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Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter  
om fartbegränsning till 7 knop i sundet mellan 
Oxholmen och Norrmansö i Roslagens skärgård, 
Norrtälje kommun; 

Utkom från trycket 
den 11 mars 2009 

 
beslutade den 5 februari 2009  
(dnr 2589-2008-4930).  
 
 
 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver, med stöd av 2 kap. 2 § 
första stycket samt 6 § första och tredje stycket sjötrafikförordningen 
(1986:300), följande. 
 Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Oxholmen och 
Norrmansö utanför Spillersboda i Norrtälje kommun. 
 Det fartbegränsade sundet begränsas av i sydväst en rät linje mellan 
Oxholmens sydligast belägna punkt och Norrmansös västligast belägna 
punkt, samt i nordost en rät linje från Oxholmens ostligast belägna 
punkt tvärs över sundet, i förhållande till färdriktningen genom detta, 
till Norrmansö. 
 Det fartbegränsade områdets ungefärliga utbredning framgår av bi-
fogad karta. 
 Sjövägmärke skall sättas upp i anslutning till begränsningslinjerna. 
Det ankommer på följande personer att sätta upp och underhålla sjö-
vägmärke: Anders Landin och Gunilla Landin, Officersvägen 13, 192 
73 SOLLENTUNA; Anders Trygve och Susanne Trygve, Drottningvä-
gen 34, 181 32  LIDINGÖ; Östen Frånberg och Margit Frånberg, Tibb-
levägen 19, 183 56  TÄBY 
 Föreskrifterna kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfa-
rande. 
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Föreskrifterna träder i kraft vid den tidpunkt föreskriven skyltning gjorts, 
dock tidigast fyra veckor efter det att de utkommit från trycket i Stockholms 
läns författningssamling. 
 
 
 
STIG ORUSTFJORD 
       Katrin Silberberg 
   Trafikenheten 



 

Bilaga till Länsstyrelsens beslut, dnr. 2589-2008-
4930 

Det fartbegränsade områdets ungefärliga utbredning. 
 
Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Oxholmen och Norrmansö utanför 
Spillersboda i Norrtälje kommun. 
 
Det fartbegränsade sundet begränsas av i sydväst en rät linje mellan Oxholmens 
sydligast belägna punkt och Norrmansös västligast belägna punkt, samt i nordost en rät 
linje från Oxholmens ostligast belägna punkt tvärs över sundet, i förhållande till 
färdriktningen genom detta, till Norrmansö.

rät linje mellan Oxholmens 
sydligast belägna punkt 
och Norrmansös västligast 
belägna punkt 

en rät linje från Oxholmens ostligast 
belägna punkt tvärs över sundet, i 
förhållande till färdriktningen 
genom detta, till Norrmansö. 


