1184, 131 27 Nacka Strand
Sjöfartsverket, Bottenhavets sjötrafikområde, Bönan, 805 95 Gävle
Naturvårdsverket
Polismyndigheten i Dalarnas län
Region Dalarna
Dalarnas Ornitologiska förening, c/o Conny Trogen, Rista 4,
780 41 Gagnef
Svenska LOM-föreningen, c/o Owe Arnoldsson, Arnåsholm,
330 26 Burseryd
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