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Angående sjötrafikföreskrifter vid Varamobaden 
 

Länsstyrelsen överväger att besluta om sjötrafikföreskrifter vid Varamobaden i Motala 
kommun. Nedan finns konsekvensutredning samt förslag på föreskrift. 

Den som vill lämna synpunkter ska göra det skriftligen, antingen med vanlig post till 
Länsstyrelsen eller med e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se, senast den 30 juni 2021. 
Ange diarienummer 258-3918-21. 

 

Länsstyrelsen Östergötland 

 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter 
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Konsekvensutredning för förändring av gällande 
sjötrafikföreskrifter 05 FS 2012:20 vid 
Varamobadens offentliga friluftsbad i Motala 
kommun 

Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 
Bakgrund  
Befintlig föreskrift, 05 FS 2012:20, gäller ankringsförbud och förbud mot trafik med 
motordrivna farkoster inom det område som vid beslut om föreskriften utgjorde 
Varamobadens offentliga friluftsbad och som sträckte sig 200 meter ut från strandlinjen. 
Föreskrifterna gäller under perioden från den 15 maj till och med den 15 september årligen. 
Förbudet gäller inte säkerhetsbåtar. 

Den gällande föreskriften tillkom för att motverka att motordrivna farkoster kör in inom 
friluftsbadets område och ankrar där. Det långgrunda vattnet gör att badande ofta är långt ut 
från strandlinjen och trafik med motordrivna farkoster bedömdes innebära en fara för de 
badande. 

Problem 
Under sommaren 2020 redogör Motala kommun för ökade problem med ordningen vid 
Varamobadens offentliga friluftsbad. I badområdet förekom trafik med motorbåtar men främst 
vattenskotrar som hotar säkerheten för de som badar. Det har även förekommit andra 
säkerhetsproblem på land.  Polisen bekräftar de problem som Motala kommun beskriver. 
Motala kommun har som ett steg i arbetet med att stävja problemen beslutat om allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för friluftsbadet samt att utöka området för Varamobadens 
offentliga friluftsbad till att nu sträcka sig 300 meter från strandlinjen.    

Motala kommun har därefter föreslagit att förskrift 05 FS 2012:20 ska uppdateras till att gälla 
samma område som i den lokala ordningsföreskriften nu utgör Varamobadens offentliga  

Polismyndigheten har lämnat förslag om utmärkning med sammankopplade bojar som 
markerar gränsen något över vattenytan och på så sätt hindrar motordrivna farkoster som 
båtar och vattenskotrar att köra in i området. På så sätt hoppas man på en förbättrad 
efterlevnad av reglerna. 
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Varamobaden är en stor badplats som lockar till sig många besökare. Det är relativt långgrunt 
vilket innebär att badande kan ta sig ut en bit från stranden utan några större problem.    

Sedan 2012 har antalet vattenskotrar ökat, de kommer upp i höga hastigheter och ibland är 
föraren som framför vattenskotern ung. I dagsläget finns en åldersgräns på 15 år för att få 
framföra vattenskoter. Kunskapen om vilket ansvar man har när man framför en vattenskoter 
är dock bristfällig. Det finns en proposition (prop. 2020/21:190) gällande förarbevis för 
vattenskoter, och krav på förarbevis föreslås träda i kraft den 1 maj 2022.  

Syfte 
Syftet med ett utökat område där ankringsförbud och förbud mot trafik med motordrivna 
farkoster gäller är att ytterligare öka säkerheten för badande och andra som vistas inom 
området. 

Remisser 
Länsstyrelsen har i ärendet begärt yttranden från bl.a. Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, 
Motala kommun och Polismyndigheten. Samtliga har svarat på den begäran.  

Vilka alternativa lösningar finns och vad blir effekterna om 
någon reglering inte kommer till stånd 
Alternativa lösningar 
Ett alternativ är att utöka det område där ankringsförbud och förbud mot motordrivna 
farkoster gäller.  

Ett annat alternativ är att förbättra utmärkningen med tätare eller större bojar än de som finns 
idag så att det blir mer tydligt att det inte är tillåtet att passera. 

Ytterligare ett alternativ är att utmärkning sker med sammankopplade bojar och endast låta 
räddningsfarkost passera genom en öppning i mitten av utmärkningen. 

Effekten om reglering inte kommer till stånd 
Om regleringen inte införs kommer problemet fortsatt att kvarstå. 

Vilka berörs av regleringen 
De som berörs av ändringar i gällande föreskrifter är de badande vid friluftsbadet eller andra 
som har rätt att vistas inom förbudsområdet samt båtägare och övriga båttrafikanter i området 
kring badet.  

Bemyndigande 
Enligt 2 kap 2 § Sjötrafikförordning (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 liknande sporter i Sveriges sjöterritorium. Länsstyrelsen får efter samråd med 
Sjöfartsverket och Transportstyrelsen även meddela tillfälliga dispenser från sina föreskrifter. 

Länsstyrelsen får efter samråd enligt första stycket meddela föreskrifter om andra 
begränsningar och förbud som avser rätten att använda ett vattenområde i Sveriges 
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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. 

Länsstyrelsen får efter samråd enligt första stycket även meddela andra föreskrifter om 
användande av Sveriges sjöterritorium om de är av tillfällig art. 
Förordning (2008:1285). 

Vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser medför 
regleringen och hur ser de olika konsekvenserna ut för de 
övervägda alternativen om man jämför 

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 
De som framför motordrivna farkoster i området berörs av att de får en marginell tidsförlust 
när de ska köra runt det område där förbudet gäller. Påverkan är dock mycket begränsad 
eftersom förbud redan finns och det endast rör en utökning av förbudsområdet längre ut från 
strandlinjen. Området ligger dessutom i en vik där båtar och andra farkoster inte generellt sett 
passerar. 

För de badande och andra med rätt att vistas i förbudsområdet blir det området större där de 
inte ska behöva utsättas för fara från motordrivna farkoster. 

Eftersom området utökas kommer Motala kommun, som kommer ha ansvaret för utmärkning 
och underhåll av förbudsområdet, få ökade kostnader i form av inköp av ytterligare material 
och underhåll av densamma. Regleringen kan inte anses få några kostnadsmässiga eller andra 
konsekvenser för någon annan myndighet.  

Jämförelse av konsekvenser av de olika alternativen 
Att förbudsområdet avgränsas med sammankopplande bojar där endast räddningsbåtar tillåts 
passera genom en öppning skulle kunna hindra fler motordrivna farkoster att ta sig in i 
förbudsområdet. En sådan lösning innebär dock ett antal problem. Beroende på hur en 
eventuell barriär är utformad finns risk för att det fastnar skräp i den och det kan medföra 
kostnader för underhåll. Beroende av hur de sammankopplade bojarna är utformade kan de 
även fånga vind eller dras med i vågor och förflyttas vid hårt väder. Det är även oklart om det 
finns en sådan lösning, som har en viss höjd över vattnet, som kan hindra framför allt 
vattenskotrar att ta sig förbi utmärkningen. Risk finns även att vattenskotrar och andra båtar 
fastnar i nätet och att de som framför dessa farkoster skadar sig. Simmare som eventuellt tar 
sig ut till en förhöjd utmärkning kan riskera att trassla in sig.  

Att förbättra utmärkningen med tätare eller större bojar än de som finns idag skulle innebära 
att det blir mer tydligt att det inte är tillåtet att passera. Detta skulle inte hindra motorfarkoster 
att ta sig igenom, men troligtvis göra fler uppmärksamma på förbudsområdet. 
Förbudsområdet i sig skulle dock vara oförändrat. 

Överensstämmer en reglering med EU-reglerna 
Den föreslagna regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av Sveriges 
anslutning till Europeiska Unionen.  
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Behöver särskild hänsyn tas till tidpunkt för ikraftträdande 
Mot bakgrund av att vi redan nu befinner oss under sommarhalvåret bör föreskriften gälla så 
snart som möjligt. Det finns redan en befintlig föreskrift och det handlar nu om en utökning av 
förbudsområdet. Kommunen som ska märka ut det nya området måste dock ges tid och 
möjlighet att göra det.  

Behövs särskilda informationsinsatser 
Eftersom det redan idag finns ett förbudsområde och det nu endast är aktuellt med en 
utökning av detta område behövs inga särskilda informationsinsatser gällande förändringen. 
Information om förbudsområdet i sig skulle dock vara positivt för att uppmärksamma folk på 
vad som gäller. Detta är i så fall något som kommunen får göra. 

Preliminär bedömning 
Med hittills tillgänglig utredning förefaller en utökning av förbudsområdet där förbud mot 
trafik med motordrivna farkoster samt ankringsförbud inom aktuellt område vara en rimlig 
lösning för att ytterligare stärka säkerheten för badande och andra på den aktuella platsen.  

Länsstyrelsen bedömer att nyttan av att utöka förbudsområdet i föreskriften överstiger de 
samhällsekonomiska kostnaderna. Det bedöms således som motiverat att meddela förändring i 
föreskriften avseende en utökning av förbudsområdet. 

Eftersom den lokala föreskriften gällande Varamobadens offentliga friluftsbad gäller ett 
område som sträcker sig 300 meter ut från strandlinjen är det även lämpligt att 
förbudsområdet motsvarar det.  

Det utökade förbudsområdet bör lämpligen även ha en tydlig utmärkning för att ytterligare 
uppmärksamma de som framför motorfarkoster att ett förbud gäller. Detta faller dock inom 
ramen för kommunen som ansvarig för utmärkningen. 

Bilagor 
Föreskrift 

Page 4 of 4



 
 
 
 

Utgivare Tryckt av Länsstyrelsen, 
Rebecka Djerfsten, Länsstyrelsen Linköping 

Östergötlands läns författningssamling   
 
 
 
Länsstyrelsen ISSN 1401-3665 

  

 
 
 
 
  05 FS 2021:      

Länsstyrelsen Östergötlands föreskrifter om 
förbud mot trafik med motordrivna farkoster och 
förbud mot ankring vid Varamobadens offentliga 
friluftsbad i Motala kommun 

 Utkom från trycket  
den       

 
Beslutade den xx juni 2021 
258-3918-21 

 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ 
sjötrafikförordning (1986:300), att sjötrafikföreskrift ska gälla vid 
Varamobadens offentliga friluftsbad enligt nedan. 
 
§1 Förbud mot trafik med motordrivna farkoster i området från 
Dagsländevägen i norr till Vindarnas väg i söder och 300 meter ut i vattnet 
från strandlinjen, se bilagd karta. 
 
§ 2 Förbud mot ankring i området från Dagsländevägen i norr till 
Vindarnas väg i söder och 300 meter ut i vattnet från strandlinjen, se 
bilagd karta. 
 
§ 3 Förbudet enligt 1 och 2 §§ gäller inte säkerhetsbåtar. 
 
§ 4 Föreskriften gäller årligen från den 15 maj till den 15 september. 
 
§ 5 Sjövägmärken ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken (TSFS 2019:12). 
 
§ 6 Förbudsområdet ska på lämpligt sätt märkas ut med bojar.  
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§ 7 Motala kommun svarar för utmärkning samt att sjövägmärken sätts 
upp och underhålls. 
 
_________ 
 

1. Denna föreskrift träder i kraft den 5 juli 2021. 
2. Genom föreskriften upphävs Länsstyrelsen i Östergötlands läns föreskrifter 05 FS 

2012:20 beslutad den 20 juni 2012. 
 

 
 
Carl Fredrik Graf 
 
    Christel Nath
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