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01FS 2017:46
Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter 
om uppdatering av vissa sjötrafikföreskrifter om 
fartbegränsning med anledning av en ny 
definition av begreppet "skepp" i sjölagen 
(1994:1009);

Utkom från trycket
den 29 december 2017

beslutade den 19 december 2017
(dnr 2589-51367-2017).

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

1 § Uttrycket ”skepp” ersätts med ”fartyg, vars skrov har en största 
längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter” i 
följande av Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade sjötrafikföre-
skrifter.

1. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,     
p. 29 (Blidösund).

2. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,                       
p. 64 (Tenöviken och Tenösundet).

3. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,          
p. 91 (Fällströmmen).

4. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,                 
p. 194 (Mälbyfjärden).
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5. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,          
p. 229 (Sydost om Stäketön, Järfälla och Upplands-Bro kommu-
ner).

6. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,                     
p. 232 (Allmänna farleden Stockholm–Rödstensfjärden i Mälaren).

7. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,                                 
p. 234 (Farlederna Stockholm–Marö och Stockholm–Sandhamn), 
med ändringar i 01FS 2002:3, 01FS 2003:226, 01FS 2004:209, 01FS 
2004:311, 01FS 2006:7, 01FS 2008:237, 01FS 2016:12 och 01FS 
2016:20.

8. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2002:403) om
fartbegränsningar i farleden i Mälaren mellan Hässelby holme och 
Nockebybron, Ekerö och Stockholms kommuner.

9. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2002:681) om
fartbegränsning i del av Trälhavet, Vaxholms kommun.

10. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2003:178) om 
fartbegränsning för skepp i vattenområdet mellan Skabbholmen och 
Hummelmora brygga, Österåkers kommun.

11. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2004:19) om
ändring i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafiken 
m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

12. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2004:76) om 
ändring i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafiken 
m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

13. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2004:312) om 
fartbegränsning i del av infartsleden mot Södertälje i Botkyrka, Nynäs-
hamns och Södertälje kommuner samt upphävande av punkterna 209, 
213 och 214 i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafi-
ken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

14. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2006:20) om 
ändring i punkt 215 i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.

15. Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2014:9) om 
fartbegränsning till högst 5, 7 och 12 knop i norra inloppet till Nynäs-
hamns hamn, Nynäshamns kommun.



3

2 § Uttrycket ”båtar” ersätts med ”andra fartyg än fartyg vars skrov har 
en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra 
meter” i följande av Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade sjötra-
fikföreskrifter.

Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om sjö-
trafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,                       
p. 64 (Tenöviken och Tenösundet).

3 § Det ankommer på respektive ansvarig skylthållare att, i enlighet 
med Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken 
(SJÖFS 2007:19), uppdatera sjövägmärken och tilläggstavlor så att de 
överensstämmer med de justerade föreskrifterna där uttrycket ”skepp” 
ersatts enligt 1 §, och uttrycket ”båtar” enligt 2 §. Ansvariga skylthål-
lare är enligt respektive föreskrift följande.

1. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,          
p. 29 (Blidösund).
Skylthållare: Kjell Ormegard, Carl Westmans Väg 11, 133 35 SALT-
SJÖBADEN.

2. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,                       
p. 64 (Tenöviken och Tenösundet).
Skylthållare: Vaxholms kommun.

3. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,          
p. 91 (Fällströmmen).
Skylthållare: Nacka kommun.

4. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,                 
p. 194 (Mälbyfjärden).
Skylthållare: Solidariskt mellan Södra och Norra  Långgarns tomtäga-
reförening, c/o Christer Eriksson, Norra Långgarn, 137 00 VÄSTER-
HANINGE och Muskö Havsbads byalag och vägsamfällighet, c/o 
Lennart Radnig, Pl 1780, Muskö, 140 40 ÖSMO.

5. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,          
p. 229 (Sydost om Stäketön, Järfälla och Upplands-Bro kommu-
ner).
Skylthållare: Piluddens Båtklubb, Box 2130, 176 02 JÄRFÄLLA.
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6. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,                     
p. 232 (Allmänna farleden Stockholm–Rödstensfjärden i Mälaren).
Skylthållare: Vederbörande kommun.

7. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län,                                 
p. 234 (Farlederna Stockholm–Marö och Stockholm–Sandhamn), 
med ändringar i 01FS 2002:3, 01FS 2003:226, 01FS 2004:209, 01FS 
2004:311, 01FS 2006:7, 01FS 2008:237, 01FS 2016:12 och 01FS 
2016:20.
Skylthållare: Sjöfartsverket.

8. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2002:403) om
fartbegränsningar i farleden i Mälaren mellan Hässelby holme och 
Nockebybron, Ekerö och Stockholms kommuner.
Skylthållare: Hässelby Strands Båtsällskap, Grimsta Båtsällskap, 
Kvarnvikens Båtsällskap och Ängby Båtklubb. 

9. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2002:681) om
fartbegränsning i del av Trälhavet, Vaxholms kommun.
Skylthållare: Ägarna av fastigheten Vaxholm Ytterby 4:604.

10. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2003:178) om 
fartbegränsning för skepp i vattenområdet mellan Skabbholmen och 
Hummelmora brygga, Österåkers kommun.
Skylthållare: Strömsholms bryggförening, Stensviks samfällighetsför-
ening och Stensviks ångbåtsbryggförening.

11. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2004:19) om 
ändring i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafiken 
m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
Skylthållare: Sjöfartsverket.

12. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2004:76) om 
ändring i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafiken 
m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ. 

13. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2004:312) om 
fartbegränsning i del av infartsleden mot Södertälje i Botkyrka, Nynäs-
hamns och Södertälje kommuner samt upphävande av punkterna 209, 
213 och 214 i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om sjötrafi-
ken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
Skylthållare: Södertälje kommun.
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14. Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter (01FS 2006:20) om 
ändring i punkt 215 i Länsstyrelsens föreskrifter (01FS 2001:138) om 
sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län.
Skylthållare: Sjöfartsverket.

15. Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter (01FS 2014:9) om 
fartbegränsning till högst 5, 7 och 12 knop i norra inloppet till Nynäs-
hamns hamn, Nynäshamns kommun.
Skylthållare: Nynäshamns kommun.

Dessa föreskrifter kommer även att kungöras i Underrättelser för sjö-
farande.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2018.

ÅSA RYDING

Johan Backman
Tillståndsenheten


