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Beslut om sjötrafikföreskrifter vid
Vätterstranden, Jönköping, Jönköpings
kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att meddela bifogade föreskrifter om förbud mot
motordrivna fartyg i Vättern, Jönköpings kommun (bilaga 2).

Beskrivning av ärendet
I Vättern, längs med Vätterstranden mellan Rosenlund och hamnpiren har
Länsstyrelsen den 17 juli 1990 beslutat om förbud mot motorbåtar under
sommarsäsongen 15 maj -31 augusti (06FS 1990:19).
Jönköpings kommun, tekniska kontoret (kommunen) har i skrivelse till
Länsstyrelsen hemställt om att område där förbud mot motorbåtar i Vättern
råder ska utökas. Förbudsområdet bör utökas till att gälla 300 meter från
strandkanten. Kommunen motiverar sitt förslag med att körning med
vattenskotrar har ökat samt att de idag har betydligt högre hastighet än
tidigare. Den höga hastigheten resulterar även i längre bromssträcka.
Kommunen har fått in många synpunkter om vattenskotrar från
allmänheten under badsäsongen. Kommunen anser därför att det befintliga
förbud för motorbåtar som idag finns bör utökas, från ca 100 meter från
strandkanten till ca 300 meter från strandkanten.
Länsstyrelsen har inhämtat yttrande från Sjöfartsverket, Transportstyrelsen
Polismyndigheten, Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten.
Inga negativa synpunkter till förslaget har inkommit till Länsstyrelsen från
dessa remissinstanser.
Länsstyrelsen har gjort en konsekvensutredning enligt förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Sjöfartsverket,
Transportstyrelsen, Polismyndigheten, Naturvårdsverket, Havs- och
Vattenmyndigheten, Jönköpings kommun och övriga sjötrafikanter och
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föreningar som använder sig av de aktuella vattenområdena har fått tillfälle
att yttra sig. Länsstyrelsen har även gett allmänheten möjlighet att inkomma
med synpunkter genom kungörelse i Jönköpings Posten.

Motivering till beslutet
Kommunstyrelsen har anfört att Länsstyrelsen i föreskriften bör förtydliga
vilka som trots förbudet får framför motordrivna fordon inom området.
Kommunstyrelsen hänvisar till 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300)
där det framgår att bland annat att polis, läkare eller sjuksköterska m.fl. vid
brådskande utryckning för räddningstjänst eller sjuktransport trots förbudet
har rätt att framföra motordrivna fartyg. Då detta redan är föreskrivet i
nämnda förordning anser dock Länsstyrelsen att ytterligare upprepning i
Länsstyrelsens föreskrift inte är lämpligt. Länsstyrelsen har även mottagit
synpunkter om att en smal kanal/farled bör undantas förbudet för att
möjliggöra för fartyg att trots förbudet ta sig in till stranden. Länsstyrelsen
anser dock att detta skapar gränsdragningsproblem och kan medföra en
otydlighet i regleringen.
Länsstyrelsen anser att en hastighetsbegränsning ska införas av
sjötrafiksäkerhetsskäl. Det utpekade området används främst av badande
under sommaren och det är relativt långgrunt. Även andra aktiviteter som
segling, rodd och paddleboard sker längs stranden. Trafiken i det aktuella
vattenområdet har ökat sedan den nu gällande föreskriften beslutades år
1990. Länsstyrelsen kan även konstatera att det inte finns några
ankringsplatser, bryggor eller liknande längs Vätterstranden i det berörda
området. Det borde därför finnas få bärande skäl för motordrivna fartyg att
åka närmre än 300 meter från land längs denna sträcka. Begränsningen ska
därför införas, främst för att skydda badande och andra längs
Vätterstranden i Jönköping.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Enligt 2 kap. 2 § första stycket sjötrafikförordningen (1986:300) får
länsstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen
meddela föreskrifter om fartbegränsning, förbud mot ankring eller
begränsning i rätten att utnyttja vattenområde för båttävling,
vattenskidåkning, dykning eller likande sporter i Sveriges sjöterritorium.
Enligt andra stycket får länsstyrelsen efter samråd enligt första stycket
meddela föreskrifter om andra begränsningar och förbud som avser rätten
att använda ett vattenområde i Sveriges sjöterritorium för trafik med fartyg,
om föreskriften behövs från miljösynpunkt eller av andra säkerhetsskäl än
de som anges i 1 § eller för att skydda fisket eller anläggningar för
vattenbruk och föreskriften inte gäller handelssjöfarten i allmän farled. Med
fartyg avses enligt 1 kap. 1 § sjötrafikförordningen varje farkost som
används eller kan användas till transport på vattnet.
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Information
Jönköpings kommun svarar för uppsättning och underhåll av märkena som
detta beslut fastställer. Länsstyrelsen lämnar åt Jönköpings kommun att
bedöma på vilka platser utmärkning bör ske. Skyltarna ska utformas i
enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
sjövägmärken (TSFS 2019:12).
Föreskrifterna kommer att kungöras i länets författningssamling.
Arrangörer av evenemang eller vid andra tillfällen där det finns behov av
tillfällig dispens från förbudet mot motorfartyg har möjlighet att till
Länsstyrelsen inkomma med ansökan om dispens. En sådan ansökan ska
inkomma i god tid före evenemanget.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Johan Löwenadler Davidsson med
förvaltningshandläggare Petter Agurén som föredragande. I den slutliga
handläggningen har också Anna Adholmer medverkat.

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

Bilagor
1.
2.

Överklagandehänvisning regeringen
Sjötrafikföreskrift Vättern

Kopia till (med bilagor)
Sjöfartsverket, sjofartsverket@sjofartsverket.se
Transportstyrelsen, Sjö- och luftfartsavdelningen, sjofart@transportstyrelsen.se
Havs och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Naturvårdsverket, naturvardsverket@naturvardsverket.se
Jönköpings kommun, kommunstyrelsen, kommunstyrelse@jonkoping.se
Johanna Lind, Tekniska kontoret, johanna.lind@jonkoping.se
Görgen Olofsson, gorgen.olofsson@jonkoping.se
Polismyndigheten, registrator.ost@polisen.se
Friluftsfrämjandet Jönköping, c/o Christoffer Kytler, Kråkebo 29, 555 92 Jönköping
Jönköpings Sportfiskeklubb, Box 358, 551 15 Jönköping
Jönköpings Segelsällskap, kansliet@jssklubb.se
Vätternvårdsförbundet, vatternvardsforbundet@lansstyrelsen.se
Martin Wennbladh, martin@emwe.se
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Vättern fritidsfiskare och fiskevårdsförbund, andersgrahn1967@hotmail.com
Huskvarna Roddsällskap, info@huskvarnarodd.se
Jönköpings Roddsällskap jonkopingsrodd@gmail.com
Jönköpings kanotklubb, styrelesen@jonkopingskanotklubb.se
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Du kan överklaga beslutet

Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos regeringen.
HUR ÖVERKLAGAR JAG BESLUTET?

Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga överklagan till
Länsstyrelsen i Jönköpings län antingen via e-post; jonkoping@lansstyrelsen.se, eller med post;
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 Jönköping.
TIDEN FÖR ÖVERKLAGANDE

Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del av
beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att
få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det
regeringen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från
den dag då beslutet meddelades.
DITT ÖVERKLAGANDE SKA INNEHÅLLA





vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer,
hur du vill att beslutet ska ändras, samt
varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa.
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.
OMBUD

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen,
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.
BEHÖVER DU VETA MER?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, jonkoping@lansstyrelsen.se, eller
via växeltelefonnummer 010-223 60 00. Ange diarienummer 2423-2021.

