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Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid reglering avseende 
sjötrafikföreskrifter gällande avlysning av vattenområden

Problembeskrivning
Karlshamns hamn AB har ansökt om avlyssning av vattenområde vid 
hamnområdet Oxhaga. 

Länsstyrelsen har tidigare bifallit Karlshamns hamns AB ansökan om 
avlysning av vattenområden vid hamnområdena Stilleryd och Oxhaga 
och i samband med det meddelat Länsstyrelsens i Blekinge län 
föreskrifter (10FS 2015:7) om avlysning av vattenområde, Karlshamns 
kommun, som numera återfinns i Länsstyrelsens i Blekinge län 
föreskrifter (10FS 2019:7) om sjötrafiken inom vissa vattenområden i 
Blekinge län. Den aktuella ansökan avser utökning av avlyst 
vattenområde i hamnområdet Oxhaga till följd av att verksamheten i 
Oxhaga området expanderat. Syftet med avlysningen är att upprätthålla 
skydd mot obehörigt tillträde i enlighet med lagen (2004:487) om 
sjöfartsskydd och lagen (2006:1209) om hamnsskydd samt förbättra 
skydd för inneliggande fartyg.

Alternativa lösningar
Länsstyrelsen kan inte se att det finns några alternativa lösningar utifrån 
regleringens ändamål.

Berörda av regleringen
Samtliga farvattnets trafikanter som passerar eller vistas i det aktuella 
området.

Bemyndigandet
Enligt 2 kap. 2 a § sjötrafikförordningen (1986:300) får Länsstyrelsen av 
sådana sjöfartsskyddsskäl som ska beaktas inom en hamnanläggning inom 
Sveriges sjöterritorium meddela föreskrifter om bland annat begränsning i 
rätten att utnyttja vattenområde. Beslut om sjötrafikföreskrifter i enlighet 
med denna bestämmelse får fattas efter samråd med Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen och Kustbevakningen.
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Kostnadsmässiga och andra konsekvenser
Bortsett från kostnaderna för administration hos berörda myndigheter 
torde de kostnadsmässiga konsekvenserna begränsas till kostnaderna för 
tillkännagivandet av föreskrifterna genom skyltning i enlighet med 
Transportstyrelsens föreskrifter (2019:12) och allmänna råd om 
sjövägmärken.

Föreskriften förväntas inte få några märkbara effekter på företags 
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

Konsekvenser i övrigt blir att passagen i Munkahusviken blir smalare 
samt att vattenområdet inom avlysningen inte längre blir tillgängligt för 
allmänheten.

Europeiska unionen
Föreskriften bedöms inte gå utöver de skyldigheter som följer av 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Ikraftträdande
Föreskriften föreslås att träda i kraft den 1 juli 2022.

Beslutet om sjötrafikföreskrift kommer att kungöras på Länsstyrelsens 
hemsida samt föras in i Länsstyrelsens författningssamling. Skyltning 
kommer att ombesörjas av Karlshamns hamn AB. Sjöfartsverket 
kommer att uppdatera sjökortet för berört område samt införa 
föreskriften i Underrättelser för sjöfarare (UFS) och Sjöfartsverkets Ufs-
databas. Inga ytterligare informationsinsatser bedöms som nödvändiga.

Alla som önskar inkomma med yttrande kan göra detta genom att 
förslaget och konsekvensutredningen hålls tillgängliga på Länsstyrelsens 
i Blekinge län hemsida www.lansstyrelsen.se/blekinge. 

Eventuella yttranden ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast den 30 
maj 2022. Uppge diarienummer 258-882-2022 på yttrandet. Yttrandet ska 
vara skriftligt och kan skickas med e-post till blekinge@lansstyrelsen.se  
eller via post till Länsstyrelsen i Blekinge län, 371 86 Karlskrona.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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