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Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter 
om tillfällig avstängning av vattenområde och 
tillfällig fartbegränsning i Hustegafjärden 
alternativt Kyrkviken lördagen den 13 september 
2014 i samband med roddtävling, Lidingö 
kommun;

Utkom från trycket
den 8 augusti 2014

beslutade den 5 augusti 2014
(dnr 2589-22539-2014).

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

1. Det vattenområde i Hustegafjärden som innesluts av räta linjer mel-
lan positionerna 59o21,77’N, 18o12,65’O; 59o21,88’N, 18o12,80’O; 
59o21,82’N, 18o13,52’O; och 59o21,72’N, 18o13,50’O ska vara avstängt 
för sjötrafik lördagen den 13 september 2014, under tiden kl. 11.00–
16.00, i samband med roddtävling. Det avstängda områdets ungefärliga 
utbredning visas på kartbilaga 1.

2. Under den tid som roddtävlingen äger rum ska fartbegränsning till 
högst tre knop gälla i Hustegafjärden, inom ett område som begränsas 
av två räta linjer, den ena mellan positionerna 59o21,73’N, 18o12,60’O 
och 59o21,88’N, 18o12,60’O, samt den andra mellan positionerna 
59o21,47’N, 18o13,94’O och 59o21,85’N, 18o14,00’O. Fartbegräns-
ningens ungefärliga läge visas på kartbilaga 1.

För den händelse roddtävlingen inte kan äga rum i Hustegafjärden 
föreskriver Länsstyrelsen följande.

1. Det vattenområde i Kyrkviken som innesluts av två räta linjer, den 
ena mellan positionerna 59o22,05’N, 18o10,10’O och 59o21,98’N, 
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18o10,05’O, samt den andra mellan positionerna 59o21,80’N, 
18o10,95’O och 59o21,92’N, 18o11,05’O ska vara avstängt för sjötrafik 
lördagen den 13 september 2014, under tiden kl. 11.00–16.00, i sam-
band med roddtävling. Det avstängda områdets ungefärliga utbredning 
visas på kartbilaga 2.

2. Under den tid som roddtävlingen äger rum ska fartbegränsning till 
högst tre knop gälla inom samma område.

Avstängningen gäller inte för funktionärsbåtar.
Beslutet om avstängningen kommer även att kungöras i Underrättel-

ser för sjöfarande.

MAGDALENA BOSSON

Johan Backman
Ekonomijuridiska enheten



Bilaga 1 (2589-22539-2014)

Avlyst

Begränsningslinjer för 
3-knopsbegränsning
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