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Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift om 

ankringsförbud till skydd för elkabel mellan Karlshamn 

och Polen;  
 

beslutad den 20 april 2001. 

 

Utkom från trycket 

den 26 april 2001 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 

(1986:300) och efter samråd med Sjöfartsverket om ankringsförbud till 

skydd för elkabel mellan Karlshamn och Polen. Kabelns läge visas i sjökort.  

 

Förbudet gäller inom följande områden.  

 

  

Positioner i WGS 84. 

 

1.  20 m på ömse sidor om en linje mellan följande positioner. 

      

     5608,22´ N    1450,23´ E, Stärnö, Ö. Hålavik  - 

     5608,05´ N    1450,30´ E (= ca 350 m ut från landfästet) 

    

Tavla finns på land. 

 

2. 100 m på ömse sidor om en linje syd om Stärnö mellan följande positioner      

      

     5608,05´ N    1450,30´ E  - 

     5607,83´ N    1450,72´ E  - 

     5607,51´ N    1452,17´ E  - 

     5607,55´ N    1452,97´ E . 

 

En gul prick (med radarreflektor och ljusreflexer) är utlagd ca 100 m syd om 

kabeln, position ca 5607,56´ N    1451,50´ E .  

 

3. 200 m på ömse sidor om en linje mellan följande positioner. 

 

      5607,55´ N    1452,97´ E  sydost om Laknallarna  - 

      5604,59´ N    1458,73´ E  syd Tärnö  - 

      5559,01  N    1459,98´ E  -  
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      5549,79´ N    1501,97´ E,  territorialgränsen. 

 

Kabeln ligger, mellan Laknallarna och Tärnö, inom en sektor som bildas av 

två tavlor på Stärnös sydöstra strand och vardera ens Kölöverkets norra 

skorsten. Tavlornas position är 5608,44´ N    1451,44´ E respektive 

5608,37´ N    1451,34´ E. 

 

Från syd Tärnö till territorialgränsen följer kabeln ungefär fyren Tärnös 

vitröda sektorgräns i bäring 354, som också är utmärkt med en nedre tavla 

till fyren. 

 

Beslutet träder i kraft den dag kungörelse genom skyltning och övrig 

utmärkning har skett. 

 

Länsstyrelsens beslut den 24 februari och den 31 maj 1999 om tillfälligt 

ankringsförbud upphör att gälla då detta beslut träder i kraft. 

 

Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten inom tre veckor från den dag 

beslutet kungjorts i länets författningssamling. Skrivelsen skall ges in till 

Länsstyrelsen.     
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