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Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om 
fartbegränsning till 7 knop i vattenområde mellan 
Runmarö och Storön, Värmdö kommun; 

Utkom från trycket 
den 26 januari 2011 

 
beslutade den 20 januari 2011 
(dnr 2589-2010-11871). 
 
 
 Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 
kap. 2 § och 6 § sjötrafikförordningen (1986:300). 
 
1 § Inom det vattenområde mellan Runmarö och Storön, i Värmdö 
kommun, som i sydost begränsas av Runmarö kanals mynning (gräns 
för fartbegränsning till 3 knop) och i nordväst av en rät linje mellan 
Blackudden (Runmarö) och Näsudden (Storön) får fartyg ej framföras 
med högre fart än 7 knop. 
 
2 § Förbudet ska gälla årligen under tiden den 1 juni – den 31 augusti. 
  
 Vattenområdets ungefärliga utbredning visas på kartbilaga. 
 Det ankommer på Värmdö kommun att tillse att sjövägmärken sätts 
upp och vidmakthålls i anslutning till den sydöstra begränsningslinjen. 
Det ankommer på Svenska Kryssarklubben att tillse att sjövägmärken 
sätts upp och vidmakthålls i anslutning till den nordvästra begräns-
ningslinjen. Under tid då förbudet ej gäller ska sjövägmärkena vara 
nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av texten. 
 Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjö-
farande. 
 
      
 
1. Denna föreskrift träder i kraft den 1 juni 2011. 
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2. Genom föreskriften upphävs Länsstyrelsens i Stockholms län före-
skrifter (01FS 2010:7) om fartbegränsning till 7 knop i vattenområde 
mellan Runmarö och Storön, Värmdö kommun. 
 
 
 
KATARINA KÄMPE 
 
       Johan Backman 
       Enheten för överklaganden 2 



 
 

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms 
läns föreskrifter, dnr 2589-2010-11871 

1 § Inom det vattenområde mellan Runmarö och Storön, i Värmdö kommun, som i sydost 
begränsas av Runmarö kanals mynning (gräns för fartbegränsning till 3 knop) och i 
nordväst av en rät linje mellan Blackudden (Runmarö) och Näsudden (Storön) får fartyg ej 
framföras med högre fart än 7 knop.  
 
2 § Förbudet ska gälla årligen under tiden den 1 juni – den 31 augusti.
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