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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

                            
 

 

 

 

 

 10 FS 2005:20 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrift  

om vattenområden för användning av vattenskoter 

i Blekinge län; 
 

 

beslutad den 14 juni 2005. 

 

Utkom från trycket 

den 16 juni 2005 

Länsstyrelsen föreskriver följande, med stöd av 3 § vattenskoterförordningen  

(1993:1053), om användningen av vattenskoter.  

 

De allmänna farlederna, med undantag av farlederna 207 och 208, avgränsas 

för användning av vattenskoter till 300 meter på var sida om mittlinjen enligt 

markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort, dock inte närmare 

land än 100 meter vid normalvattenstånd. 

 

Farled 207 avgränsas för användning av vattenskoter till 25 meter på var sida 

om mittlinjen från en punkt 100 meter öster om Stora Färjan till en punkt 

söder om Käringberget enligt bilagd karta. Farleden i övrigt avgränsas till 

300 meter på var sida om mittlinjen, dock inte närmare land än 100 meter vid 

normalvattenstånd. 

 

Farled 208 avgränsas för användning av vattenskoter till 25 meter på var sida 

om mittlinjen från Möcklösundsbron och söder ut inom markerad 

farledssträckning enligt bilagd karta. Farleden i övrigt avgränsas till 300 

meter på var sida om mittlinjen, dock inte närmare land än 100 meter vid 

normalvattenstånd. 

 

Transport får ske kortast möjliga väg mellan land och tillåtet 

vattenskoterområde enligt ovan, om avståndet inte överstiger 100 meter. 

Vattenområde som ingår i allmän badplats får dock inte användas.  

 

I Karlskrona kommun får vattenskotrar, utöver i allmän farled, användas i 

två områden, dels utanför Långa Lisa på Verkö, dels mellan Aspö och 

Hasslö. Områdena är utmärkta på bilagda kartor.  
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Vattenskotrar får även användas för transport kortaste väg till närmaste 

allmänna farled och till ovan angivna två områden från följande platser. 

 

I Karlskrona kommun från befintlig ramp i Oljehamnen, från Långa Lisa på 

Verkö, Sandhamn i Torhamn, Finskan på Tjurkö, Lökanabben och Aspö 

Mad på Aspö samt Grapahamnen och Hallahamnen på Hasslö. 

 

I Ronneby kommun från Ronnebyhamn, rampen på östra sidan. 

 

I Karlshamns kommun från trollingrampen i Sternö Vindhamn, vid gångbron 

till Boön och från Svaneviks småbåtshamn.  

 

I Sölvesborgs kommun från befintlig slip intill fritidsbåthamnen vid 

Hamngatan i Sölvesborg. 

 

Föreskriften träder i kraft den 20 juni 2005 och gäller till och med  

den 17 september 2006. 

 

Detta beslut kan överklagas hos Länsrätten i Blekinge inom tre veckor från 

dagen för beslutet. 

  

 

Länsstyrelsen upphäver föreskriften 10 FS 2000:21 med föreskrift om 

vattenområden för trafik med vattenskoter. 

 

 

 

 

PER ARNE ANDREASSON 

 

 

  Bengt Almqvist 

 


