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Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter 
om fartbegränsning till högst 5, 7, och 12 knop i 
norra inloppet till Nynäshamns hamn, 
Nynäshamns kommun;

Utkom från trycket
den 14 mars 2014

beslutade den 5 mars 2014
(dnr 2589-35189-2013).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 
kap. 2 § första stycket och 6 § sjötrafikförordningen (1986:300).

1 § Fartbegränsning till högst 12 knop ska gälla för skepp hela året i det norra 
inloppet till Nynäshamns hamn inom ett område som begränsas i nordost av 
en rät linje mellan Brunsviksholmens sydspets och Örnäsudden på Bedarön, i 
norr av latituden mellan fastlandet och Brunsviksholmens sydspets samt i sö-
der av vågbrytaren norr om gästhamnen samt en rät linje mellan vågbrytarens 
södra spets och Bedarön i latitud 58o54’N (kartbilaga 1). Förbudet ska gälla 
för all sjötrafik under tiden den 1 juni – 31 augusti årligen.

2 § Fartbegränsning till högst sju knop ska gälla i södra inloppet till Nynäs-
hamns hamn inom ett område, som begränsas i norr av en rät linje mellan 
Trehörningens norra udde och norra hamnkumlet samt en rät linje mellan 
norra hamnkumlet och Bedarön i latitud 58o54’N, samt i söder av en rät  linje 
mellan Trehörningens sydöstra udde och Skrapans nordvästra udde samt en 
rät linje mellan Skrapans nordvästra udde och udden vid Tappholmen på Be-
darön i position 58o53,43’N, 17o57,42’O (kartbilaga 2).

3 § Fartbegränsning till högst fem knop ska gälla inom de delar av Nynäs-
hamns inre hamnområde, som utgörs av Trehörningsviken och Fagerviken, 
den förra begränsas i norr av vågbrytarens hela längd från dess norra spets på 
fastlandet till dess sydspets samt en rät linje från vågbrytarens sydspets till 
norra hamnkumlet och en rät linje från norra hamnkumlet till Trehörningens 
norra udde, den senare begränsas i öster av en linje från Trehörningens södra 
udde över Åmhällarna till närmaste punkt på fastlandet (kartbilaga 2).
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Sjövägmärken, inklusive tilläggstavlor, skall sättas upp i anslutning till de 
fartbegränsade områdena. Det ankommer på Nynäshamns kommun att svara 
för att märken och tavlor sätts upp och underhålls.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfa-
rande.

1. Dessa föreskrifter träder i kraft vid den tidpunkt föreskriven skyltning 
gjorts, dock tidigast fyra veckor efter det att de utkommit från trycket i 
Stockholms läns författningssamling.
2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter 
om fartbegränsning till högst 12 knop i norra inloppet till Nynäshamns hamn, 
beslutade den 26 januari 2005, dnr 2589-2003-80689 (01FS 2005:17) samt p. 
199 - 200 i Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län, beslutade 
den 6 april 2001 och den 22 maj 2001, dnr 1231-2001-17194 och 1231-2001-
27282).
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