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Blekinge läns författningssamling 
 
Länsstyrelsen 

                            
 
 
 
 
 
 10 FS 2001:1      
  
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om sjötrafiken 
inom vissa vattenområden i Blekinge län; 
 
beslutade den 31 januari 2001 
 

Utkom från trycket 
den 1 februari 2001  

Med stöd av dels 2 kap 2 § sjötrafikförordningen (1986:300), dels 3 § och 
7 § 3 st lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar och 
dels 3 § vattenskoterförordningen har Länsstyrelsen beslutat att i bilaga 
meddelade bestämmelser för sjötrafiken i länet skall gälla från och med den 
1 mars 2001. 

 

  
I denna kungörelse har även intagits Länsstyrelsens beslut den 31 januari 
1995 (FS 1995:3), den 22 april 1996 (FS 1996:10), den 5 februari 1997 (FS 
1997:4), den 15 oktober 1998 (FS 1998:56), den 4 maj 1999 (FS 1999:21), 
den 4 maj 1999 (FS 1999:22), den 17 juni 1999 (FS 1999:35) samt den 6 
mars 2000 (FS 2000:21). 
 
Särskilda upplysningar har lämnats om båttrafiken inom naturreservaten 
Tjärö och Eriksberg samt inom naturvårdsområdet Eriksberg. 
 
Med fartyg avses i dessa föreskrifter varje farkost som används eller kan 
användas till transport på vattnet. 
 
Föreskrifterna gäller inte fartyg som i brådskande tjänsteutövning används av 
polis-, lots- eller kustbevakningspersonal, försvarsmakten, räddningstjänst 
eller läkare. I sjöar med totalförbud mot trafik med motorbåt gäller inte 
heller förbudet kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteutövning t ex vid 
djupmätning eller provtagning. 
 
Länsstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket medge tillfälliga undantag 
från föreskrifterna. 
 
Föreskrifterna skall – med undantag för ankringsförbud m.m. till skydd för 
militära anordningar – för att gälla kungöras på ett tydligt sätt genom 
skyltning och anslag på lämpliga platser. Om inget annat anges ansvarar 
vederbörande kommun för uppsättning och underhåll. 
 
På de kommunala badplatser, där förbud mot trafik med motorbåt, segelbåt 
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och segelbräda meddelats, skall vederbörande kommun utmärka badområdet 
med skyltar på land och bojar i vattnet. Plats skall lämnas för brädseglare på 
eller strax intill badplatsen. 
 
Enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen kan den som bryter mot föreskrifterna 
i avsnitt A – C, D 5 samt E – N i denna kungörelse dömas till dagsböter. Den 
som överträder förbuden till skydd mot militära anordningar i avsnitt D 1- 4 
kan enligt lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. dömas till 
böter eller fängelse. Den som framför vattenskoter i strid mot 2 § vatten-
skoterförordningen kan dömas till penningböter. 
 
 
Upphävande av beslut: 
 
Länsstyrelsens beslut den 8 februari 1994 (FS 1994:4) upphör att gälla när 
detta beslut vunnit laga kraft. 
 
Denna kungörelse ersätter tidigare kungörelser i Blekinge läns 
författningssamling med nummer 1995:3, 1996:10, 1997:4, 1998:56, 
1999:21, 1999:22, 1999:35 samt 2000:21. 
 
Beslutet kan överklagas hos Länsrätten. Skrivelsen ska ges in till 
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag beslutet kungjorts i länets 
författningssamling. 
 
 
BENGT ALMQVIST     
  
 Lisbeth Stridmark     
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