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Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter  
om tillfälliga avstängningar av vattenområden 
den 6 juli 2011 med anledning av ÅF Offshore 
Race, Stockholms och Värmdö kommuner;  

Utkom från trycket 
den 29 juni 2011 

 
beslutade den 20 juni 2011 
(dnr 2589-7991-2011).  
 
 
 Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap 2 § sjötrafik-
förordningen (1986:300). 
 
1 § Inom det vattenområde på Strömmen i Stockholms kommun som 
begränsas av Strömbron, Skeppsholmsbron, en rät linje mellan positio-
nerna 59o19,50’N, 18o05,35’O (Skeppsholmen) och 59o19,50’N, 
18o05,63’O (Djurgården) samt en rät linje mellan positionerna 
59o18,97’N, 18o06,00’O (Stadsgården) och 59o19,33’N, 18o06,00’O 
(Djurgården norr om Beckholmen), och visas på kartbilaga 1 till detta 
beslut, får fartyg inte föras den 6 juli 2011 mellan kl. 10.30 och kl. 
12.30 med anledning av starten i havskappseglingen ÅF Offshore Race.  
 
2 § Förbudet i 1 § gäller inte i kappseglingen deltagande fartyg och öv-
riga fartyg med anledning av kappseglingen, såsom bevakningsbåtar 
och funktionärsbåtar.  
 Förbudet i 1 § gäller inte heller yrkestrafik som  
1. är tidtabellbunden, 
2. har sin normala verksamhet i området (ankomstplats/avgångsplats 
vid kajer i området), eller  
3. på grund av sin verksamhet har ett stort behov av att kunna passera 
genom området. 
 Fartyg i chartertrafik eller annan kommersiell yrkestrafik vars främs-
ta intresse av att trafikera området är att kunna bevittna starten i ÅF 
Offshore Race omfattas av förbudet i 1 §.  
 



2 

3 § Inom det vattenområde sydost om Sandhamn i Värmdö kommun 
som begränsas av räta linjer mellan positionerna 59o16,60’N, 
18o57,70’O; 59o16,40’N, 18o58,51’O; 59o16,02’N, 18o58,76’O; 
56o16,32’N, 19o00,05’O; 59o16,62’N, 18o59,30’O; och 59o17,02’N, 
18o59,20’O, och visas på kartbilaga 2 till detta beslut, får fartyg inte fö-
ras den 6 juli 2011 mellan kl. 12.00 och kl. 16.00 med anledning av 
starten i havskappseglingen ÅF Offshore Race. 
 
4 § Förbudet i 3 § gäller inte i kappseglingen deltagande fartyg och öv-
riga fartyg med anledning av kappseglingen, såsom bevakningsbåtar 
och funktionärsbåtar. 
 
 Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjö-
farande. 
 
 
 
KATARINA KÄMPE 
 
       Johan Backman 
       Enheten för överklaganden 2 






