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 10 FS 2003:4 
  
Länsstyrelsen i Blekinge län beslut om skyddsobjekt 
m.m.  
 
beslutad den 5 februari 2003. 
 

Utkom från trycket 
den 6 februari 2003 

På ansökan av Kockums AB beslutar länsstyrelsen att Kockums AB, 
Karlskronavarvet, tillhörigt industriområde, kontorsbyggnad på 
Amiralitetsgatan 25 på Trossö, samt Lindholmen jämte visst vattenområde 
skall utgöra skyddsobjekt. Detsamma gäller inom dessa områden förlagda 
avrustade fartyg och fartyg under byggnation samt transformatorstation 
under Amiralitetstorget på Trossö. Länsstyrelsens beslut fattas med stöd av 3 
§ lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. och 2 § 
förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. 
 
Det vattenområde som ingår i skyddsobjektet avgränsas enligt följande: Från 
industriområdets sydvästra udde söder om Kompositverkstaden med en linje 
österut till f.d. torpedinskjutningsstationens pir, vidare en linje österut till 
Drottninghalls södra udde och härifrån en linje österut till badbryggan söder 
om Polhemsplan på Lindholmen.  
 
Beslutet om skyddsobjekt innebär, enligt 7 § första stycket lagen om skydd 
för samhällsviktiga anläggningar m.m., att obehöriga inte har tillträde till 
skyddsobjektet. 
 
Länsstyrelsen bestämmer, med stöd av 7 § andra stycket lagen om samhälls-
viktiga anläggningar, att tillträdesförbudet skall förenas med förbud mot att 
ta fotografier eller göra andra avbildningar eller beskrivningar av eller inom 
skyddsobjektet. 
 
Genom bolagets försorg skall det område som omfattas av tillträdesförbud 
vara försett med stängsel eller annan likvärdig inhägnad samt grindar. Detta 
gäller dock ej gränsen mellan örlogshamnens och Karlskronavarvets 
områden. 
Vidare skall det genom bolagets försorg finnas anslag på lämpliga ställen till 
det område som omfattas av tillträdesförbud samt vid gränsen mellan land- 
och vattenområde som är väl synliga för sjötrafiken 
 
Detta beslut, som ersätter länsstyrelsens beslut den 28 april 1998, får enligt 
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19 § förordningen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. inte 
överklagas. 
 
 
INGEGERD WÄRNERSSON 
                                                         Claes Wiberg 
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