Stockholms läns författningssamling
Länsstyrelsen
01FS 2001:138
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter
om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud,
inom Stockholms län;

Utkom från trycket
den 21 juni 2001

beslutade den 6 april 2001 och den 22 maj 2001
(dnr 1231-2001-17194 och 1231-2001-27282).

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar följande föreskrifter med
stöd av 2 kap. 2 och 6 §§ sjötrafikförordningen (1986:300), 2 § andra
stycket förordningen (1990:1334) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. och 2 kap. 9 § lagen om kulturminnen m.m.
(1988:950).
Föreskrifterna är i respektive kapitel ordnade kommunvis och inom
kommunerna i huvudsak från norr till söder. Positionerna är angivna
enligt WGS-84.
Bestämmelserna inbegriper de permanenta föreskrifter Länsstyrelsen
meddelat fram till dagen för ikraftträdande. Några föreskrifter är beslutade av annan myndighet vilket framgår av rubriken. Beträffande dessa
beslutar Länsstyrelsen inte annat än att de skall medtagas för att största
möjliga överskådlighet av nu gällande lokala sjötrafikföreskrifter för
länet skall erhållas. Föreskrifterna kommer även att noteras i
Underrättelser för sjöfarande.

Kapitel 1. Fartbegränsningar i saltsjön och Mälaren
Inom vattenområdena enligt detta kapitel gäller förbud för envar att
framföra maskindriven farkost med högre fart än vad som anges i varje
särskilt fall.
Som villkor för tillämpningen av varje förbud gäller, om inte annat
särskilt anges, att sjövägmärken (benämns alternativt anslag, tavlor
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eller skyltar) med tillkännagivande av förbudet skall finnas uppsatta.
Enligt huvudregeln i sjötrafikförordningen gäller att berörd kommun
svarar för att ett sjövägmärke som Länsstyrelsen föreskrivit om sätts
upp och underhålls. Där så angivits ankommer det dock på enskild att
sätta upp och underhålla sjövägmärke. Sjövägmärkena skall finnas
uppsatta på lämpliga platser på stränderna invid eller i närheten av den
farled förbudet avser med sådan riktning åt farleden, att anslagen väl
kan iakttas därifrån, eller, om särskild föreskrift finns om placeringen, i
enlighet med föreskriften.
Sjövägmärkena skall tills vidare vara utformade i enlighet med tilllämpligt alternativ enligt i bilaga, tavla typ A, intagna förelägg. Där
äldre beslut, som nu ersätts, föreskrivit annan tavelutformning får tavlorna tills vidare behållas. Exempel på sådana tavlor finns i bilaga, tavlor typ B. Siffrorna som markerar högsta tillåtna knoptal på anslagen
skall anpassas efter vederbörande föreskrift. Finns särskild föreskrift
om tavelutformningen får ändå istället tavlor av typ A användas. Sjöfartsverket kan genom föreskrifter komma att fastställa utformningen
av sjövä gmärken enligt 2 kap. 5 § sjötrafikförordningen.

Norrtälje kommun
1. Dalviken och Bodafjärden, Singö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Dalviken, Bodaviken och Bodafjärden öster om longituden genom Prästholmens norra
udde.
Anslag uppsättes på stränderna vid områdets begränsningslinje mot
Norrfjärden.
Läge: 60°12,01´N, 18°43,42´O Prästholmens norra udde.
Skylthållare: Det ankommer på Oskar Karlsson, Harald Karlsson,
Isak Dreijer, Hans-Olov Pettersson, Bror Mattsson, Bror Ström,
Annie Davidsson, Edvin Eriksson samt Johan Eriksson att solidariskt
anordna och vidmakthålla tavlor.
Sjökort: 536.
2. Backbyfjärden, Singö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Backbyfjärden.
Läge: 60°10,46´, 18°47,27´.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
3. Tranviksfjärden och Södersundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Tranviksfjärden och
Södersundet.
Anslag uppsättes vid områdets yttre gräns.

2

Läge: 60°09,66´N, 18°46,97´O.
Skylthållare: Tranviks-Backby fiskevattenägareförening,
c/o Sigvard Granström, Tranvik 1041, 760 45 GRISSLEHAMN.
Sjökort: 536.
4. Singö sund
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Singö sund på en
sträcka av 200 meter på östra sidan av Singöbron. Områdets västra begränsningslinje skall utgöras av longituden 18°45,96´O.
Anslag uppsättes vid områdets begränsningslinjer.
Läge: 60°08,67´N.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
5. Brännskär – Uddhamn
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tre knop att gälla årligen under
tiden 1 juni – 30 september i inre delen av Uddhamnsviken samt inom
badområdet vid Brännskär – Uddhamn.
Anslag med texten ”BADPLATS HÖGST 3 KNOP 1.6 – 30.9” uppsättes på lämpliga ställen på stränderna. Vidare gäller att badplatsområdets
gränser i vattnet skall vara utmärkta med orangefärgade bojar.
Läge: 60°08,27´N, 18°39,37´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
6. Edeboviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop i Edeboviken mellan
latituderna genom Guldholmens sydspets och Vändviks fyr samt förbud
mot högre fart än nio knop i Edeboviken mellan Vändviks fyr och
Hallstaviks hamnområdes sydligaste del.
Anslag uppsättes vid de olika sträckornas ändpunkter.
Lägen: 60°07,56´N, 18°34,07´O Guldholmens sydspets, 60°05,66´N,
18°35,07´O Vändviks fyr, 60°03,46´N, 18°35,27´O Hallstaviks hamn.
Skylthållare: Holmens Bruk AB, 763 01 HALLSTAVIK.
Sjökort: 536.
7. Grisslehamn
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop vid Grisslehamn, dels
i Ornefjärdens sydöstra del från Ornehällan till ”Gästhamnsbryggan”,
dels i yttre hamnen från Loskäret och in i hamnen.
Anslag uppsättes dels på Ornehällan dels på Loskäret.
Lägen: 60°06,31´N, 18°47,60´O Ornehällan, 60°05,86´N,
18°49,57´O Loskäret.
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Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
8. Bredunds-, Näs- och Rotholmavikarna
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Bredsunds-, Näsoch Rotholmavikarna söder om en linje från västra spetsen av den
nordligaste av Prästängsörarna till sydöstra udden av Långskäret.
Anslag uppsättes vid områdets norra begränsningslinje.
Lägen: 60°07,36´N, 18°41,47´O Prästängsörarna, 60°07,42´N,
18°41,07´O Långskäret.
Skylthållare: Det ankommer på Rolf Fröberg, David Gustafsson
samt Carl, Einar, Holger och Sven Jansson att solidariskt anordna och
vidmakthålla tavlorna.
Sjökort: 536.
9. Väddö kanal
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Väddö kanal mellan
kanalens norra mynning och Granösundet.
Lägen: 59°58,60´N, kanalens norra mynning, 59°55,80´N, Granösundet.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
10. Storholmssundet och Bylehamns hamnområde, Väddö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Storholmssundet,
Väddö, att gälla årligen under tiden 15 maj – 30 september. Det fartbegränsade området begränsas i norr av latituden genom Storholmens
västligaste udde i position 59°54,67´N, 18°58,57´O och i sydost av en
linje dragen från fiskefyren i position 59°54,37´N, 18°59,07´O till
Storholmens sydspets.
Anslag uppsättes vid områdets begränsningslinjer.
Skylthållare: Bylehamns fiskehamnsförening, Anders Andersson,
Bylehamn 5694, 760 40 VÄDDÖ.
Sjökort: 611.
11. Sandängsfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Sandängsfjärden
mellan latitudsparallellerna 59°52,62´N och 59°52,77´N.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets begränsningslinjer.
Läge: 18°55,01´O.
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Skylthållare: Ropnäs samfällighetsförening, c/o Hans G. Rahm,
Trudvägen 3, 182 64 DJURSHOLM.
Sjökort: 611.
12. Kanalen mellan Marbosundet och Kullboviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tre knop i kanalen mellan
Marbosundet och Kullboviken.
Anslag uppsättes vid kanalens ändar.
Läge: 600 meter i nordlig riktning från kanalens södra mynning vid
Marbosundet, position 59°50,92´N, 19°01,87´O.
Skylthållare: Kullbovikens vattenvårdsföretag, c/o Sune Hansson,
Box 750, Väddö Backa, 760 40 VÄDDÖ.
Sjökort: 611.
13. Rosättra båtvarv i Vätösund
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop 300 meter åt vardera
hållet från slipen vid Rosättra båtvarv i Vätösund.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Läge: 59°50,37´N, 18°56,07´O slipens läge.
Skylthållare: Rosättra båtvarv AB, Pl 5375, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 611.
14. Vätösundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Vätösundet mellan
en punkt cirka 100 meter söder om kraftledningen vid Klockarängen/Överlöpe och den södra gränsen mot fem knops begränsningen vid
Rosättra varv.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Lägen: 59°49,47´N Klockarängen/Överlöpe, 59°50,22´N Rosättra
varv.
Skylthållare: Norrveda samfällighetsförening, c/o Leif Karlsson,
Fyrspannsgatan 99, 162 39 VÄLLINGBY.
Sjökort: 611.
15. Hattsunden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Hattsunden inom ett
område, som i norr begränsas av latituden genom norra spetsen av udden öster om Hattuddsviken, och i söder av latituden cirka 50 meter söder om norra spetsen av udden öster om Snäckviken.
Anslag uppsättes vid områdets norra och södra begränsningslinjer.
Lägen: 59°46,26´N, l8°52,77´O norr, 59°45,67´N, l8°52,77´O söder.
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Skylthållare: Magne Aasen, Kvarngärdsgatan 22B,
753 28 UPPSALA.
Sjökort: 611.
16. Gräddösundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop för fartyg vars skrov
har en längd av minst tolv meter i Gräddösundet mellan Gräddö – Askens sydostudde och västra udden på det mellersta av Enskären.
Anslag med texten ”HÖGST 7 KNOP. GÄLLER EJ FARTYG
UNDER 12 M” uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: 59°46,17´N, l9°02,87´O meridianen genom Gräddö – Askens
sydostudde, 59°46,45´N, l9°01,27´O respektive en linje tvärs sundet i
bäring 200° från västra udden på det mellersta av Enskären.
Skylthållare: Gräddö skifteslag, Anders Perols, 760 15 GRÄDDÖ.
Sjökort: 611.
17. Inre Norrtäljeviken och Kvisthamraviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i inre delen av
Norrtäljeviken och i Kvisthamraviken.
Anslag uppsättes väl synliga på lämpliga platser vid det fartbegränsade områdets gränser.
Lägen: Vattenområdet avgränsas österut av en linje över Borgmästarholmen mellan 59°45,62´N, 18°43,22´O och 59°45,12´N,
l8°44,37´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 611.
18. Sundet mellan Hattsundet och Björknäsfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan Hattsundet och Björknäsfjärden.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: 59°44,77´N, 18°52,77´O i öster, 59°44,76´N, 18°52,07´O i
väster.
Skylthållare: Björknäs-Gunnarö tomtsamfällighet, c/o Ulla Zanetti,
Hindertorpsgränd 17, 163 72 SPÅNGA.
Sjökort: 611.
19. Söderviken, Tjockö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Söderviken vid
Tjockö norr om latituden 59°44,65´N genom södra änden av ön
Klubben.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets södra gräns.
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Skylthållare: Tjockö byalag, c/o Jan Söderman, Tjockö,
760 15 GRÄDDÖ.
Sjökort: 611.
20. Sundet mellan Söderviks- och Åkeröfjärdarna
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Söderviks- och Åkeröfjärdarna, strax väster om Rådmansö kungsgård, från
Pankholmen cirka 0,2 nautiska mil mot nord till latituden genom den
mot nordost utskjutande udden från fastlandet.
Anslag uppsättes dels på Pankholmen, dels på den mot nordost utskjutande udden på fastlandet.
Lägen: 59°44,57´N, 18°55,72´O Pankholmen, 59°44,72´N,
18°55,62´O udden på fastlandet.
Skylthållare: Nenninge vägförening, c/o Stig Dahl, Skyllbergsgatan
5, 124 45 BANDHAGEN.
Sjökort: 611.
21. Björknäsfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Björknäsfjärden
väster om longituden 18°50,97´O.
Anslag uppsättes vid områdets östra begränsningslinje samt vid
mynningen av den i sydvästra delen av området befintliga kanalen.
Läge: cirka 59°44,57´N.
Skylthållare: Backa gård tomtägareförening, c/o Sven Lundgren,
Ripstigen 4, 171 03 SOLNA.
Sjökort: 611.
22. Storsundet och Brevikssundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Storsundet och
Brevikssundet i farleden till Åkeröfjärden.
Anslag uppsättes vid Storsundets södra mynning och vid Brevikssundets norra mynning.
Lägen: 59°43,37´N, 18°55,57´O norra gränsen, 59°43,07´N,
18°55,57´O södra gränsen.
Skylthållare: Åkeröfjärdens fiskevårdsförening.
Sjökort: 612.
Farleden förbi Marö
Föreskrift: 17 knop för skepp förbi Marö. Se vidare punkt 234.
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23. Sundet mellan Rävgadden och Äspholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop genom sundet mellan
Rävgadden och Äspholmen öster om Spillersboda.
Anslag med texten ”HÖGST 7 KNOP GENOM SUNDET” uppsättes på Äspholmens nordvästra udde och på bränningen nordost om
Äspholmen eller på Äspholmens nordöstra udde.
Läge: 59°41,97´N, 18°53,27´O norra delen av Äspholmen.
Skylthållare: Einar Malm, Äspholmen, Spillersboda,
761 92 NORRTÄLJE.
Sjökort: 612.
24. Kanalen mellan fastlandet och Solö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i kanalen som skiljer
fastlandet från Solö.
Läge: 59°40,72´N, 18°45,52´O kanalens mynning vid Strömsnäs,
59°40,87´N, 18°45,78´O kanalens mynning vid Singarudden.
Skylthållare: Jörgen Park, Pl 6283, Solö, 761 93 NORRTÄLJE.
Sjökort: 612.
25. Edsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i inloppsleden till
Edsviken mellan longituden 18°44,42´O och en linje mellan Hysingsviks brygga och Björkudden 59°40,60´N, 18°44,97´O.
Anslag uppsättes vid områdets västra och östra begränsningslinjer.
Skylthållare: Grovstanäs vägförening, c/o Solweig Waidelich, Te gvägen 50, 175 45 JÄRFÄLLA.
Sjökort: 612.
Furusunds ström
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop respektive fem knop.
Se vidare punkt 234 samt vintertrafikföreskrifterna punkt 367.
26. Eknöströmmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Furusund och Eknö inom ett område som avgränsas i norr av en linje i bäring 300° från spetsen på den smala udden i sundets nordöstra del och i
söder av en linje i bäring 310° från den sydvästra udden av ön Furusund.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: 59°39,97´N, 18°54,67´O den smala udden i sundets nordöstra del, 59°39,47´N, 18°53,77´O sydvästra udden av ön Furusund.
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Skylthållare: Lennart Norstedt, Eknö, 760 19 FURUSUND.
Sjökort: 612.
27. Sundet mellan Högmarsö och Lunnmun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i sundet mellan
Lunnmun och Högmarsö inom ett område som begränsas i väster av
longituden genom Lunnmuns nordvästra udde och i öster av de räta linjerna Lunnmuns östra udde – skäret 250 meter nordost om udden – kortaste sträckan till Högmarsö.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: 59°38,45´N, 18°50,07´O Lunnmuns östra udde, 59°38,69´N,
18°50,17´O Högmarsö.
Skylthållare: Lars Nilsson, Söderängsvägen 2,
191 34 SOLLENTUNA.
Sjökort: 612.
28. Blidösund
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop för båtar längre än
tolv meter genom Blidösund på en sträcka, begränsad i nordost av en
linje Fagernäs – Stenpiren norr om Larshamns färjeläge och i sydväst
av en linje dragen över Duvnäs tvärs över farleden.
Anslag med texten ”HÖGST 8 KNOP, GÄLLER EJ BÅTAR
UNDER TOLV M”, uppsättes vid vardera begränsningslinjen.
Lägen: 59°39,17´N, 18°56,37´O norra gränsen, 59°37,57´N,
18°53,57´O södra gränsen.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 612.
29. Blidösund
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop för skepp i en del av
Blidösund. Farledsavsnittet begränsas i nordost av en linje dragen genom Duvnäs ångbåtsbrygga tvärs över farleden och i sydväst av en linje dragen genom Almviks ångbåtsbrygga tvärs över farleden.
Anslag uppsättes vid områdets begränsningslinjer.
Läge: 59°37,17´N, 18°53,37´O Almviks ångbåtsbrygga.
Skylthållare: Kjell Ormegard, Carl Westmans Väg 11,
133 35 SALTSJÖBADEN.
Sjökort: 612.
30. Stäkhålet och Bergshamraviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Stäkhålet och
Slängsbodaströmmen inom ett område som i sydost begränsas av en
linje, från Hästnäsets södra udde i sydvästlig riktning till landet söder
om Stäkhålet, och i nordväst av en linje, från Slangarbergets norra udde
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till udden mellan Slängsbodaströmmen och Sandviken.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: 59°36,55´N, 18°41,02´O Hästnäsets södra udde, 59°37,17´N,
18°39,77´O Slangarbergets norra udde, 59°37,27´N, 18°39,87´O udden
mellan Slängsbodaströmmen och Sandviken.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 612.
31. Urösundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Urösundet mellan
latituden genom Snutuddens södra spets och latituden genom Käringudden.
Anslag uppsättes vid norra och södra inloppen till Urösundet.
Lägen: 59°36,29,´N, 18°42,27´O Snutuddens södra spets,
59°36,79´N Käringudden.
Sjökort: 612.
32. Rödlöga skärgård
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop dels i farleden
väster om Kläppen och i fladen utanför Rödlöga ångbåtsbrygga från
Kläppens nordvästra udde till nämnda ångbåtsbrygga, dels från fladen
utanför Rödlöga ångbåtsbrygga mot väster i leden närmast norr om
Rödlöga och dels i sundet mellan Rödlöga och Västerö till de båda öarnas sydligaste uddar.
Anslag uppsättes dels vänt åt norr på skäret nordväst om Kläppen,
dels vänt åt öster norr om farleden på klabben norr om Rödlöga ångbåtsbrygga, dels vänt åt väster på Rödlöga nordvästra strand, dels vänt
åt norr på Västeröns norra udde, dels vänt åt söder på Rödlögas sydvästra udde.
Lägen: 59°36,07´N, 19°10,57´O Kläppens nordöstra udde,
59°35,57´N 19°10,27´O Rödlöga ångbåtsbrygga, 59°35,77´N
19°09,37´O ledens västliga ände, 59°35,27´N, 19°09,17´O Västerö
sydudde.
Skylthållare: Norrtälje Kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 612.
33. Sunden mellan Löparö – Hamnholmen och mellan Löparö –
Nämmarö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tre knop i den muddrade
rännan i sunden mellan Löparö – Hamnholmen samt mellan
Löparö – Nämmarö.
Anslag med texten ”HÖGST 3 KNOP I RÄNNAN” uppsättes, ett
vid vardera sundet.
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Lägen: 59°35,74´N, 18°42,90´O mellan Löparö – Hamnholmen
59°35,63´N, 18°42,30´O mellan Löparö – Nämmarö.
Skylthållare: Södra Löparö samfällighetsförening,
c/o Ann-Marie Jonsson, Barrgatan 7, 193 32 SIGTUNA.
Sjökort: 612.
34. Väringsösundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Väringsösundet från
sundets södra mynning till den lilla holmen vid norra delen av Nämmarös västra strand.
Anslag uppsättes vid den fartbegränsade sträckans ändpunkter.
Lägen: 59°35,20´N, 18°41,85´O sundets södra mynning,
59°35,49´N, 18°41,95´O lilla holmen.
Skylthållare: Carl R Pettersson, Väringö, 760 10 BERGSHAMRA.
Sjökort: 612.
35. Inloppet till Sikmarsundet och Bodaviken, Blidö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tre knop i inloppet till
Sikmarsundet och i Bodaviken i Sikmarsundet.
I inloppet till Sikmarsundet gäller fartbegränsning på den så kallade
Sikmarökanalen. I Bodaviken gäller fartbegränsningen norr om latituden genom inseglingsrännans södra ände.
Även ankringsförbud gäller inom de fartbegränsade områdena.
Anslag uppsättes vid förbudsområdets gränser.
Lägen: 59°34,67´N och 59°35,17´N Sikmarökanalen, 59°35,79´N
inseglingsrännans södra ände i Bodaviken.
Skylthållare: Föreningen för Sikmarsundets bevarande, c/o Björn
Oscarsson, Järvstigen 5, 171 71 SOLNA.
Sjökort: 612.
36. Lygna skärgård
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop att gälla årligen under
tiden 15 maj – 31 augusti inom den del av Lygna skärgård som begränsas i norr av latituden 59°33,02´N, i öster av longituden 19°29,17´O i
söder av latituden 59°31,67´N och i väster av longituden 19°26,72´O.
Anslag med texten ”HÖGST 7 KNOP INOM LYGNA SKÄRGÅRD
15.5 – 31.8” uppsättes vid områdets gränser.
Skylthållare: Lygne jaktvårdsområde och fågelreservat c/o Karl
Hallström, Karlbergsvägen 72 A, 113 36 STOCKHOLM.
Sjökort: 613.
37. Fredlarnas skärgårdsområde
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop att gälla årligen under
tiden 1 maj – 30 september på vissa vattenområden vid In-Fredel och
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Fredelskären.
Området vid In-Fredel begränsas av latituderna 59°31,37´N och
59°33,07´N samt longituderna 19°18,57´O och 19°20,27´O. Området
vid Fredelskären begränsas av räta linjer mellan punkter i positionerna
59°30,77´N, 19°19,87´O – 59°31,77´N, 19°22,02´O – 59°31,77´N,
19°22,67´O – 59°29,57´N, 19°22,67´O – 59°29,57´N, 19°19,87´O.
Anslag med texten ”HÖGST 7 KNOP INOM FREDLARNAS
SKÄRGÅRD 1.5 – 30.9” uppsättes på lämpliga platser vid områdets
gränser.
Skylthållare: Fredlarnas naturskyddsförening, c/o Gustaf Kvist,
Köpmanholmen, 760 18 YXLAN.
Sjökort: 613.

Norrtälje och Värmdö kommuner
38. Stora Nassa skärgård, föreskrift för länsstyrelsens naturreservat enligt beslut den 11 oktober 1965
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop inom Stora Nassa
skärgård.
Anslag uppsättes på lämpliga ställen från farvattnet väl synliga.
Denna punkt utgör endast hänvisning till reservatsföreskriften och
innefattar ingen föreskrift enligt sjötrafikförordningen.
Begränsningslinjer: Norr latituden 59°30,00´N, öster longituden
19°16,00´O, söder latituden 59°25,00´N, väster longituden 19°11,00´O.
Skylthållare: Lennart Nathansson, Sunds gård, Norra Värmdö,
Walther Nathansson, Västerlånggatan 27, Stockholm, Carl Nathansson,
Björn Nathansson samt Elsa Bonnier.
Sjökort: 613.

Upplands-Väsby kommun
39. Harvaviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 8 knop i Harvaviken öster om
en rät linje dragen mellan vikens mynningsuddar.
Lägen: Norra udden 59°31,35´N, 17°50,60´O Södra udden
59°31,25´N, 17°50,40´O.
Skylthållare: Upplands-Väsby kommun, Dragonvägen 86,
194 80 UPPLANDS VÄSBY.
Sjökort: 111.
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Österåkers kommun
Ljusterö – Östanå färjeled
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop under den tid på året
då farvattnet är belagd med gångbar is. Se vidare vintertrafikföreskrifterna punkt 368.
40. Fjärden mellan Lilla Lövskär och Bockholmen, Husarö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop att gälla årligen under
tiden 1 maj – 30 september på fjärden mellan Lilla Lövskär och Bockholmen på Husarö.
Området begränsas i nordväst av en rät linje mellan angivna landområdens nordligaste uddar och i nordost av smalaste delen av sundet mellan Lilla Lövskär och Husarö.
Anslag med texten ”HÖGST 8 KNOP 1.5 – 30.9” uppsättes på
Bockholmen och Lilla Lövskär.
Lägen: 59°30,75´N, 18°50,89´O Bockholmen, 59°30,89´N,
18°51,35´O Lilla Lövskär.
Skylthållare: Husarö Tomtägareförening, c/o Arne Andersson, Rusthållarvägen 135, 121 60 JOHANNESHOV.
Sjökort: 612.
41. Bolbysunden och Marumsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Bolbysunden och
Marumsviken söder om latituden 59°29,52´N.
Anslag med texten ”HÖGST 8 KNOP I BOLBYSUNDEN OCH
MARUMSVIKEN” uppsättes vid områdets norra gräns.
Läge: 18°33,17´O.
Skylthållare: Västermarkens vägförening, c/o Ylva Hultman, Starrbäcksgatan 9 A, 172 34 SUNDBYBERG.
Sjökort: 612.
42. Busströmmen i Finnhamn
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Busströmmen skall
gälla årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti (sunden mellan i väster
Stora Jolpan och i öster Söder Långholm, Stora Korsholmen och Lilla
Korsholmen).
Anslag med texten ”HÖGST 8 KNOP 1.6 – 31.8” uppsättes vid områdets gränser.
Läge: I norr begränsas området av latituden 59°28,98´N och i söder
av 59°28,60. I öster avgränsas området av den smalaste delen av sundet
mellan Söder Långholm och Stora Korsholmen.
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Skylthållare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Box 7669, 103 94
STOCKHOLM.
Sjökort: 612.
43. Isättraviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Isättraviken.
Anslag uppsättes vid den fartbegränsade sträckans ändpunkter.
Läge: Området begränsas av en rät linje från Isättravikens norra
strand i anslutning till förlängningen av Gläntans väg (59°28,85´N,
18°24,90´O) i sydlig riktning över Isättraviken till stranden mellan
fastigheterna Ättarö 1:18 och 1:19 (59°28,70´N, 18°24,70´O).
Skylthållare: Isättraviks Tomtägareförening, Alf Koch, Ättarövägen
2, 184 63 ÅKERSBERGA.
Sjökort: 612.
44. Brottöfladen vid Ingmarsö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Brottöfladen vid
Ingmarsö
Anslag uppsättes vid områdets norra gräns.
Läge: Området avgränsas i fladens mynning av meridianen
18°43,87´O (Läge 59°28,47).
Skylthållare: Gunnar Brickner, Hornsgatan 77, 118 49 STOCKHOLM.
Sjökort: 612.
45. Åkers kanal m.m.
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Åkers kanal och på
sträckan från norra kanalmynningen genom Prästfjärden till övre delen
av Sandtorp, norr om Lillholmen.
Anslag uppsättes vid den fartbegränsade sträckans ändpunkter.
Läge: 59°28,37´N, 18°17,47´O Åkers kanals södra mynning.
Skylthållare: Garnsvikens fiskevårdsområdesförening, c/o Sten
Erickson, Centralvägen 53, 184 32 ÅKERSBERGA.
Sjökort: 612.
46. Svinningeviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Svinningeviken från
en punkt på vikens södra sida i läge 59°27,15´N, 18°17,70´O tvärs över
viken i bäring 40° till Gästholmen.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: 59°27,15´N, 18°17,70´O en punkt på vikens södra sida och
därifrån i bäring 40° till Gästholmen.
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Skylthållare: Svinninge Båtsällskap, Barbro Felleson, Lotsvägen 16,
184 92 ÅKERSBERGA.
Sjökort: 612.
47. Dyviken och Edsviken (Gässviken)
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Dyviken och Edsviken (Gässviken). I Dyviken gäller begränsningen öster om longituden
genom Dyviksholmens norra udde och i Edsviken öster om de räta linjerna från färjeläget (ångbåtsbryggan) vid Linanäs över kobben mitt i
inloppet till viken vid Vedgrundets södra udde.
Anslag uppsättes vid områdenas gränser mot östra Saxarfjärden.
Lägen. 59°28,03´N, 18°30,77´O Dyviksholmens norra udde,
59°28,49´N, 18°30,77´O kobben mitt i inloppet till viken vid Vedgrundets södra udde.
Skylthållare: Linanäs villaägareförening, c/o Britta Andersson,
Linanäs, 180 24 LJUSTERÖ.
Sjökort: 612.
48. Femsund
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Femsund.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Läge: 59°27,92´N, 18°46,22´O inloppet till Femsund.
Skylthållare: Rolf Hörnlund, Bodalsvägen 12, 181 36 LIDINGÖ.
Sjökort: 612.
49. Rödbosundet och Säterfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Säterfjärden och
Rödbosundet norr om latituden genom södra spetsen på udden vid södra inloppet till Rödbosundet.
Anslag uppsättes vid förbudsområdets södra gräns med texten
”HÖGST 5 KNOP I RÖDBOSUNDET OCH SÄTERFJÄRDEN”.
Läge: 59°27,57´N, l8°19,27´O södra inloppet till Rödbosundet.
Skylthållare: Österåkers kommun, 184 86 ÅKERSBERGA.
Sjökort: 612.
50. Sundet i Stensvik, Södra Ljusterö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i södra delen av sundet vid Stensvik.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Läge: I norr latituden genom norra spetsen på udden på Tomtängen
59°27,33´N, 18°34,49´O, i söder en rät linje från sydligaste udden på
fastigheten Hummelmora 1:79 till Alnäs varv, beläget på fastigheten
Stensvik 1:7 59°26,80´N, 18°34,97´O.
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Skylthållare: Knut Söderman Båtvarv, Stensvik, 184 03 LJUSTERÖ.
Sjökort: 612.
51. Hummelmoraviken, Södra Ljusterö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Hummelmoraviken
norr om latituden 59°27,42´N och väster om longituden l8°36,17´O.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets yttre begränsningslinjer, dels på Hummelmoravikens uddar och dels på ön Stora
Marieholm.
Skylthållare: Hummelmora intressenters förening, c/o Charles Halling, Kevingeringen 25, 182 33 DANDERYD.
Sjökort: 612.
52. Tunaviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Tunaviken norr och
nordväst om Österskärs brygga.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid vikens stränder.
Läge: 59°27,37´N, 18°18,37´O Österskärs brygga.
Skylthållare: Österåkers kommun, Box 501,
184 86 ÅKERSBERGA.
Sjökort: 612.
53. Staveström
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Staveström inom ett
område som begränsas i norr av dels en linje från Skabbholmens västra
strand till ångbåtsbryggan vid Storängen på Södra Ljusterö och dels
från Skabbholmens södra udde tvärs över farleden i sydvästlig riktning
till Orsö samt i söder av latituden genom Södra Ljusterö sydöstra udde.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Lägen: 59°26,44´N, 18°35,17´O Skabbholmens västra strand,
59°25,80´N latituden genom Södra Ljusterös sydöstra udde.
Skylthållare: Österåkers Kommun, Box 501,
184 86 ÅKERSBERGA.
Sjökort: 612.
54. Säbyviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i den nordvästra viken av Säbyviken. Området begränsas mot resten av Säbyviken av en
rät linje från sydspetsen av udden 150 meter väster om Svavelöns västra udde till östra stranden av udden på Säbyvikens västra strand.
Anslag uppsättes på udden 150 meter väster om Svavelön och på yttersta delen av marinans sydligaste brygga.

16

Läge: Sydspetsen av udden 59°26,22´N, 18°13,77´O 150 meter väster om Svavelön västra udde.
Skylthållare: Wasatornet AB, Rydboholms gård,
184 94 ÅKERSBERGA.
Sjökort: 612.
55. Hällsund mellan Stora Värtan och Kyrkviken, Österåkers och
Vaxholms kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Hällsund mellan
Stora Värtan och Kyrkviken beläget mellan meridianerna 18°10,07´O
och 18°10,55´O.
Anslag uppsättes vid den fartbegränsade sträckans ändpunkter.
Lägen: Hällsund 59°26,07´N mellan meridianerna 18°10,07´O,
18°10,55´O.
Skylthållare: Bengt Israelsson, Klockar Malms väg 27, 182 34
DANDERYD
Sjökort: 612.
56. Hägernäsviken, Österåkers och Täby kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop i hela sundet mellan
Tornön och Röhäll samt i Hägernäsviken norr om latituden genom
Tornöns östra udde.
Anslag uppsättes vid den fartbegränsade sträckans ändpunkter.
Läge: Tornöns östra udde 59°25,97´N, 18°08,37´O.
Skylthållare: Täby kommun, 183 80 TÄBY.
Sjökort: 612.
57. Lillsundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Lillsundet, Rydbo
Saltsjöbad.
Anslag uppsättes på stränderna i sundets norra och södra mynningar.
Läge: 59°25,97´N, 18°14,98´O sundets södra mynning, 59°26,37´N,
18°14,68´O sundets norra mynning.
Skylthållare: Rydbo-Saltsjöbads fastighetsägareförening, c/o Bo
Drangel, Vasavägen 29, 182 74 STOCKSUND.
Sjökort: 6142.
58. Sundet mellan Södra Ljusterö och Kårnäsborgen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i sundet mellan Södra
Ljusterö och Kårnäsborgen. Området begränsas i norr och söder av linjer i bäring 60° genom Kårnäsborgens norra och sydöstra uddar.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
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Lägen: 59°25,47´N, 18°32,87´O Kårnäsborgens
59°25,34´N, 18°33,00´O Kårnäsborgens sydöstra udde.
Skylthållare: Österåkers kommun, Box 501,
184 86 ÅKERSBERGA.
Sjökort: 612.

norra

udde,

Farleden Marö – Stockholm.
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop. Se vidare punkt 234.

Vaxholms kommun
Hällsund mellan Stora Värtan och Kyrkviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Hällsund mellan
Stora Värtan och Kyrkviken beläget mellan meridianerna 18°10,07´O
och 18°10,55´O. Se vidare punkt 55.
59. Engarn
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sunden mellan Kullö och Engarn på Resarö samt mellan Engarn och Bullerholmen. Området begränsas av följande tre linjer vars ändpunkter har lägena:
1) 59°25,12´N, 18°18,90´O och 59°24,90´N, 18°18,83´O
2) 59°25,27´N, 18°17,88´O och 59°25,14´N, 18°17,88´O samt
3) 59°25,34´N, 18°18,08´O och 59°25,26´N, 18°18,17´O.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid områdets gränser.
Skylthållare: Vaxholms kommun, 185 00 VAXHOLM.
Sjökort: 6142.
60. Finnhålet och Kodjupet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop genom Finnhålet och
Kodjupet. Området begränsas i norr av latituden och longituden genom
Västra Rönnholmens fyr till Resarö respektive Hästholmen och i söder
av en linje från Edholmens östra udde till Rågholmens södra udde samt
en linje från sistnämnda udde i östnordöstlig riktning till Hästholmen. I
väster begränsas området av longituden genom Askholmens södra udde
mellan Resarö och Edholmen.
Lägen: Västra Rönnholmens fyr 59°25,67´N, 18°21,88´O, Edholmens östra udde 59°24,77´N, 18°21,08´O, Rågholmens södra udde
59°25,07´N, 18°20,98´O, Stora Askholmens södra udde 59°25,07´N,
18°20,43´O.
Skylthållare: Vaxholms kommun, 185 00 VAXHOLM.
Sjökort: 6142.
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61. Norra Vaxholmsfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop inom ett område som
i norr begränsas av en linje från Edholmens östra udde till Rågholmens
södra udde samt en linje från sistnämnda udde i östnordöstlig riktning
till Hästholmen. (Se punkt 60).
I öster begränsas området av dels Rindöbron, dels fartgränsen fem
knop i Stegsundet (se punkt 62), och dels tvärs sundet mellan Hästholmen och Stegesund från Hästholmens södra udde. I väster mot Norra
Vaxholmsfjärden begränsas området av longituden genom landfästet
till Edholma brygga från angivna brygga till Vaxön.
I söder begränsas området av latituden genom Kronudden på Vaxön
till Rindö.
Anslag uppsättes på lämpliga platser.
Lägen: Edholmens östra udde 59°24,77´N, 18°21,08´O, Rågholmens
södra udde 59°25,07´N, 18°20,98´O, Edholma brygga 59°24,75´N,
18°21,08´O, Kronudden 59°24,34´N, 18°21,23´O.
Skylthållare: Vaxholms kommun, 185 00 VAXHOLM.
Sjökort: 6142.
62. Stegesund
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Stegesund, begränsat i sydväst av en linje, dragen mellan Stora Kammarholmens nordvästra udde och en punkt cirka 100 meter väster om Hästholmens södra
udde, samt i nordost av en linje dragen från Skarpölandets nordligaste
udde vid Stegesunds mynning vinkelrätt mot Hästholmslandet.
Lägen: 59°24,62´N, 18°21,78´O Stora Kammarholmens nordvästra
udde, 59°24,85´N, 18°21,88´O 100 meter väster om Hästholmens södra
udde.
Skylthållare: Stegesunds vägsamfällighet, c/o Anita Malmén,
Bragevägen 12, 114 24 STOCKHOLM.
Sjökort: 6142.
63. Vaxholmssunden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop, från i norr latituden
genom Kronudden på Vaxön till Rindö till i söder latituden genom yttersta dykdalben vid vägverkets färjeläge söder om hamnpiren på Vaxön.
Anslag uppsättes på lämpliga platser.
Lägen: Kronudden 59°24,34´N, 18°21,23´O, Hamnpiren på Vaxön
59°24,02´N.
Skylthållare: Vaxholms kommun, 185 00 VAXHOLM.
Sjökort: 6142.
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64. Tenöviken och Tenösundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop för skepp hela året
och båtar 15 maj – 15 september inom ett område som i norr begränsas
av latituden genom yttersta dykdalben vid vägverkets färjeläge söder
om hamnpiren på Vaxön. I söder begränsas området av en linje mellan
Karlsudd och Vasholmens sydvästra udde. Vidare gäller fartbegränsningen i Karlsuddsviken, viken mellan Vasholmen och Tynningö samt
Tenöviken fram till Pålsundsbron. I öster begränsas området från Tynningö i longituden genom Stora Ekholmens nordvästra udde till denna
udde samt en linje från angivna udde genom Badstuholmens västra
udde till latituden 59°24,02´N.
Anslag uppsättes på lämpliga platser.
Tilläggstavlor med texten ”GÄLLER SKEPP HELA ÅRET” och
”GÄLLER BÅTAR 15.5 – 15.9” skall finnas uppsatta vid de sjövägmärken som anger högsta tillåtna fart.
Lägen: Hamnpiren på Vaxön 59°24,03´N, Karlsudd 59°22,91´N,
18°19,88´O, Stora Ekholmens nordvästra udde 59°23,62´N,
18°20,68´O, Badstuholmens västra udde 59°23,97´N, 18°21,78´O.
Skylthållare: Vaxholms kommun, 185 00 VAXHOLM.
Sjökort: 6142.
Farleden Marö – Stockholm
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop.
I Oxdjupet, Ramsösundet och Granholmshålet gäller förbud mot
högre fart än åtta knop.
I Sundet mellan Tynningö och Bergholmen (Tynningösund) gäller
förbud mot högre fart än åtta knop för skepp.
Se vidare punkt 234.
65. Furusundsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Furusundsviken.
Förbud mot ankring råder dessutom inom 25 meters avstånd på ömse
sidor om bron över viken.
Anslag uppsättes vid vikens mynning öster om bron med texten
”HÖGST 5 KNOP ANKRING INVID BRON FÖRBJUDEN”.
Läge: 59°23,37´N, 18°22,48´O.
Skylthållare: Lilla Furusunds villaägareförening, c/o E Skoglund,
Fleminggatan 65, 112 32 STOCKHOLM.
Sjökort: 6142.
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Täby kommun
Hägernäsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop i hela sundet mellan
Tornön och Röhäll samt i Hägernäsviken norr om latituden genom
Tornöns östra udde. Se vidare punkt 56.
66. Viggbyholms småbåtshamn
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Viggbyholms småbåtshamn.
Anslag med texten ”HÖGST 5 KNOP INOM HAMNEN” uppsättes
på hamnpiren.
Läge: 59°25,97´N, 18°06,58´O.
Skylthållare: Täby kommun, 183 80 TÄBY.
Sjökort: 6142.
67. Näsbyviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Näsbyviken intill en
sydlig begränsningslinje mellan Ranudden och Näsbyudden.
Anslag uppsättes vid Ranudden och Näsbyudden.
Lägen: 59°24,79´N, 18°06,60´O Ranudden, 59°25,04´N, 18°05,90´O
Näsbyudden.
Skylthållare: Danderyds kommun, Kommunkansliet, Slottet,
182 63 DJURSHOLM.
Sjökort: 6142.

Danderyds kommun
Näsbyviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Näsbyviken. Se vidare punkt 67.
68. Djursholm
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i vattenområden i
Framnäsviken, Österviken (Germaniaviken), begränsad i öster av en
linje från udden norr om viken till Gamla Djursholms nordöstra udde,
Västerviken (Sveaviken), begränsad i öster av en linje från Ekuddens
södra udde till udden söder om viken, samt Samsöviken och Ranängens
hamnområde.
Lägen: 59°24,37´N, 18°05,58´O Framnäsviken, 59°23,97´N,
18°05,98´O Österviken, 59°23,37´N, 18°05,28´O Västerviken,
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59°23,77´N, l8°05,68´O Samsöviken, 59°24,87´N, 18°05,48´O Ranängens hamnområde.
Skylthållare: Danderyds kommun, Kommunkansliet, Slottet,
182 63 DJURSHOLM.
Sjökort: 6142.
69. Edsviken vid Nora strand, Danderyds och Solna kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop mellan Kaninholmen
och Nora strand inom ett område som i nordväst begränsas av longituden genom Kaninholmens norra udde och i sydöst av en rät linje mellan
punkterna 59°23,72´N, 18°00,86´O på Kaninholmens östra udde och
59°23,80´N, 18°01,08´O på fastlandet vid stadsäga 1778.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Läge: l8°01,12´O Kaninholmens norra udde.
Skylthållare: Danderyds kommun, Kommunkansliet, Slottet,
182 63 DJURSHOLM.
Sjökort: 6142.
70. I del av Edsviken, Danderyds och Solna kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Edsviken inom ett
vattenområde som i norr begränsas av befintliga femknopsbegränsningars södra gränser genom Kaninholmens södra udde (se punkt 69). I
söder begränsas området av en rät linje tvärs farleden från udden söder
om Mörbyviken i läge 59°23,37´N, 18°01,58´O.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Läge: 59°23,37´N, 18°01,58´O Mörbyviken.
Skylthållare: Danderyds kommun, Kommunkansliet, Slottet,
182 63 DJURSHOLM.
Sjökort: 6142.
71. Edsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Edsviken i farvattnet
öster om Ålkistan. Området begränsas i norr av en rät linje tvärs över
Edsviken från norra udden öster on Ekhagen till stranden vid Bernhardsbergsparken.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Läge: 59°22,47´N, 18°03,78´O Ekhagen, 59°22,69´N, 18°03,78´O
Bernhardsbergsparken.
Skylthållare: Danderyds kommun, Kommunkansliet, Slottet,
182 63 DJURSHOLM.
Sjökort: 6142.
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72. Stocksund
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop inom det område av
Stocksund, som i öster begränsas av en linje från Bockholmens norra
udde i nordostlig riktning till fastlandet samt i väster av en linje tvärs
över Stocksund på cirka 300 meters avstånd nordväst om Stocksunds
landsvägsbro.
Anslag uppsättes på Bockholmens norra del och på stranden dels
nordost om Bockholmens norra udde, dels cirka 300 meter nordväst om
Stocksunds landsvägsbro.
Läge: 59°22,87´N, 18°02,68´O.
Skylthållare: Danderyds kommun, Kommunkansliet, Slottet,
182 63 DJURSHOLM.
Sjökort: 6142.
73. Tranholmssund
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Tranholmssund.
Anslag med texten ”HÖGST 5 KNOP I TRANHOLMSSUNDET”
uppsättes dels på Tranholmens västra och nordvästra uddar, dels på
Svanholmens nordvästra udde, dels på Långängslandets sydöstra udde.
Läge: 59°22,67´N, 18°04,88´O.
Skylthållare: Danderyds kommun, Kommunkansliet, Slottet,
182 63 DJURSHOLM.
Sjökort: 6142.

Sollentuna kommun
74. Edsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i innersta delen av
Edsviken, nordväst om en linje tvärs viken i bäring 50° genom Jungfruholmens södra udde.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets södra gräns.
Läge: 59°25,80´N, l7°58,08´O.
Skylthållare: Sollentuna kommun, 191 86 SOLLENTUNA.
Sjökort: 6142.

Solna kommun
Edsviken vid Nora strand
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop mellan Kaninholmen
och Nora strand. Se vidare punkt 69.
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Del av Edsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Edsviken inom ett
vattenområde som i norr begränsas av befintliga femknopsbegränsningars södra gränser genom Kaninholmens södra udde (se punkt 69). I
söder begränsas området av en rät linje tvärs farleden från udden söder
om Mörbyviken i läge 59°23,37´N, 18°01,58´O. Se vidare punkt 70.
75. Edsviken väster om Kaninholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Edsviken väster om
Kaninholmen.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Läge: 59°23,87´N latituden genom Kaninholmens norra udde,
l8°00,68´O longituden genom Kaninholmens södra udde.
Skylthållare: Polishögskolan, Sörentorp, 170 68 SOLNA.
Sjökort: 6142.
Se även punkt 287.
76. Edsviken öster om Ålkistan, Stockholms och Solna kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Edsviken öster om
Ålkistan. Området avgränsas österut av en rät linje mellan Bockholmens sydostudde och den norra udden öster om Ekhagen.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser. Vid
Bockholmens sydostudde och på udden öster om Ekhagen ska tavlorna
vara av normalstorlek. Vid Ålkistan av understorlek.
Läge: 59°22,60´N, l8°03,24´O Bockholmens sydostudde,
59°22,47´N, l8°03,78´O norra udden öster om Ekhagen.
Skylthållare: Segel Sällskapet Brunnsviken, Brunnsviksvägen 8, 113
47 STOCKHOLM.
Sjökort: 6142.

Lidingö kommun
Halvkakssundet och Lilla Värtan, farled
Föreskrift: I Halvkakssundet förbud mot högre fart än tolv knop för
skepp. I Lilla Värtan från Lidingöbroarna till Högudd (59°20,32´N,
18°12,27´O) på Lidingö förbud mot högre fart än åtta knop för skepp.
Se vidare punkt 234.
77. Sundet mellan Lidingö och Ekholmen m. fl. öar
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan Sticklinge udde på Lidingölandet och Ekholmen (Strömsö), Bergholmen och
Fogdholmen på andra sidan av sundet. Området begränsas av
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räta linjer mellan öarna på de punkter där sunden mellan dem är smalast.
Anslag uppsättes vid områdets begränsningslinjer.
Läge: 59°23,49´N, 18°06,22´O Ekholmens östra sida.
Skylthållare: Sticklinge udde båtklubb, c/o Mellbin, Karpvägen 35,
181 31 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
78. Södergarnsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Södergarnsviken på
Lidingö innanför en rät linje mellan uddarna vid inloppet till viken mellan positionerna 59°22,88´N, 18°11,63´O och 59°22,83´N, 18°11,89´O.
Anslag uppsättes på uddarna vid inloppet till Södergarnsviken.
Skylthållare: Lidingö kommun, 181 82 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
79. Islingeviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Islingeviken öster
om en rät linje från pirhuvudet på norra sidan av viken till spetsen på
Islinge udde.
Läge: 59°22,17´N, 18°06,94´O pirhuvudet på norra sidan av viken,
59°22,07´N, 18°06,83´O spetsen på Islinge udde.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Skylthållare: Torsviks Båtklubb, Islingeviken Piren,
181 32 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
80. Hustegafjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i den västra delen av
Hustegafjärden, inom ett område som avgränsas i väst av en linje i
nord-sydlig riktning genom udden, belägen norr om Ekholmsnässundet
på 59°21,79´N, 18°11,33´O och i ost av en linje mellan punkterna
59°21,79´N, 18°12,56´O och 59°21,88´N, 18°12,55´O.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Skylthållare: Katrinelunds båtklubb, Björkuddsstrand,
181 64 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
81. Kyrkviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Kyrkviken i Lidingö
väster om en linje i nord-sydlig riktning genom udden, belägen norr om
Ekholmsnässundet på 59°21,79´N, 18°11,33´O.
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Anslag med texten ”HÖGST 5 KNOP VÄSTER HÄROM” uppsättes på förenämnda udde.
Skylthållare: Lidingö kommun, 181 82 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
82. Sundet mellan Stora Fjärderholmen och Ängsholmen/
Libertus
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop inom ett område vid
Fjäderholmarna begränsat enligt följande: Stora Fjäderholmens västra
udde (59°19,69´N, 18°10,28´O) – Ängsholmens västra udde
(59°19,81´N, 18°10,00´O) – Ängsholmens nordöstra udde – Libertus
nordöstra udde (59°19,94´N, 18°10,65´O) – Stora Fjäderholmens nordöstra udde (59°19,79´N, 18°10,62´O).
Skylthållare: Ståthållarämbetet, Djurgårdsförvaltningen, Kungliga
Slottet, 111 30 STOCKHOLM.
Sjökort: 6142.

Nacka kommun
Blockhusudden – Halvkakssundet, farled
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop för skepp från Blockhusuddens fyr genom Halvkakssundet och Höggarnsfjärden. Se vidare
punkt 234.
83. Velamsund
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 8 knop i Velamsundsviken
söder om latituden genom Bergholmens (Getholmen) södra udde.
Läge: Bergholmens (Getholmen) södra udde 59°21,35´N,
18°19,20´O.
Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6142.
84. Skurusundet, Duvnäsviken och Lännerstasundet
Föreskrifter:
a) Förbud mot högre fart än fem knop i Skurusundet på en sträcka från
150 meter norr om Linds varv (59°19,25´N, 18°13,45´O) till 150 meter
söder om Björknäs varv (59°18,80´N, 18°13,40´O).
b) Förbud mot högre fart än åtta knop i Lännerstasundet öster om longituden 18°15,08´O genom Fisksätraholmens västra udde till Baggensstäket.
c) I Duvnäsviken, mellan de andra fartbegränsningarna i Skurusundet
och Lännerstasundet, gäller förbud mot högre fart än tolv knop.
Anslag uppsättes vid områdenas begränsningslinjer.
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Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6142.
85. Kilsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Kilsviken norr om
motorvägsbron.
Läge: 59°19,72´N, 18°18,78´O.
Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6142.
86. Nyckelviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 8 knop i Nyckelviken söder om
en rät linje dragen mellan mynningsuddarna.
Lägen: Norra udden i position 59°19,60´N, 18°11,75´O. Södra udden i position 59°19,50´N, 18°11,60´O.
Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6142.
87. Inre västra delen av Svindersviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i den del av Svindersviken som ligger väster om en linje dragen mellan positionerna
59°18,90´N, 18°08,18´O och 59°18,79´N, 18°08,37´O.
Anslag uppsättes på stranden vid det fartbegränsade områdets
begränsningslinje mot öppet vatten.
Skylthållare: Nacka, Svindersvikens och Finnboda båtklubbar samt
Gäddvikens segelsällskap, c/o Nacka båtklubb, Lars Livijn, Alphyddevägen 6, 131 35 NACKA.
Sjökort: 6141.
88. Baggensstäket
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Baggensstäket på
farledssträckan Stäkesunds västra inlopp (Gammeludden) – Boo fyr.
Anslag uppsättes dels på södra stranden vid Stäkesunds västra inlopp
med texten ”SAKTA 5 KNOP TILL BOO FYR”, dels på stranden vid
Boo fyr med texten ”SAKTA 5 KNOP GENOM STÄKET”.
Lägen:
59°18,07´N,
18°16,58´O
Stäkesund, 59°18,57´N,
18°17,78´O fyren Boo.
Skylthållare: Sjöfartsverket, 601 78 NORRKÖPING.
Sjökort: 6142.
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89. Saltsjöbaden
Föreskrifter: Förbud mot högre fart än fem knop inom följande
vattenområde:
a) Neglingeviken samt Pålnäsviken, begränsade i öster av en linje från
Baggensuddens sydostspets – Mellangårdsholmens norra udde.
Anslag med texten ”HÖGST 5 KNOP I NEGLINGEVIKEN OCH
PÅLNÄSVIKEN” uppsättes invid områdets östra begränsningslinje.
b) Viken väster om Dalaröbryggan, Hotellviken samt Svartviken, begränsade i öster av linjerna Dalaröbryggan – Restaurangholmens östra
udde, Restaurangholmens sydspets – Svartviksudden samt därifrån till
östra mynningen av kanalen till Vårgärdssjön.
Anslag uppsättes dels på piren vid Dalaröbryggan med texten
”HÖGST 5 KNOP I HAMNEN”, dels på Restaurangholmens södra
udde och på Tärnkobben med texten ”HÖGST 5 KNOP I HOTELLVIKEN”, dels på udden norr om östra mynningen av kanalen till Vårgärdssjön med texten ”HÖGST 5 KNOP I SVARTVIKEN”.
Lägen: 59°17,17´N, 18°18,38´O Baggensuddens sydspets,
59°17,07´N, 18°18,58´O Mellangårdsholmens norra udde, 59°16,66´N,
18°19,06´O Dalaröbryggan, 59°15,92´N, 18°18,66´O östra mynningen
av kanalen till Vårgärdssjön.
Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6145.
90. Sundet mellan Äl gö samt Gåsö och Gåsö ö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Älgö
samt Gåsö och Gåsö ö inom ett område, som begränsas i öster av en
linje från Gåsölandets nordligaste udde norrut till Älgö och i väster av
en linje från Gåsö ös nordligaste udde i nordvästlig riktning till Älgö.
Läge: 59°15,67´N 18°20,98´O.
Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6145.
91. Fällströmmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop för skepp i Fällströmmen mellan Korsholmen och Ropudden. I väster begränsas området av en rät linje mellan positionerna 59°16,52´N, 18°19,83´O på
Korsholmens norra udde och 59°16,82´N, 18°20,18´O på udden på
Ingarö. Den östra gränsen utgörs av en rät linje mellan positionerna
59°16,02´N 18°21,91´O på Ekholmens nordligaste spets och
59°16,21´N, 18°22,08´O på Fasviksklipporna.
Anslag jämte tilläggstavlor med texten ”GÄLLER SKEPP” uppsättes på ovanstående lägen.
Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6145.
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92. Gåsö ö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop inom det vattenområde, som begränsas i norr av en linje mellan Kilholmens norra udde och
Gåsölandets nordvästra udde samt i söder av en linje från Gåsö ö södra
udde i ostlig riktning till Gåsölandet.
Läge: 59°15,17´N, 18°21,38´O Gåsö ö södra udde.
Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6145.

Värmdö kommun
Farlederna Stockholm – Marö och Stockholm – Sandhamn
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta – tolv knop i farleden Östra
Älgögrundet – Oxdjupet – Lagnögrunds fyr – Kungarna – Höggarnsfjärden samt högst tolv knop för skepp i farleden Lindalssundet –
Sandö sugga – Brantens fyr och Yxhammarskubbens fyr – Skötkubbens fyr.
Se vidare punkt 234.
Stora Nassa skärgård
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop inom Stora Nassa
skärgård. Se vidare punkt 38.
93. Sundet mellan Stora Betsön och Bjurön i Västra Saxarfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Stora
Betsön och Bjurön i Västra Saxarfjärden på en sträcka av 350 meter.
Anslag uppsättes på lämpliga platser på ömse sidor om det fartbegränsade området.
Läge: 59°25,97´N, 18°26,48´O.
Skylthållare: Bjurö tomtägareförening, Box 50,
126 21 HÄGERSTEN.
Sjökort: 612.
94. Träsköströmmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Träsköströmmen
mellan öarna Svartsö och Träskö.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid sundets mynningar.
Läge: 59°26,67´N, 18°41,68´O.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 612.
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95. Sundet mellan Västra Skägga och Stora och Lilla Berteln
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i sunden mellan Västra Skägga och öarna Stora och Lilla Berteln samt Rågholmen. Området
begränsas i öster av en rät linje i bäring 135° från Lilla Bertelns ostligaste udde till Skäggalandet, i söder av den kortaste linjen mellan Rågholmen och Västra Skägga, i väster av en rät linje mellan Rågholmens
västra udde och Stora Bertelns fyr och i norr av sunden mellan Stora
och Lilla Berteln.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid förbudsområdets gränser.
Läge: 59°25,47´N, 18°24,67´O Stora Bertelns fyr.
Skylthållare: Roger Jonsson, Villa Nickebo, Skäggaudd,
139 90 VÄRMDÖ.
Sjökort: 612.
96. Södersjusundet vid Lådna
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i sunden mellan Västra Skägga och öarna Stora och Lilla Berteln samt Rågholmen. Området
begränsas i väster av longituden genom norra udden på Harskärsudd
(Lådnans nordvästra udde) och i öster av en linje tvärs farleden från
Lådnans sydöstra udde och i söder av latituden genom Varpskärets norra udde.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid förbudsområdets gränser.
Lägen: 59°25,47´N, 18°41,92´O Harskärsudd, 59°25,61´N,
18°43,22´O Lådnans sydöstra udde, 59°25,49´N, 18°43,12´O Varpskärets norra udde.
Skylthållare: Stiftelsen Stockholms Skärgård, Box 7669,
103 94 STOCKHOLM.
Sjökort: 612.
97. Sundet mellan Hjälmö och Gränö (Hjälmösundet)
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan
Hjälmö och Gränö (Hjälmösundet). Området begränsas i väster av en
rät linje från udden på väster sida om Djupsundet Hjälmö (Broön) i bäring 65° till Gränö. I öster dels av sundets trängsta del mellan Gränö
och holmen med fastighetsbeteckningen Hjälmö 1:85, dels av sundets
trängsta del mellan angiven holme och Norskobben.
Anslag uppsättes på åtminstone ena stranden av sundets mynningar
(lämpligen styrbord vid färd in mot sundet).
Lägen: 59°25,17´N, 18°40,75´O Hjälmö (Broön), 59°25,00´N,
18°42,10´O holmen med fastighetsbeteckningen Hjälmö 1:85.
Skylthållare: Vägföreningen Hjälmö Brygga, c/o Staffan Lind,
130 33 GÄLLNÖBY.
Sjökort: 612.
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98. Sundet mellan Hägerön och Gyltholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Örströmmen, sundet
mellan Hägerön och Gyltholmen. Området begränsas i norr av sundets
mynning mot Hägeröbotten och i söder av latituden genom Gyltholmens sydvästra udde.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid förbudsområdets gränser.
Läge: 59°24,11´N, 18°37,67´O Gyltholmens sydvästra udde.
Skylthållare: Lars Uhlander, Kometvägen 3, 181 63 LIDINGÖ.
Sjökort: 612.
99. Hägeröns ostsida
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i vattnet utanför Lux
Båtklubbs brygga på Hägeröns östra sida inom en radie av 100 meter
räknat från bryggspetsen.
Anslag uppsättes på klubbryggan och vid behov får tavla utan
tilläggstavla sättas upp på Hägerön vid områdets södra begränsningslinje.
Läge: 59°24,04´N, 18°37,62´O bryggspetsen på Lux Båtklubbs
brygga
Skylthållare: Lux Båtklubb, 105 45 STOCKHOLM.
Sjökort: 612.
100. Sundet mellan Gällnö (Spånudden) och Småholmarna
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i sundet mellan Gällnö (Spånudden) och Småholmarna. Området begränsas i norr av en rät
linje tvärs farleden från Gällnö i bäring 140° genom norra udden på den
västligaste av Småholmsgrunden till Småholmarna. I söder begränsas
området av latituden genom den gröna styrbordspricken vid Storvredsgrunden.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid förbudsområdets gränser.
Lägen: 59°23,59´N, 18°42,02´O norra udden på den västligaste av
Småholmsgrunden, 59°23,40´N, 18°41,57´O gröna styrbordspricken
vid Storvredsgrunden.
Skylthållare: Folke Mannerstedt, Sysslomannagatan 14,
112 41 STOCKHOLM.
Sjökort: 612.
101. Södra Stavsudda på Tjägö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan
Getskäret och Krokholmen mellan latitudsparallellerna 59°23,50´N och
59°23,55´N.
Anslag uppsättes på lämpliga och väl synliga platser vid
förbudsområdets gränser.

31

Läge: 59°23,50´N, 18°48,17´O Getskäret, 59°23,55´N, 18°48,17´O
Krokholmen.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 612.
102. Sundet mellan öarna Ytterö och Träskö-Gåln
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop i sundet mellan öarna
Ytterö och Träskö-Gåln. Området begränsas i öster av en rät linje tvärs
farleden från Ytterby ångbåtsbrygga och i väster av en rät linje från Ytterö norra udde till udden väster om viken på fastigheten Norra Stavsudda 1:61.
Anslag uppsättes på lämpliga och väl synliga platser vid
förbudsområdets gränser.
Läge: 59°22,95´N, 18°46,30´O Ytterby ångbåtsbrygga, 59°23,30´N,
18°46,10´O fastigheten Norra Stavsudda 1:61.
Skylthållare: Anders Selberg, Gåshagavägen 17 A,
181 65 LIDINGÖ.
Sjökort: 612.
103. Drängsholms- och Tornösunden samt Långvikshamn, Möja
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Drängsholmssundet,
i Långvikshamn och i området intill latituden respektive longituden genom Gubbgrund i position 59°26,67´N, 18°55,43´O.
I Tornösund gäller förbud mot högre fart än åtta knop mellan latituderna 59°26,37´N (Stora Tornö sydvästra udde) och 59°26,56´N.
Anslag uppsättes på Drängsholmens norra och södra uddar, på
Gubbgrund och vid avgränsningslinjerna till det fartbegränsade området i Tornösund.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 612.
104. Lökasundet, Möja
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop inom ett område som
avgränsas i väster av begränsningslinje för fem knop samt i öster av en
rät linje mellan Holmens sydligaste spets och norra Vitkobbgrundets
nordudde och därifrån vidare i söder av en rät linje till skäret norr om
Lökaöns nordligaste spets.
Anslag uppsättes vid områdets begränsningslinjer.
Lägen: 59°25,52´N, 18°54,77´O Holmens sydligaste spets,
59°25,38´N, 18°54,95´O Vitkobbgrundets nordudde, 59°25,37´N,
18°54,67´O Lökaöns nordligaste spets.
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Skylthållare: Solidariskt mellan berörda fastighetsägare på
Ramsmora och Leif Lindberg, Vasavägen 9, 181 42 LIDINGÖ.
Sjökort: 6143.
105. Lökasundet, Möja
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i viken mellan Stora
Möja och Lökaön (Lökasundet) innanför en linje dragen från skäret
norr om Lökaöns nordligaste spets i nordnordostlig riktning till udden
cirka 350 meter norr därom på Stora Möja.
Anslag uppsättes vid ovannämnda begränsningslinjers ändpunkter.
Lägen: 59°25,38´N, 18°54,61´O skäret norr om Lökaön,
59°25,56´N, 18°54,77´O udden på Stora Möja.
Skylthållare: Lars Gunnar Ström, Lökaö, 130 43 MÖJA, och Berit
Nilsson, Norrsundshage, 130 43 MÖJA.
Sjökort: 615.
106. Farleden öster om Möja (Möjaleden)
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 12 knop för skepp i farleden öster om Möja. Det fartbegränsade området avgränsas i söder av en rät
linje mellan positionerna 59°23,09´N, 18°52,37´O på Teskär och
59°23,25´N, 18°51,92´O på Södermöja. Den norra begränsningslinjen
utgörs av räta linjer mellan positionerna 59°25,11´N, l8°54,69´O på
Lökaön, 59°24,87´N, 18°55,28´O på Svartkobb och 59°24,65´N,
18°55,37´O på Bockö.
Anslag jämte tilläggstavlor med texten ”GÄLLER SKEPP” uppsättes på ovan angivna positioner på Teskär, Lökaön och Bockö samt vid
Möjaströmmen. Dessutom bör en tavla, om så är möjligt, finnas uppsatt
på Svartkobb.
Skylthållare: Sjöfartsverket, 601 78 NORRKÖPING.
Sjökort: 615.
107. Möjaströmmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i den s.k. Möjaströmmen, belägen mellan Stora Möja och Södermöja och begränsad i nordväst av en linje från Södermöjas nordligaste udde – Stora Notkobbens
södra udde – dess norra udde – tvärs farleden till Stora Möja,
59°24,72´N, 18°51,62´O och i sydost av en ost-västlig linje från Byholmen till Byholmskobbens sydligaste udde och därifrån till en punkt
cirka 100 meter väster om Stora Möjas sydligaste spets (Skatudden).
Läge: 59°23,91´N, 18°52,77´O Byholmens södra udde, 59°24,72´N,
18°51,62´O Stora Möja.
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Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6143.
108. Sundet mellan Södermöja och Byholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Möjaströmmen. Området begränsas av en rät linje dragen mellan Byholmens södra udde
och Södermöjas östra udde.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets norra och södra
begränsningslinjer.
Lägen: 59°23,72´N, 18°52,29´O Byholmens södra udde,
59°23,67´N, 18°52,25´O Södermöja östra udde.
Skylthållare: Ulf Lindberg, Stockholms läns landsting, Regionplanekontoret, Box 7841, 103 98 STOCKHOLM.
Sjökort: 6143.
109. Sundet mellan Karklö och Trångholmen – Högholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan öarna
Karklö och Trångholmen – Högholmen.
Anslag med texten ”HÖGST 7 KNOP GENOM SUNDET” uppsättes dels på nordvästra udden av Karklö och dels på sydöstra udden av
Trångholmen.
Läge: 59°25,17´N, 18°38,37´O.
Skylthållare: Ivar Friberg, Fornbyvägen 18, 163 70 SPÅNGA.
Sjökort: 6143.
110. Vamböströmmen mellan Gällnö och Karklö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Vamböströmmen
mellan Gällnö och Karklö på en sträcka av 350 meter, räknat från västra gränsen för fastigheten Karklö 1:30.
Anslag med texten ”HÖGST 5 KNOP GENOM SUNDET” uppsättes på lämpliga platser vid sundets mynningar.
Läge: 59°24,57´N, 18°38,32´O.
Skylthållare: Sven Fogelström och Gustaf Jansson, Karklö,
130 33 GÄLLNÖBY.
Sjökort: 6143.
111. Sundet mellan Hjälmö och Lisslö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop på en sträcka av 300
meter i västra delen av sundet mellan Hjälmö och Lisslö.
Anslag uppsättes med texten ”HÖGST 7 KNOP GENOM
SUNDET”.
Läge: 59°24,57´N, 18°40,77´O.
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Skylthållare: Solidariskt mellan Inez Walstén, Alfred och Ingeborg
Österman, Albert Andersson, Lisslö, 130 33 GÄLLNÖBY.
Sjökort: 6143.
112. Sundet mellan Norra Stavsudda och Saxaren m.m.
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop inom ett område, som
begränsas i norr av en linje mellan Norra Stavsuddas nordöstra udde
och Lindholmens mitt emot belägna nordvästra udde samt i söder av
två linjer från Björkholmens nordöstra udde, den ena i nordlig riktning
till Saxaren och den andra i nordvästlig riktning över en kobbe, belägen
cirka 300 meter från udden, och vidare till Norra Stavsudda.
Anslag uppsättes på lämpliga ställen vid förbudsområdets gränser.
Läge: 59°24,47´N, 18°46,77´O.
Skylthållare: Norra Stavsudda vägsamfällighet, c/o Anna-Beth
Nissvandt, Fatbursstigen 1, 181 46 LIDINGÖ.
Sjökort: 6143.
113. Kilskärsströmmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju kno p i sundet mellan nordvästra delen av Södra Träskö, Gåln och Stora Kilskäret. Området begränsas i norr av en linje mellan Stora Kilskärets nordöstra udde och
Sälkobbarna och i söder av en linje mellan Stora Kilskärets södra udde
och Gålns sydvästra udde.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: 59°23,54´N, 18°45,82´O Stora Kilskärets nordöstra udde,
59°23,57´N, 18°46,27´O Sälkobbarna, 59°23,30´N, 18°45,60´O Stora
Kilskärets södra udde, 59°23,20´N, 18°46,07´O Gålns sydvästra udde.
Skylthållare: Solidariskt mellan G. Allert, Runebergsgatan 5,
114 29 STOCKHOLM, O. Fredriksson, Mörbydalen 6, 182 32 DANDERYD, A. Palmgren, Hässleholmsvägen 8, 121 53 JOHANNESHOV, A. Ange, Lundgatan 29, 117 27 STOCKHOLM,
P. Hertzberg, Hersbyvägen 13, 181 42 LIDINGÖ samt O. Skoglund,
Etsarvägen 4, 121 43 JOHANNESHOV.
Sjökort: 6143.
114. Sundet mellan Kasholmen och Träskö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan Kasholmen och Träskö på en sträcka av 300 meter på ömse sidor om Kasholmens varv.
Läge: 59°23,22´N, 18°46,97´O Kasholmens varv.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6143.
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115. Sundet mellan Samsholmen och Galtholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan
Samsholmen och Galtholmen inom ett område, som i sydväst begränsas
av en linje från Samsholmens sydvästra udde i nordvästlig riktning till
Galtholmen samt i nordost av en linje från Samsholmens norra udde i
nordlig riktning till Galtholmen.
Anslag uppsättes på Samsholmen och Galtholmen invid områdets
begränsningslinjer.
Läge: 59°22,77´N, 18°41,17´O Samsholmens sydvästra udde.
Skylthållare: Galtholmens tomtägareförening, c/o Sigvard
Sellerholm, Hirdvägen 29, 161 54 BROMMA.
Sjökort: 6143.
116. Sundet mellan Ytterö och Rönni ngsö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop att gälla årligen under
tiden 15 maj – 15 september i sundet mellan Ytterö och Rönningsö.
Området avgränsas i öster av longitud 18°46,57´O och i väster av
longitud 18°46,17´O.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets begränsningslinjer.
Läge: Cirka 59°22,67´N.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6143.
117. Sollenkroka brygga
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Sollenkroka brygga och den norr därom belägna holmen, kallad Norrkobben.
Anslag med texten ”HÖGST 7 KNOP GENOM SUNDET” uppsättes, dels en vänd mot norr på udden mellan Isskär och Sollenkroka
brygga och dels en vänd mot öst på Norrkobbens östra udde.
Läge: Cirka 59°22,37´N, 18°41,87´O.
Skylthållare: Lars Stockhaus, Kattfotsbacken 50,
162 41 VÄLLINGBY.
Sjökort: 6143.
118. Sollenkrokafladen och Oscarskanalen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i den del av Sollenkrokafladen som ligger söder om latituden och väster om longituden genom grundet med minnesmärket i Sollenkrokafladen i position
59°22,30´N, 18°40,90´O.
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Vidare gäller förbud mot högre fart än tre knop i Oscarskanalen mellan dess mynningar i Sollenkrokafladen och sjön Vämlingen.
Anslag med texten ”HÖGST 5 KNOP” uppsättes vid Oscarskanalens
norra mynning och på Löknäsudden, samt anslag med texten ”HÖGST
3 KNOP” uppsättes vid Oscarskanalens båda mynningar.
Skylthållare: Oscarskanalens vänner, c/o Birger Lindqvist,
Valhallavägen 30, 114 41 STOCKHOLM.
Sjökort: 6143.
119. Barnviken, Överby, Vindö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Barnviken på Vi ndö.
Anslag uppsättes på endera stranden vid inloppet till viken.
Läge: 59°21,87´N, 18°38,87´O.
Skylthållare: Vindö Överby villaägareförening.
Sjökort: 6143.
120. Sundet mellan Vindö och Skarpö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan
Vindö och Skarpö inom ett område, som begränsas i norr av latituden
59°21,17´N och i söder av latituden 59°20,47´N.
Anslag uppsättes på stränderna av Vindö och Skarpö invid såväl norra som södra begränsningslinjen av området med texten ”HÖGST 5
KNOP i 200 M SYDVART” respektive ”HÖGST 5 KNOP 1200 M
NORDVART”.
Läge: Cirka 18°43,77´O.
Skylthållare: Fastighetsägare vid Skarpösunden som påkallar förbudets tillämplighet samt K-E Larsson, Österhamn såg, Sollenkroka,
130 40 DJURHAMN.
Sjökort: 6143.
121. Väsby ström, Värmdö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Väsby ström.
Anslag uppsättes vid Väsby ströms mynningar.
Lägen: 59°21,17´N, 18°30,77´O västra gränsen, 59°21,19´N,
18°31,67´O östra gränsen.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6143.
122. Fjällviksviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Fjällviksviken norr
om en ost-västlig linje genom grundet i läge cirka 59°20,52´N,
18°42,72´O i sundet mellan Östergårdsholme och Vindölandet.
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Anslag uppsättes vid områdets södra begränsningslinje.
Skylthållare: Fritz Inges, Drakenbergsgatan 13,
117 41 STOCKHOLM.
Sjökort: 6143.
123. Kuggmarskanalen, Kuggmaren och Prästmaren
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tre knop i kanalen mellan Kanholmsfjärden och Kuggmaren (yttre Kuggmarskanalen) och att fartbegränsning till högst 5 knop ska gälla i vikarna Prästmaren och Kuggmaren samt kanalen däremellan.
Anslag för tre knops fartbegränsningsområdet uppsättes vid södra inloppet till yttre kanalen. Därutöver ska två fartbegränsningstavlor med
baksidorna mot varandra finnas uppsatta vid yttre kanalens norra mynning. Av tavlorna ska en ut visa 3 knop för sjötrafik på väg in mot kanalen och en tavla utvisa 5 knop för sjötrafik på väg in mot Kuggmaren.
Under 5 knopstavlan ska en tilläggstavla med texten: ”GÄLLER HELA
KUGGMAREN OCH PRÄSTMAREN” uppsättas.
Läge: 59°19,32´N, 18°44,02´O yttre kanalen.
Skylthållare: Pålsuddens Tomtägareförening, c/o Jonas Wahlström,
Box 47, 130 40 DJURHAMN.
Sjökort: 6143.
124. Bergsklovshålet – Hagende, Harö och Storö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Bergklovshålet, Östersundet, Kärringpinan och del av Norrsundet. Vattenområdet avgränsas i söder av latitudsparallellen 59°20,22´N. I väster avgränsas området dels av Kroksundets mynning mot Östersundet dels av longituden
mellan Högholmens norra udde och Storö. I öster avgränsas
området av longituden från en punkt 100 meter öster om Lisslö nordvästra udde och Storö.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: 18°53,67´O longituden mellan Högholmens norra udde och
Storö, 18°54,12´O punkten 100 meter öster om Lisslö nordvästra udde
och Storö.
Skylthållare: Harö-Hasselö intresseförening, c/o Lars Östlund,
Dagsverksvägen 229, 163 55 SPÅNGA.
Sjökort: 6143.
125. Harö – Hasselöområdet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop i Norrsundet m.m.
Vattenområdet begränsas i öster av smalaste delen av Varghålet, Lökhålet och Tennhålet, i söder av Bergklovshålets södra mynning och i
väster av gällande 5 knops fartbegränsning i Båtkroksviken. Förbud
mot högre fart än tolv knop ska även gälla Båtkroksviken väster om
fartbegränsningen till 5 knop.
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Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Läge: 59°20,21´N, 18°54,27´O Bergklovshålets södra mynning.
Skylthållare: Harö-Hasselö intresseförening, c/o Lars Östlund,
Dagsverksvägen 229, 163 55 SPÅNGA.
Sjökort: 6143.
126. Båtkroken mellan Harö och Storö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i farleden Båtkroken
mellan Harö och Storö.
Läge: 59°20,37´N, 18°52,87´O.
Skylthållare: Harö-Hasselö intresseförening, c/o Lars Östlund,
Dagsverksvägen 229, 163 55 SPÅNGA.
Sjökort: 6143.
127. Tranviksströmmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i hela Tranviksströmmen fram till 150 meter sydost om Storholmsvarvet. Västlig avgränsning är longituden 18°41,37´O.
Anslag uppsättes vid områdets begränsningslinjer.
Läge: 59°19,70´N, 18°42,17´O Storholmsvarvet.
Skylthållare: Storholmsvarvet AB, Storholmen, 130 40 DJURÖ.
Sjökort: 6143.
128. Farstasundet mellan Baggensfjärden och Farstaviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Farstasundet mellan
Baggensfjärden och Farstaviken från Klubbuddsholmens nordvästra
spets vid inloppet till Farstasundet till Kråkholmen vid Farstasundets
utlopp i Farstaviken.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: Linjen mellan 59°19,24´N, 18°21,13´O och 59°19,33´N,
18°21,02´O, gräns i sydväst. Linjen mellan 59°19,48´N, 18°21,56´O
och 59°19,52´N, 18°21,50´O, gräns i nordost.
Skylthållare: Solidariskt mellan AB Gustavsbergs fabriker, 134 00
GUSTAVSBERG och Gustavsbergs båtklubb, c/o Hans Schuldheis,
Evalundsvägen 24, 138 00 ÄLTA.
Sjökort: 6142.
129. Sorgsundet mellan Harö och Hasselö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Sorgsundet mellan
Harö och Hasselö.
Anslag uppsättes vid farledens inlopp.
Läge: 59°19,17´N, 18°51,67´O.
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Skylthållare: Harö-Hasselö intresseförening, c/o Nils Östlund, Råsundavägen 100, 171 37 SOLNA.
Sjökort: 6143.
130. Gustavsbergs hamn
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop inom ett område i
Gustavsbergs inre hamn, vilket i väster begränsas av en linje från Kattholmens norra udde i nordlig riktning till fastlandet.
Anslag med texten ”HÖGST 5 KNOP ÖSTER HÄROM” uppsättes
på Kattholmens norra strand, det ena vänt mot nordväst och det andra
mot nordost.
Läge: 59°18,97´N, 18°13,28´O Kattholmens norra udde.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6142.
131. Kolström, delen Beatelund – Hällen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Kolström. Området
begränsas i väster av longituden genom Kolströms mynning mot Bagggensfjärden genom pricken med radarreflex och i öster av femknopsbegränsningen som börjar vid hällen (se punkt 145).
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Läge: 59°17,60´N, 18°21,05´O pricken med radarreflex,
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6142.
132. Djurökanalen och Fladen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tre knop i Djurökanalen samt
Fladen norr därom. Området begränsas i söder av latituden genom Djurö kyrka i position 59°18,32´N, 18°41,32´O.
Skylthållare: Djurö båtvarv, 130 40 DJURHAMN.
Sjökort: 6143.
133. Vindalsö–Idholmen–Henrikskobben
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop skall gälla årligen under tiden den 1 maj – 30 september inom vattenområdet mellan Vindalsö – Idholmen – Henrikskobben. Området begränsas i norr av norra
mynningarna, av dels sundet mellan Vindalsö (Scoutudden) och Henrikskobben, dels sundet mellan Henrikskobben och Skarprunmarn (Idholmen). I söder begränsas området av longituden genom den större
kobben i sundet mellan Idholmen och Vindalsö.
Anslag uppsättes vid områdets förbindelser mot andra vatten.
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Lägen: 59°17,80´N, 18°51,40´O den större kobben i sundet mellan
Idholmen och Vindalsö.
Skylthållare: Stockholms Scoutskeppslag, c/o Lennart Eriksson, Södra Skogsrundan 30, 184 63 ÅKERSBERGA
Sjökort: 6143.
134. Sundet mellan Korsö och Björkö/Kroksö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Korsö
och Björkö/Kroksö inom ett område som avgränsas i väst av en rät linje
mellan Korsö västra udde och udden på Kroksö cirka 100 meter nordost om Ostkobben. I öster begränsas området av longituden genom
Björkö östra udde.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: 59°17,13´N, 18°56,50´O Korsö västra udde. 59°17,34´N,
18°56,17´O, udden på Kroksö. 59°17,69´N, 18°57,54´O Björkö östra
udde.
Skylthållare: Vaxholms amfibieregemente, 185 82 VAXHOLM.
Sjökort: 6144.
135. Sandhamn
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop vid Sandhamn inom
ett område begränsat västerut av longituden genom Telegrafholmens
västligaste udde och öster ut av en rät linje Dansbergets västra sida
(Herrbadet) – Ringgrundet – Ostkobben på Kroksö. I norr avgränsas
området dels av smalaste delen av sundet mellan Telegrafholmen och
Lökholmen i höjd med telekabeln på latitud 59°17,4450´N och dels av
latituden 59°17,6673´N över smalaste sundet vid Marudden mellan
Lökholmen och Kroksö.
Anslag uppsättes på Telegrafholmens västra sida, Lökholmens sydvästra udde, Ringgrundets södra udde, vid ”Herrbadet” på Dansberget
och i övrigt i mån av behov.
Lägen: Västra gränsen: longituden genom Telegrafholmens västligaste udde. Östra gränsen: 59°17,27´N, 18°55,82´O Ostkobben och
59°17,22´N, 18°55,32´O ”Herrbadet”.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6144.
136. Väster om Sandhamnshålet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop väster om Sandhamnshålet inom ett område begränsat av de räta linjerna Jan Olskansgrundet (vid Sandöns nordvästra udde) –– Stora Jutkobben – Telegrafholmens norra udde – longituden genom Telegrafholmens västligaste
udde.
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Anslag uppsättes vid områdets avgränsningslinjer.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6144.
137. Klubbviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Klubbviken innanför öarna Långholmen och Hästholmen på Värmdölandets sydöstra
udde.
Yttre gräns för det fartbegränsade området skall utgöras av en linje
mellan punkterna 59°17,67´N, 18°38,77´O och 59°17,62´N,
18°38,92´O.
Anslag uppsättes på Långholmens södra udde.
Skylthållare: Bullandö Marina AB, Bullandö, 139 00 VÄRMDÖ.
Sjökort: 6143.
138. Stavsnäs sommarhamn
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop inom hamnområdet i
Stavsnäs sommarhamn, begränsat i väster av en linje dragen från Byholmens västra udde och söderut till Robo på fastlandet.
Anslag uppsättes vid begränsningslinjens ändpunkter.
Läge: cirka 59°17,57´N, 18°41,03´O.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6143.
139. Älvsalaviken, Värmdö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Älvsalaviken norr
om latituden 59°17,57´N.
Anslag uppsättes på grundet i Älvsalavikens mynning i position
59°17,57´N, 18°37,72´O.
Skylthållare: Älvsala nya tomtägareförening, c/o Mats Silvell, Snöbollsgräns 16, 126 59 HÄGERSTEN.
Sjökort: 6145.
140. Strömma kanal samt inloppen till Strömma kanal
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop genom Strömma kanal på en sträcka av 75 meter väster om kanalbron fram till Brevikssund, 375 meter öster om samma bro. Dessutom råder förbud mot högre fart än sju knop i inloppen till Strömma kanal , dels inom ett område
som avgränsas i väst av en linje dragen i nord-sydlig riktning i höjd
med västra spetsen av udden cirka 800 meter väster om Strömma kanals västra mynning och i ost av kanalens västra mynning och dels
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inom ett område som avgränsas i väst av Strömma kanals östra mynning och i ost av en linje dragen i nord-sydlig riktning genom östra
spetsen av Dalsholmen.
Anslag uppsättes vid respektive områdes gränser.
Läge: 59°17,27´N, 18°32,98´O Strömma kanal.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6145.
141. Herrviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Herrviken. Området
begränsas i söder av latituden 59°17,30´N.
Anslag uppsättes vid Herrvikens mynning.
Läge: 18°30,38´O.
Skylthållare: Värmdöviks båtklubb, c/o Conny Jonsson, Herrviksvägen 15, 130 30 VÄRMDÖ.
Sjökort: 6145.
142. Skeppsdalsström
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Skeppsdalsström
inom ett område som avgränsas i öster till en rät linje från Lagnöskalan
till Vär mdölandet och i väster av longitud 18°27,98´O (cirka 100 meter
väster om kraftledningens strandskärning på Södra Lagnö).
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Läge: 59°17,47´N, 18°29,28´O Lagnöskalan, 59°17,50´N,
18°29,48´O Värmdölandet.
Skylthållare: Herrviks Fastighetsägareförening c/o Bo Westman,
Eriksbergsgatan 32, 114 30 STOCKHOLM i samråd med Södra Lagnö
tomtägareförening, c/o Arne Olin, Ängsullsvägen 141,
162 46 VÄLLINGBY.
Sjökort: 6145.
143. Östra Lagnöström
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i östra delen av Lagnöström mellan longituderna 18°26,88´O och 18°29,18´O.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Läge: 59°17,47´N.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6145.
144. Västra Lagnöström
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Lagnöström på en
sträcka framför de fastigheter som disponeras för varvsrörelsen (Fågel-
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vik 1:43 och del av 2: 1) samt ytterligare österut till kraftledningen i
longituden 18°26,88´O. Åt väster begränsas området av longituden
18°26,48´O (ungefär genom bryggan på fastigheten Fågelvik 1:410).
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Läge: 59°17,57´N.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6145.
145. Kolström och Fisksundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop dels i Kolström mellan longituderna 18°23,33´O (avsmalningen vid Hällen) och
18°24,75´O (avsmalningen 75 meter öster om Ingarö kyrka), dels genom Fisksundet från dess södra inlopp på latitud 59°17,42´N till dess
norra inlopp i longitud 18°26,10´O.
Anslag uppsätts vid de fartbegränsade områdenas ändpunkter.
Lägen: 18°23,33´O och 18°24,75´O latitudparallellerna vid Kolström, 59°17,42´N södra inloppet till Fisksundet, 18°26,10´O norra inloppet till Fisksundet.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6145.
146. Fårviken, Fågelbrolandet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i inre (södra) delen av
Fårviken.
Anslag uppsättes på den vågbrytare, som är belägen vid västra stranden av viken.
Läge: 59°17,07´N, 18°37,98´O.
Skylthållare: AWEA AB, Fiskartorpsvägen 4,
114 33 STOCKHOLM.
Sjökort: 6145.
147. Gammelbofladen och angränsande flad vid Fågelbrolandet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Gammelbofladen
öster om bron och i fladen öster om Gammelboudde. Vattenområdet
begränsas österut av en rät linje från Ålfiskarholmens västligaste udde
över bränningen utanför Stafsnäs båtklubb till Stavsnäslandet.
Anslag uppsättes på bränningen vid fyren samt på lämpligt ställe på
Ålfiskarholmen eller Rödnäsudd i mån av behov.
Läge: 59°17,02´N, 18°42,13´O bränningen utanför Stafsnäs båtklubb.
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Skylthållare: Anna Boström, Storgatan 46, 114 55 STOCKHOLM.
Sjökort: 6145.
148. Rödnäsudd och Ålfiskarholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i sundet mellan Rödnäsudd och Ålfiskarholmen inom ett område som avgränsas i väster av
en linje mellan Ålfiskarholmens sydvästra udde och Rödnäsudds nordvästra udde och i öster av en linje från Rödnäsudds östra udde i nordostlig riktning till Ålfiskarholmen.
Anslag uppsättes vid vardera västra och östra begränsningslinjerna.
Lägen: 59°16,93´N, 18°42,28´O Ålfiskarholmens sydvästra udde,
59°16,89´N, 18°42,32´O Rödnäsudds östra udde.
Skylthållare: Allan Skarne, c/o Pakta AB, Box 35,
182 51 DJURSHOLM.
Sjökort: 6145.
149. Sundet mellan Tranarö och Ingarö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Tranarö och Ingarö inom ett område av 200 meter på ömse sidor om bron
mellan Tranarö och Ingarölandet.
Anslag uppsättes vid området gränser.
Läge: 59°16,70´N, 18°30,78´O brons läge.
Skylthållare: Barnviksnäs-Tranarö tomtägareförening,
c/o Wasberg, Nybohovsbacken 83, 117 44 STOCKHOLM.
Sjökort: 6145.
Fällströmmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop för skepp i Fällströmmen mellan Korsholmen och Ropudden. Se vidare punkt 91.
150. Badholmen, Ingarölandet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan Ingarölandet och den cirka 140 meter sydväst därom belägna Badholmen.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid vardera änden av sundet.
Läge: 59°16,52´N, I8°20,78´O Badholmen.
Skylthållare: Lillängsdals tomtägareförening upa, c/o Göran
Qvarnström, Lillängsdal, 130 35 INGARÖ.
Sjökort: 6145.
151. Krysshamnsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i den del av Krysshamnsviken som ligger nordost om en rät linje mellan positionerna
59°16,32´N, 18°40,08´O och 59°16,22´N, l8°40,38´O.
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Anslag uppsättes på ön med position 59º16,29´N, 18º40,28´O i viken.
Skylthållare: Stavsnäs-Höls tomtägareförening c/o Lars Carlberg,
Ekholmsvägen 218, 127 45 SKÄRHOLMEN.
Sjökort: 6145.
152. Södersundaviken, Runmarö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop att gälla årligen under
tiden 1 juni – 31 augusti i Södersundaviken, Runmarö, från Runmarö
kanals norra utfart till en enslinje Ysudden – Sågudden i Södersundavikens västra inlopp.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid den fartbegränsade sträckans ändpunkter. Under tid då förbudet ej gäller skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Läge: 59°16,17´N, l8°43,88´O.
Skylthållare: Södersunda tomt- och villaägareförening, c/o Arne
Sönnergaard, Parksätravägen 9, 181 61 LIDINGÖ.
Sjökort: 6145.
153. Runmarö kanal
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tre knop i Runmarö kanal.
Anslag med texten ”HÖGST 3 KNOP I RUNMARÖ KANAL” uppsättes på lämplig plats vid vardera mynningen av kanalen.
Läge: 59°15,77´N, l8°44,08´O.
Skylthållare: Stockholms läns fiskareförbund, c/o Rune Wikström,
Ramsmora, 130 43 MÖJA.
Sjökort: 6145.
154. Långholmssundet (Söderbysundet)
Föreskrift: förbud mot högre fart än fem knop i Långholmssundet.
Området begränsas i söder av latituden 59°15,18´N mellan Runmarö
södra udde och Furuholmen, smalaste delen av sundet mellan Furuholmen och Långholmen samt i norr av longituden 18°46,80´O mellan
Långholmen och Runmarö.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Skylthållare: Ulla Larsson, Söderby, 130 38 RUNMARÖ.
Sjökort: 6144.
155. Snösundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Snösundet, mellan
Säbyviken och Björnöfjärden, mellan latituderna genom Mjölknäsets
norra udde och Fårudden.
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Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets mynningar.
Lägen: 59°14,87´N, 18°31,42´O Mjölknäsets norra udde,
59°14,27´N, 18°31,38´O Fårudden.
Skylthållare: Mjölknäsets fastighetsägareförening, c/o Kurt Krantz,
Lindholmsbacken 83, 127 49 SKÄRHOLMEN.
Sjökort: 6145.
156. Eknäsviken samt kanalen mellan Eknäsviken och Säbyviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Eknäsviken, Ingarö,
väster om longituden 18°33,98´O samt förbud mot högre fart än fem
knop i kanalen mellan Eknäsviken och Säbyviken.
Anslag beträffande Eknäsviken uppsättes dels vid förbudsområdets
begränsningslinje i öster, dels vid nordöstra mynningen av den i inre
delen av Eknäsviken befintliga kanalen. Anslag beträffande kanalen
uppsättes vid dess ändpunkter.
Lägen: 59°14,32´N, 18°32,85´O och 59°14,00´N, 18°32,28´O kanalens ändpunkter.
Skylthållare: Beträffande kanalen: Ängsviks förvaltnings AB,
Brännkyrkagatan 14 A, 117 20 STOCKHOLM, i övrigt: boende inom
Ekenäsvikens vägförenings intresseområde c/o Allan Rundström,
Kvarnvägen 17, 132 00 SALTSJÖ-BOO.
Sjökort: 6145.
157. Småängsviken, Ingarö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Småängsviken.
Anslag uppsättes med texten ”HÖGST 7 KNOP I SMÅÄNGSVIKEN”.
Läge: 59°13,27´N, 18°33,68´O södra gränsen.
Skylthållare: Stor Stockholms lokaltrafiks järnvägar AB, Valhallavägen 75, 114 27 STOCKHOLM.
Sjökort: 6145.
158. Sundet mellan Uvö och Nämdö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i sundet mellan Uvö
och Nämdö mellan latitudsparallellerna 59°10,50´N och 59°10,65´N.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets ändpunkter.
Läge: 18°39,18´O.
Skylthållare: Uvö fastighetsägarförening i samråd med Tommy
Radesäter, Sämjevägen 13, 646 00 GNESTA.
Sjökort: 616.
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159. Sundet mellan Vånö och Kuggmaren
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 5 knop i sundet mellan Vånö
och Kuggmaren i anslutni ng till ett fiskodlingsområde som tillhör fastigheten Gillinge 1:62 på Vånö. Det fartbegränsade området avgränsas i
öster av longituden 18°40,50´O och i väster av longituden 18°40,03´O.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets yttre begränsningslinjer.
Läge: 59°07,77´N.
Skylthållare: Fisk & Skärgårdsprodukter, Vånö, Box 55,
130 54 DALARÖ.
Sjökort: 616.

Tyresö kommun
160. Kalvfjärdens inre del
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i inre delen av Kal vfjärden, nordväst om en rät linje tvärs fjärden från halvön Bergholm
genom Notholmens sydöstra udde i bäring 50° mot Tyresöhalvön.
Anslag uppsättes på stränderna vid det fartbegränsade områdets begränsningslinje.
Lägen: 59°13,77´N, 18°18,92´O och 59°13,97´N, 18°19,28´O.
Skylthållare: Nordiska museet, Tekniska avd,
115 21 STOCKHOLM, och Bertil Asklöf, Box 3021,
135 03 TYRESÖ.
Sjökort: 6145.
161. Trintorp i Erstaviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop att gälla årligen under
tiden 1 juni – 30 september inom 200 meter från land vid badplatsen
Trintorp i Erstaviken.
Anslag uppsättes på lämpliga platser. Under tid då förbudet ej
gäller skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Läge: 59°13,77´N, l8°2l,28´O.
Skylthållare: Tyresö kommun, 135 81 TYRESÖ.
Sjökort: 6145.
162. Slottsviken och sundet mellan Fiskarholmen och fastlandet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 5 knop i Slottsviken och i sundet mellan Fiskarholmen och fastlandet norr om latituden genom Fiskarholmens södra udde.
Läge: Fiskarholmens södra udde 59°13,82´N, l8°l9,00´O.
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Skylthållare: Tyresö kommun, 135 81 TYRESÖ.
Sjökort: 6145.
163. Uddbyviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Uddbyviken nordväst om en linje från halvön Bergholms sydligaste udde till Lökholmens sydligaste udde och därifrån i bäring 270° mot Storängen.
Läge: Lökholmens sydligaste udde: 59º12,82´N, 18º19,08´O
Skylthållare: Tyresö kommun, 135 81 TYRESÖ.
Sjökort: 6145.
164. Storängsfladen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 8 knop skall gälla i Storängsfladen söder om nuvarande begränsningslinje för 5 knop i Uddbyviken
samt väster om en rät linje från halvön Bergholms ostligaste udde till
Fagerudd och i söder till förbudsområdet för maskindriven farkost till
inloppet i sundet till Brakmarsviken (punkt 306).
Anslag uppsättes i anslutning till det fartbegränsade områdets gränser mot Kalvfjärden och, i mån av behov, mot Uddbyviken.
Lägen: Bergholms ostligaste udde 59°13,00´N, 18°19,78´O och
Fagerudd 59°12,77´N, 18°19,48´O.
Skylthållare: Bergholms tomtägareförening och AB Kalvnäset båda
c/o Sven Pettersson, Stävholmsgränd 128, 127 49 SKÄRHOLMEN.
Sjökort: 6145.
165. Breviksmaren
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Breviksmaren väster
om longituden genom udden på norra sidan om inloppet till maren.
Anslag uppsättes vid inloppet till maren.
Läge: 59°12,57´N, 18°23,58´O inloppet till maren.
Skylthållare: Tyresö kommun, 135 81 TYRESÖ.
Sjökort: 6145.
166. Sundet mellan Kalvfjärden och Älmorafjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan Kal vfjärden och Älmorafjärden, Lillström.
Läge: 59°12,32´N, l8°2l,28´O.
Skylthållare: Tyresö kommun, 135 81 TYRESÖ.
Sjökort: 6145.
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167. Sundet mellan Stora Sandholmen och fastlandet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 5 knop i sundet mellan Stora
Sandholmen och fastlandet mellan latituderna genom Stora Sandholmens norra och södra uddar.
Lägen: Norra udden 59°12,10´N, l8°24,80´O. Södra udden
59°11,80´N, l8°25,00´O.
Skylthållare: Tyresö kommun, 135 81 TYRESÖ.
Sjökort: 6145.
168. Bagarsundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan Gnetholmen och Dyviksudd, Bagarsundet.
Läge: 59°10,87´N, 18°23,58´O.
Skylthållare: Tyresö kommun, 135 81 TYRESÖ.
Sjökort: 6145.
169. Vissvassfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Vissvassfjärden.
Området begränsas i norr av sundets smalaste del mellan Mörholmen
och Dyviken, i öster dels av den lägre fartbegränsningen till fem knop i
Bagarsundet, dels sundets smalaste del mellan Gnetholmen och udden
Norra Döden, i söder av sjuknopsbegränsningen i Åvaviken.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets förbindelser mot
andra vatten.
Läge: 59°10,80´N, 18°23,00´O.
Skylthållare: Trollbäckens Båtsällskap, c/o Gunnar Berndtson,
Box 2071, 135 02 TYRESÖ.
Sjökort: 6145.

Haninge kommun
170. Åvaviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Åvaviken innanför
en linje dragen mellan punkterna 59°10,57´N, 18°22,83´O och
59°10,47´N, 18°23,13´O.
Anslag uppsättes på stranden vid områdets begränsningslinje mot
öppet vatten.
Skylthållare: Åva båtsällskap, Box 76, 123 22 FARSTA.
Sjökort: 6145.
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171. Hemviken, Mandråparsundet och sundet mellan Krogarholmen och Näsudden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än nio knop i Hemviken och mot
högre fart än fem knop i Mandråparsundet och sundet mellan Krogarholmen och Näsudden.
Anslag med texten: ”HÖGST 5 KNOP GENOM SUNDET, HÖGST
9 KNOP I HEMVIKEN”, uppsättes på lämplig plats vid vartdera sundet.
Lägen: Mandråparsundet 59°10,02´N, 18°27,88´O. Sundet mellan
Krogarholmen och Näsudden 59°09,87´N, 18°27,83´O.
Skylthållare: Hyresgästernas Riksförbund, Kursgården Rosenön,
Smådalarö.
Sjökort: 6145.
172. Söderviken och Stakviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Söderviken, i sundet
mellan denna vik och Stakviken samt i Stakviken inom ett vattenområde av cirka 100 meter från nämnda sund, allt beläget på Dalarö.
Anslag uppsättes vid områdets yttersta gräns, meridianen genom
18°27,42´O.
Läge: 59°09,67´N.
Skylthållare: Solidariskt mellan A. Lundberg, S. Lundgren, G. Säwensten, B. Öhrström, A. Österberg, H. Widén och S. G. Stark, Söderviken, Smådalarö, 130 54 DALARÖ.
Sjökort: 6145.
173. Sundet mellan Munken och Långudden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i sundet mellan Munken och Långudden.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid sundets mynningar.
Läge: 59°09,67´N, 18°27,93´O sundet mellan Munken och Långudden.
Skylthållare: Mari Göransson, Skeppargatan 3,
114 52 STOCKHOLM.
Sjökort: 6145.
174. Stångsundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop att gälla årligen under
tiden 1 maj – 30 september i Stångsundet mellan latituderna
59°09,27´N och 59°09,40´N.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets begränsningslinjer.
Läge: l8°25,78´O.
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Skylthållare: Vadvikens och Vinåkersvikens fiskevårdsförening, c/o
Jan Haegermarck, Bengt Bagares gränd 10, 123 55 FARSTA.
Sjökort: 6145.
175. Sundet mellan Kojvik och ön Torrbänken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop genom sundet mellan
Kojvik på Dalarölandet och ön Torrbänken på en sträcka av 30 meter
på vardera sidan om bron över sundet.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid sträckans ändpunkter.
Läge: 59°08,67´N, 18°26,38´O.
Skylthållare: Vidar Christensen, Artillerigatan 48,
114 45 STOCKHOLM.
Sjökort: 6161.
176. Vadviken, Dalarö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop på en sträcka från Dalarö kanals mynning i Vadviken och 700 meter ut i Vadviken.
Läge: 59°08,47´N, 18°25,28´O.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort: 6161.
177. Dalarö kanal
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Dalarö kanal.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid kanalens mynningar.
Läge: 59°08,27´N, 18°24,48´O.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort: 6161.
178. Sundet mellan Aspö och Stenholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Aspö
och Stenholmen invid Dalarö.
Anslagstavla med texten ”HÖGST 7 KNOP VÄST HÄROM”
uppsättes på Stenholmens södra udde.
Läge: 59°07,47´N, 18°25,38´O.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort: 6161.
179. Dalarö, Korsholmen m.m.
Föreskrift: Förbud mot högre än sju knop inom ett vattenområde
som begränsas av följande linjer: Korsholmens norra udde – i nordvästlig riktning till Dalarö – längs stranden av Dalarö till dess södra
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udde – Rågholmens nordöstra udde – utefter latituden genom Rågholmens nordöstra udde till Aspö – längs västra stränderna av Aspö, Stenholmen och Korsholmen.
Anslag uppsättes på fyrfundamentet på fyren Dalarö, på Dalarö södra udde, på Rågholmens nordöstra udde och vid fartbegränsningens
södra begränsningslinje på Aspö samt vid behov på Jutholmen.
Läge: Rågholmens nordöstra udde 59°07,32´N, 18°24,03´O.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort: 6161.
180. Väsbyfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Väsbyfjärden inom
ett området som begränsas mot Sandemarsfjärden av räta linjer från
udden på Björnö närmast lilla Kråkskär – Lilla Kråkskär – Stora Kråkskär, vidare från Stora Kråkskärs östra udde – Måbärsskärs södra udde
– Koöns västra udde i position 59°07,12´N, 18°19,58´O. I söder gränsar Väsbyfjärden mot Badhusviken vilken även är fartbegränsad till sju
knop. (Se punkt 184).
Dessutom gäller förbud mot högre fart än fem knop i hamnområdet
innanför yttre pontonbryggan vid OK-Marinas anläggning i Karlslund.
Anslag angivande fartbegränsning till högst sju knop uppsättes på
yttre pontonbryggans kortsidor och anslag med texten ”HÖGST
7 KNOP I VÄSBYFJÄRDEN” uppsättes vid sjuknopsområdets begränsningslinjer mot Sandemarsfjärden.
En tavla angivande fartbegränsning till högst fem knop uppsättes vid
hamninloppet till marinan.
Läge: Pontonbryggans läge 59°07,27´N, 18°18,38´O.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort: 616.
181. Kymmendösund, Söderviken och Toren vid Ornö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Kymmendösund
mellan latituderna genom Yttre Persholmens norra udde och norra spetsen på Bristaudde. Det fartbegränsade området omfattar även Söderviken och Toren vid Ornö.
Anslag uppsättes på lämpliga platser.
Lägen: Yttre Persholmens norra udde 59°06,91´N, norra spetsen på
Bristaudde 59°06,36´N.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort: 6161.
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182. Dalarö Skans
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop att gälla årligen under
tiden 15 maj – 15 september väster om Dalarö Skans mellan norra
Kycklingarnas norra udde – norra Kycklingarnas östra udde – Dalarö
Skans norra udde – en punkt väster därom i läge 59°06,97´N,
18°23,48´O – norra Kycklingarnas norra udde.
Anslag uppsättes vid norra Kycklingarnas norra udde samt Dalarö
Skans södra och norra uddar. Boj med fartbegränsningsmärke bör finnas i områdets brytningspunkt väster om Dalarö Skans norra udde. Bojen skall under mörker vara belyst.
Läge: 59°06,97´N, 18°23,48´O punkt väster Dalarö Skans norra
udde.
Skylthållare: Haninge Turism AB, Poseidons Torg 4,
136 81 HANINGE.
Sjökort: 616.
183. Sundet mellan Trätholmen och Lilla Segholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan Trätholmen och Lilla Segholmen.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Läge: 59°06,42´N, 18°25,23´O.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort: 616.
184. Badhusviken, sundet mellan Finkarudden och Björnö m.m.
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Badhusviken, sundet
mellan Finkarudden och Björnö samt inom vattenområdet närmast öster
därom till en linje, som i söder motsvaras av latituden 59°06,37´N och i
öster av longituden 18°17,36´O.
Anslag uppsättes på holmen närmast sydost om sundet mellan Finkarudden och Björnö i den punkt, där förenämnda latitud och longitud
korsas, samt om så anses erforderligt, jämväl på andra lämpliga ställen.
Skylthållare: Stockholms kommun, fritidsförvaltningen, Box 8313,
104 20 STOCKHOLM.
Sjökort: 616.
185. Gålö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop inom ett vattenområde
som avgränsas enligt följande: Från Gålö i bäring 350° – Stora
Vasholmens sydöstra udde i position 59°06,22´N, 18°18,33´O – holmen väster om Stora Vasholmens sydvästra udde – Gumsholmens norra udde – östra stranden av holmen omedelbart öster om Finkarudd –
Björnö i position 59°06,47´N, 18°17,34´O.
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Anslag uppsättes på lämpliga platser vid områdets gränser.
Skylthållare: Stockholms kommun, fritidsförvaltningen, Box 8313,
104 20 STOCKHOLM
Sjökort: 616.
186. Mörbyfjärdens inre del vid Ornö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Mörbyfjärdens
nordöstra inre vik vid Ornö. Det fartbegränsade området avgränsas åt
sydväst av en linje i bäring 317° från Bodal genom södra udden av Koholmen (59°04,27´N, 18°22,93´O) och sydvästra udden av Halkholmen
till stranden av Näsudden.
Anslag uppsättes vid områdets begränsningslinjer.
Skylthållare: Mörbyfjärdens samfällighetsförening, c/o Lars-Erik
Wingren, Jomsborgsvägen 15, 161 54 BROMMA.
Sjökort: 616.
187. Långgarnsviken, Gålö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i inre västra delen av
Långgarnsviken, Gålö, innanför linjen genom 59°04,28´N, 18°14,32´O
och 59°04,43´N, 18°14,32´O.
Anslag uppsättes på stränderna vid områdets yttre gräns.
Skylthållare: Oxnö båtförening, c/o Margareta Åhlander, Kvartärvägen 35, 137 32 VÄSTERHANINGE.
Sjökort: 616.
188. Horsfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Horsfjärden inom ett
område som begränsas i nordväst av fastlandet från Årsta havsbad,
59°04,87´N, 18°10,18´O till Lövlund, 59°04,07´N, 18°07,03´O, i sydväst av en rak linje från sistnämnda punkt i sydostlig riktning till Märsgarnsholmen, 59°03,39´N, 18°08,38´O, i sydost av en linje från sistnämnda punkt i ostnordostlig riktning till Furholmens nordostudde,
59°03,72´N, 18°09,66´O, och vidare från denna till en punkt på Alvsta
Långholmens sydvästra strand i läge 59°04,07´N, 18°10,18´O, samt i
nordost av en rak linje från sistnämnda punkt i nordlig riktning till Årsta havsbad (59°04,87´N, 18°10,18´O).
Anslag uppsättes vid områdets begränsningslinjer.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
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189. Björkösund vid Ornö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop att gälla årligen under
tiden 1 maj – 30 september i Björkösund vid Ornö. Området begränsas
i nordväst av en linje från en punkt 59°03,02N, 18°20,43´O vid stranden av Torsnäslandet 150 meter norr om ångbåtsbryggan i bäring 230°
till Björkö, och i sydost av en linje från södra udden av skäret vid
Björkö cirka 75 meter söder om bunkringsstationen vid Björkösund till
södra udden av Torsnäslandet.
Anslag uppsättes dels på Torsnäslandet 150 meter norr om ångbåtsbryggan, dels på samma lands södra udde och dels på skäret vid Björkö
75 meter söder om bunkringsstationen.
Lägen: Bunkringsstationen vid Björkösund 59°02,67´N, 18°20,53´O.
Södra udden på Torsnäslandet 59°02,77´N, 18°20,68´O.
Skylthållare: Föreningen Tornäsudde Ornö, c/o Jean Condé, Sandfjärdsgatan 109, 121 69 JOHANNESHOV.
Sjökort: 616.
190. Inloppet till Kyrkviken vid Ornö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 8 knop i den muddrade rännan i
inloppet till Kyrkviken. Området begränsas av latituderna genom den
muddrade rännans norra och södra ändpunkter.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Lägen: Den muddrade rännans norra ändpunkt 59°03,01N,
18°26,48´O. Den muddrade rännans södra ändpunkt 59°02,91´N,
18°26,48´O.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort 616.
191. Sundet mellan Mörholmen och Ropudden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan ön
Mörholmen och Ropudden, norra Muskö.
Anslag uppsättes på endera stranden vid det fartbegränsade områdets
båda gränser.
Läge: 59°01,87´N, 18°10,08´O.
Skylthållare: Jan Ekström, Linnégatan 7, 114 47 STOCKHOLM.
Sjökort: 616.
192. Muskö kanal m.m.
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop inom det vattenområde, som begränsas av Muskö kanals norra mynning och en linje i ostlig
riktning från Ersholmens sydöstra udde till Itsgarns västra udde.
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Anslag uppsättes dels vid Muskö kanals norra mynning med texten
”HÖGST 5 KNOP TILL ITSGARNS VÄSTRA UDDE”, dels på Ersholmens sydöstra udde och Itsgarns västra udde med texten ”HÖGST
5 KNOP TILL MUSKÖ KANALS NORRA MYNNING”.
Lägen: Muskö kanals norra mynning 59°01,02´N, 18°08,18´O.
Ersholmens sydöstra udde 58°59,85´N, 18°09,18´O.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort: 616.
193. Skramsösundet – Salholmen, Haninge och Nynäshamns
kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Mälbyfjärden mellan Salholmen i norr och Skramsösundet i söder. Området begränsas av
räta linjer från Götholmsudde på Muskö – Salholmen – Stora Skramsö
norra udde – Stora Skramsö östra strand till 58°58,05´N –
latituden 58°58,05´N till Muskö – Musköstranden till Götholmsudde.
Fartbegränsningen sammanfaller med på sjökort markerat område för
tillträdesbeslut.
Anslag uppsättes vid områdets begränsningslinjer.
Läge: Salholmen 58°59,23´N, 18°02,85´O latituden till Muskö
18°03,32´O.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
194. Mälbyfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop för skepp inom ett
vattenområde som avgränsas enligt följande: Furuskatens norra udde –
Långgarns norra udde – utefter östra stranden till Långgarns södra udde
(Nyängsudden) – tvärs farleden till Frinsholmens östra strand – utefter
östra stranden till Frinsholmens södra udde – latituden 59°N till Muskö.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets gränser.
Lägen: Furuskatens norra udde 59°01,49´N, 18°05,88´O.
Frinsholmens södra udde 59°00,00N, 18°02,88´O.
Skylthållare: Solidariskt mellan Södra och Norra Långgarns tomtägareförening, c/o Christer Eriksson, Norra Långgarn, 137 00
VÄSTERHANINGE och Muskö Havsbads byalag och vägsamfällighet,
c/o Lennart Radnig, Pl 1780, Muskö,
140 40 ÖSMO.
Sjökort: 616.
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195. Hamnområdet vid Gruvbryggan, Utö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 5 knop gäller i hamnområdet
vid Gruvbryggan på Utö och i Bodsundet. Området begränsas i norr av
latituden från Stora Persholmens norra udde till Tallholmen och i öster
av kortaste linjen mellan Tallholmen och Utö. I väster avgränsas området av sundet mellan Stora och Lilla Persholmen och de räta linjerna
Lilla Persholmen – grundet Ararat – longituden till Utö.
Lägen: Stora Persholmens norra udde 58°58,47´N, 18°19,38´O.
Grundet Ararat 58°58,07´N, 18°18,68´O.
Skylthållare: Skärgårdsstiftelsen Stockholms län, Box 7669,
103 94 STOCKHOLM, i samråd med Haninge kommun,
136 81 HANINGE.
Sjökort: 616.
196. Kyrkviken, Utö
Föreskrift: Förbud mot högre fart än 8 knop gäller i Kyrkviken, Utö.
Området begränsas i öster av longituden från Ängsholmarnas östra
udde till Utö och i norr av latituden från fyren på Näsudden till Ängsholmarna.
Lägen: Fyren på Näsudden 58°57,97´N, 18°17,58´O. Ängsholmarnas östra udde 58°58,02´N, 18°18,58´O.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort 616.

Nynäshamns kommun
Skramsösundet – Salholmen, Haninge och Nynäshamns kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Mälbyfjärden mellan
Salholmen i norr och Skramsösundet i söder. Se vidare punkt193.
197. Gröndalsviken och Nickstaviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Gröndalsviken samt
i den inre delen av Nickstaviken som ligger nordost om en rät linje
mellan Strandskoga udde och fornborgen på fastigheten Stockbonäs
1:1.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: 58°54,01´N, 17°55,68´O Strandskoga udde. 58°54,19´N,
l7°55,51´O vid fornborgen.
Skylthållare: Nynäshamns kommun, 149 81 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6171.
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198. Hästnäsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop att gälla årligen under
tiden 1 juni – 30 september vid kommunens badplats i Hästnäsviken.
Dels gäller att badplatsområdets gränser i vattnet, högst 100 meter
från strand utmärkes med orangefärgade bojar eller liknande anordningar, dels att anslag uppsättes på stranden. Under tid då förbundet ej
gäller skall tavlorna och markeringarna vara borttagna eller övertäckta,
om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Läge: 58°53,97´N, l7°45,68´O.
Skylthållare: Nynäshamns kommun, 149 81 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6172.
199. Nynäshamns inre hamnområde
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop inom de delar av Nynäshamns inre hamnområde, som utgörs av Trehörningsvi ken och Fagerviken, den förra begränsad i norr av en linje från östra udden av Frejaholmen till ön Trehörningens norra udde och den senare i öster av en
linje från Trehörningens södra udde över Åmhällarna till närmaste
punkt på fastlandet.
Anslag uppsättes dels på Frejaholmens östra udde och på Trehörningens norra udde med texten ”HÖGST 5 KNOP I TREHÖRNINGSVIKEN”, dels på Furuudden och vid Amhällarna med texten ”HÖGST
5 KNOP I FAGERVIKEN”. Anslagen på Frejaholmen och Trehörningens norra udde, på den sida som vetter mot småbåtshamnen, bör
förses med texten ”HÖGST 7 KNOP”.
Läge: 58°53,67´N, 17°56,58´O.
Skylthållare: Nynäshamns kommun, 149 81 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6171.
200. Nynäshamns södra inlopp
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i södra inloppet till
Nynäshamn inom ett område, som begränsas i norr av en linje genom
fyren Bedarö övre – norra hamnkumlet – stranden i Nynäshamn samt i
öster av en linje från Trehörningens sydöstra udde till Skrapans nordvästra udde.
Anslag uppsättes på stränderna vid begränsningslinjens landpunkter
och på yttre hamnkumlet.
Läge: 58°53,47´N, 17°57,18´O.
Skylthållare: Nynäshamns kommun, 149 81 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6171.
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201. Sundet mellan Nynäsviken och Hamnviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan
Nynäsviken och Hamnviken.
Anslag uppsättes vid sundets mynningar.
Läge: 58°53,17´N, l7°54,88´O.
Skylthållare: Nynäshamns kommun, 149 81 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6171.
202. Bergholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop inom det vattenområde, som är beläget väster om Bergholmen mellan Bergholmens norra
udde och den så kallade Brudhällan.
Anslag uppsättes på stränderna vid det fartbegränsade områdets
gränser.
Läge: 58°52,37´N, 17°50,58´O Bergholmens norra udde.
Skylthållare: Bergholmens vägsamfällighet, c/o Karl E Isaksson,
Storskiftesvägen 22, 141 39 HUDDINGE.
Sjökort: 6172.
203. Rassa vikar
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tre knop i Rassa vikar norr om
kraftledningen över Säftholmsström. Om Rumpsaxviken och Säftholmsviken se punkt 312.
Anslag uppsättes under kraftledningen över Säftholmsström.
Läge: 58°51,47´N, l7°52,68´O kraftledningen.
Skylthållare: Nynäshamns kommun, 149 81 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6171.
204. Byviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop att gälla årligen under
tiden 1 april – 30 september inom det vattenområde i Byviken, som är
beläget innanför en linje, dragen från Storuddens nordvästra udde till
Sydspetsen på Stattnäs udde.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid inloppet till Byviken. Under tid då förbudet ej gäller skall tavlorna vara nedtagna eller öve rtäckta, om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Lägen: 58°51,22´N, 17°48,78´O Storuddens nordvästra udde.
58°51,57´N, 17°49,13´O sydspetsen på Stattnäs udde.
Skylthållare: Kjell Öhgren, Ekudden, Torö,
149 00 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6172.
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205. Sundet Ekholms Mellanströmmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i sundet Ekholms
Mellanströmmen.
Anslag uppsättes vid sundets mynningar.
Läge: Mellan longituderna 17°54,46´O och 17°54,53´O. Latitud
58°51,11´N
Skylthållare: Sjöfartsverket, Mälarens sjötrafikområde, Box 237,
151 23 SÖDERTÄLJE.
Sjökort: 6171.
206. Dragets kanal
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop genom Dragets kanal.
Anslag med texten ”HÖGST 5 KNOP I KANALEN” uppsättes vid
vardera mynningen av kanalen.
Läge: 58°50,87´N, 17°53,38´O.
Skylthållare: Sjöfartsverket, Stockholms sjötrafikområde,
Box 27808, 115 21 STOCKHOLM.
Sjökort: 6171.
207. Svartfjärden – Svarthålet – Tottnäsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop att gälla årligen under
tiden 1 maj – 30 september i Svartfjärden, genom Svarthålet och fjärden därifrån fram till Tottnäsbron. Området begränsas i norr av latituden genom smalaste delen av Blombergsström, 58°54,31´N, i väster av
Tottnäsbron och i öster av longituden från Lindholmens södra udde till
Oxnö, (Abborrströmmen) l7°51,58´O.
Anslag uppsättes vid begränsningslinjerna vid Tottnäsbron, Blombergsström och Abborrströmmen.
Under tid då förbjudet ej gäller skall tavlorna vara nedtagna eller
övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Skylthållare: Solidariskt mellan Erland Jarvin, Eva Lindgren, Christina Stangenberg och Anders Berg, Åkervägen 55,
181 41 LIDINGÖ.
Sjökort: 6172.
208. Dyviks hamn
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop att gälla årligen under
tiden 1 maj – 30 september inom Dyviks hamn.
Anslag uppsättes på båda sidor om infarten till hamnen. Under tid då
förbudet ej gäller skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Läge: 58°52,97´N, l7°46,68´O.
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Skylthållare: Maren-Dyviks vägsamfällighet, c/o Patrik Linder, Ymsenvägen 5, 121 42 JOHANNESHOV.
Sjökort: 6172.
209. Farleden förbi Regarn i Himmerfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop för skepp i allmänna
farleden mellan öarna Regarn och Mörkö på sträckan mellan latituderna genom Jeppeskärs norra udde och Regarns södra udde.
Anslag uppsättes på Jeppeskär och Regarns sydvästra uddar.
Lägen: Jeppeskär 58°58,11´N, 17°43,53´O. Regarns södra udde
58°57,37´N.
Skylthållare: Regarns tomtägareförening, c/o Paul Mattré, Rissneleden 49, 172 44 SUNDBYBERG.
Sjökort: 6181.
210. Kaggfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop att gälla årligen under
tiden 1 juni – 30 september vid kommunens badplats i viken nordväst
Hanvik vid Kaggfjärdens östra strand. Dels gäller att badplatsområdets
gränser i vattnet, högst 100 meter från strand utmärkes med orangefärgade bojar eller liknande anordningar dels att anslag uppsättes på stranden. Under tid då förbudet ej gäller skall tavlorna och markeringarna
vara borttagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av
taveltexten.
Lägen: Innanför en rak linje mellan den södra punkten 59°04,57´N,
17°45,18´O och den norra punkten 59°05,02´N, l7°44,48´O.
Skylthållare: Nynäshamns kommun, 149 81 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6181.

Södertälje kommun
Farleden förbi Regarn i Himmerfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop för skepp i allmänna
farleden mellan öarna Regarn och Mörkö. Se vidare punkt 209.
211. Pålsundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop inom Pålsundet från
Skyttorp till en plats cirka 300 meter norr om Kasholmsbron.
Anslag uppsättes på lämpliga ställen.
Läge: 58°59,47´N, l7°37,28´O Kasholmsbron.
Skylthållare: Vägverket Region Stockholm, Box 4204,
171 04 SOLNA.
Sjökort: 6181.
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212. Skanssundet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i Skanssundet på en
sträcka av 600 meter på ömse sidor om färjeleden över sundet. Området
begränsas av sydväst-nordostlinjerna, i norr genom fyren Notholmen, i
söder genom Frintsholmens sydudde.
Anslag uppsättes vid begränsningslinjerna.
Läge: 59°03,07´N, 17°41,48´O färjeleden.
Skylthållare: Vägverket Region Stockholm, Box 4204,
171 04 SOLNA.
Sjökort: 6181.
213. Brandalsund
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop på en sträcka av
0,4 nautiska mil på ömse sidor om fyren vid Brandalsund i farleden
Södertälje – Landsort.
Anslag uppsättes vid begränsningslinjernas ändpunkter, samt på i
övrigt lämpliga platser.
Läge: 59°06,02´N, 17°40,82´O.
Skylthållare: Vägverket Region Stockholm, Box 4204,
171 04 SOLNA.
Sjökort: 6181.
214. Fläsklösa
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i farleden Landsort –
Södertälje inom ett område som i norr begränsas av en ost-västlig linje
från Bränningeberget cirka 300 meter norr om fyren Fläsklösa och i syd
av en ost-västlig linje vid Smörasken.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Lägen: Fläsklösa 59°07,77´N, l7°40,78´O. Smörasken 59°07,27´N,
17°41,28´O.
Skylthållare: Södertälje kommun, 151 89 SÖDERTÄLJE.
Sjökort: 6181.
215. Farleden Brandalsund – Södertälje kanal – Viksberg inom
Botkyrka och Södertälje kommuner
Föreskrift a): Fartbegränsning till högst tolv knop för skepp skall
gälla dels från 0,4 nautiska mil norr om fyren Brandalsund
(59°06,02´N, 17°41,18´O) till latituden genom ön Smörasken
(59°07,27´N, 17°41,28´O), dels mellan latituden (59°07,79´N) över
Bränningeberget 300 meter norr om fyren Fläsklösa och en rät linje
tvärs farleden genom södr a udden på Halls Holme (59°09,57´N,
17°40,18´O).
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Föreskrift b): Fartbegränsning till högst sex knop skall gälla för all
sjötrafik från en rät linje tvärs farleden genom södra udden på Halls
Holme (59°09,57´N, 17°40,18´O) till latituden genom dykdalberna vid
Linasundets norra mynning i lägen 59°13,29´N, 17°36,48´O.
Fartbegränsningen omfattar allt vatten, d.v.s. såväl hamnområden som
kanalen, Maren och Linasundet m.m.
Föreskrift c): Fartbegränsning till högst åtta knop skall gälla för
skepp i Södertäljevi ken från latituden genom dykdalberna vid
Linasundets norra mynning i lägen cirka 59°13,29´N, 17°36,48´O till
latituden genom Viksbergs fyr (59°14,90´N, 17°35,40´O).
Skylthållare:
Sjöfartsverket,
Stockholms
sjötrafikområde,
Box 27808, 115 21 STOCKHOLM, vid kanalens norra och södra
mynningar. I övrigt Södertälje kommun, 151 89 SÖDERTÄLJE.
216. Södertälje hamnområde, Södertälje kanal
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i inloppet till Strömsviken, inom ett område, som i öster begränsas av en linje tvärs inloppet på cirka 80 meters avstånd mot sydost från den vid inloppet belägna
båtbryggan samt i väster av en linje tvärs inloppet på cirka 250 meters
avstånd mot nordväst från samma båtbrygga.
Läge: Strömsviken 59°09,37´N, 17°39,58´O.
Skylthållare: Sjöfartsverket, Stockholms sjötrafikområde, Box
27808, 115 21 STOCKHOLM, vid kanalens norra och södra mynningar. I övrigt Södertälje kommun, 151 89 SÖDERTÄLJE.
Sjökort: 6181.
217. Vårbyfjärden samt Alby- och Tullingesjöarna, Botkyrka och
Huddinge kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop i Albysjön och Tullingesjön. På vissa platser i sjöarna och i del av Vårbyfjärden gäller
förbud mot högre fart än fem knop:
a) inom ett område begränsat i norr av en linje i ost-västlig riktning 350
meter norr om motorvägsbron vid Fittja och i söder av en linje i ostvästlig riktning 180 meter söder om den gamla landsvägsbron vid Fittja,
b) genom kanalen mellan Alby- och Tullingesjöarna på sträckan mellan
dykdalberna, samt
c) genom den uppmuddrade rännan i Tullingesjön.
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid respektive förbudsområdes
gränser.
Lägen: a) motorvägsbron vid Fittja 59°15,27´N, 17°52,17´O samt
gamla landsvägsbron vid Fittja 59°14,97´N, 17°52,17´O, b) Flottsbro
59°13,77´N, 17°52,57´O, c) rännan i Tullingesjön 59°12,47´N,
17°52,67´O.
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Skylthållare: Solidariskt mellan Botkyrka kommun,
147 85 TU MBA och Huddinge kommun, 141 85 HUDDINGE.
Sjökort:111.

Botkyrka kommun
218. Kaggfjärden
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop att gälla årligen under
tiden 15 maj – 30 september i inre, norra delen av Kaggfjärden från vikens innersta del cirka 450 meter åt söder.
Anslag med texten ”HÖGST 5 KNOP” och därunder ”15/5 – 30/9”
uppsättes vid det fartbegränsade områdets gräns.
Läge: 59°06,97´N, 17°46,28´O.
Skylthållare: Kagghamra tomtägareförening, c/o Herbert
Johansson, Boställsvägen 9, 147 00 TUMBA.
Sjökort: 6181.

Huddinge kommun
Vårbyfjärden samt Albysjön
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop i Albysjön och fem
knop omkring motorvägsbron vid Fittja över Vårbyfjärden. Se vidare
punkt 217.

Ekerö kommun
219. Karlskärsviken, Svartsjölandet
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i södra delen av Karlskärsviken på Svartsjölandet. Området begränsas i norr av latituden
59°25,22´N (400 meter från vikens innersta del).
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets norra begränsningslinje.
Läge: 17°40,02´O.
Skylthållare: Karlskärs Båtklubb, c/o Hemberg,
170 17 FÄRENTUNA.
Sjökort: 111.
220. Sundet mellan Brommalandet och Kärsön, Ekerö och
Stockholms kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop i sundet mellan Kärsön och Brommalandet. Området sträcker sig från i norr från femknopsbegränsningen vid Nockebybron söderut till latituden från Skärets norra udde till Brommalandet respektive kortaste linjen mellan
Skäret och Kärsön.
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Anslag uppsättes vid områdets gränser. Skyltar skall finnas dels vid
Nockebybron, dels på Brommalandet söder om Ålstens båtklubb. Om
det behövs skall skyltar även uppsättas på Skäret.
Läge: Skärets norra udde 59°18,96´N, 17°56,28´O.
Skylthållare: Stockholms Kommun, 105 35 STOCKHOLM.
Sjökort: 111.
221. Tappström
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i den muddrade rännan vid Tappström.
Anslag uppsättes vid båda mynningarna till den muddrade rännan.
Läge: Tappström 59°17,57´N, 17°49,07´O.
Skylthållare: Vägverket Region Stockholm, Box 4204,
171 04 SOLNA.
Sjökort: 111.
222. Bockholmssundet i Mälaren, Ekerö och Salems kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Bockholmssundet i
Mälaren, mellan fyren Bockholmssund och kraftledningen över sundets
östra del i longitud 17°41,78´O.
Anslag uppsättes vid lämpliga platser i anslutning till det
fartbegränsade områdets gränser.
Läge: Fyren Bockholmssund 59°16,40´N, 17°39,88´O.
Skylthållare: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 EKERÖ.
Sjökort: 111.
223. Fantholmsviken
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Fantholmsviken
innanför en linje från Sanduddens västra udde till Fantholmens västra
udde.
Anslag uppsättes vid det fartbegränsade områdets västra gräns.
Läge: 59°15,95´N, 17°46,60´O.
Skylthållare: Ekerö båtklubb, c/o Åke Julin, Melonvägen 8,
178 33 EKERÖ.
Sjökort: 111.

Upplands-Bro Kommun
224. Erikssundsbron
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop från 400 meter väster
om Erikssundsbron till 200 meter öster om bron.
Läge: 59°38,47´N, 17°36,48´O Erikssundsbron.
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Skylthållare: Vägverket Region Stockholm, Box 4204,
171 04 SOLNA.
Sjökort: 112.
225. Ryssgraven
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Ryssgraven inom ett
område som begränsas i norr av latituden genom Stäksöns norra udde.
Anslag uppsättes vid områdets norra begränsningslinje samt vid behov vid badplatsen i södra Ryssgraven där båtar kan sjösättas från trailer.
Läge: Stäksöns norra udde 59°29,92´N, 17°47,28´O.
Skylthållare: Olle Berglund, Kjellandsplan 27, 161 56 BROMMA.
Sjökort: 111.
226. Sundet mellan Smidö och Ingefärsholmen
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sundet mellan Smidö
och Ingefärsholmen. Området begränsas i väster av longituden
17°32,78´O och i öster av longituden 17°32,98´O.
Anslag uppsättes vid områdets västra och östra begränsningslinjer.
Läge: 59°28,77´N.
Skylthållare: Smidö tomtägareförening, c/o V. Söderberg, Kungsgatan 37B, 753 21 UPPSALA.
Sjökort: 111.
227. Farleden mellan Stäketön och Järfällabadet, Upplands-Bro
och Järfälla kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i norra delen av sundet mellan Stäketön och Järfällalandet. Fartbegränsningen gäller från
tvärs farlede n 200 meter norr om till 300 meter söder om mastkranen
på fastigheten Horsgärdet 2:3, Järfälla kommun.
Anslag uppsättes på lämpliga ställen vid förbundssträckans ändpunkter samt för trafik i norrgående riktning skall även upplysningsskyltar
med texten "E FTER 0,6 NM 5 KNOP FÖRBI MASTKRANEN" finnas
uppsatta på väl synliga platser på motorvägsbrons för väg E18 bropelare eller ledverk, vid båda genomfarterna.
Läge: Mastkranen 59°29,30´N, 17°47,80´O.
Skylthållare: Nimax Marina AB, c/o Nimbus Maxi Center,
Box 2136, 176 02 JÄRFÄLLA.
Sjökort: 111, 112.
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228. Almarestäket, Upplands-Bro och Järfälla kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop på en sträcka av farleden genom Almarestäket, begränsad i söder av en ost-västlig linje genom Biskopsholme ns södra udde och i norr av motorvägsbron på väg
E18 vid Stäket.
Anslag uppsättes på lämpliga ställen vid förbundssträckans ändpunkter och i mån av behov däremellan.
Lägen: Biskopsholmens södra udde. 59°28,27´N. Motorvägsbron
59°28,67´N, 17°47,58´O.
Skylthållare: Stäkets Motorbåts-Sällskap, Box 3044,
175 03 JÄRFÄLLA,
Sjökort: 111, 112.
229. Sydost om Stäketön, Järfälla och Upplands-Bro kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop skall gälla för skepp
söder om fartbegränsningen till fem knop vid den ost-västliga linjen
genom Biskopsholmens södra udde. Området begränsas i söder av en
rät linje mellan Högnäsgrund – Piludden.
Anslag uppsättes dels vid övergången från fem till tolv knop söder
om Almarestäket, dels vid tolvknopområdets södra avgränsningslinje.
Lägen: Biskopsholmens södra udde 59°28,27´N.
Skylthållare: Piluddens Båtklubb, Box 2130, 176 02 JÄRFÄLLA
Sjökort: 111, 112.

Järfälla kommun
Almarestäket
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem och tolv knop. Se vidare
punkterna 227 – 229 i Upplands-Bro kommun.

Sigtuna kommun
Erikssundsbron
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop. Se vidare punkt 224.
230. Sigtuna
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Sigtuna småbåtshamn och i vattnet mellan Sjudargårdens badplats och Broholmen söder därom.
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Anslag uppsättes på uddarna på ömse sidor om båthamnsområdet
samt på lämpliga ställen på Broholmen och invid eller inom badplatsområdet.
Läge: 59°36,97´N, 17°41,28´O.
Skylthållare: Sigtuna kommun, Box 2005, 195 02 MÄRSTA.
Sjökort: 112.

Stockholms kommun
Edsviken väster om Kaninholmen, Stockholms och Solna
kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Edsviken öster om
Ålkistan. Området avgränsas österut av en rät linje mellan Bockholmens sydostudde och den norra udden öster om Ekhagen. Se vidare
punkt 75.
Sundet mellan Brommalandet och Kärsön, Ekerö och Stockholms
kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop i sundet mellan Kärsön och Brommalandet. Området sträcker sig från i norr från femknopsbegränsningen vid Nockebybron söderut till latituden från Skärets norra udde till Brommalandet respektive kortaste linjen mellan
Skäret och Kärsön. Se vidare punkt 220.
231. Sundet mellan Hässelby villastad och Lambarön
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan Hässelby villastad och Lambarön inom ett område som begränsas i sydost
av en linje Lambaröns sydöstra udde – Hässelby strandbads ångbåtsbrygga och i nordväst av en linje Lambaröns nordvästra udde – udden
söder om viken vid Hässelby villastad.
Anslag uppsättes vid områdets gränser, eventuellt även på bojor.
Lägen: Lambaröns sydöstra udde 59°21,67´N, 17°48,58´O. Lambaröns nordvästra udde 59°22,07´N, 17°47,98´O.
Skylthållare: Stockholms kommun, Idrottsförvaltningen, Södra
Nämndhuset, Torkel Knutssonsgatan 20-24, 106 64 STOCKHOLM.
Sjökort: 111.
232. Allmänna farleden Stockholm – Rödstensfjärden i Mälaren
Fartbegränsning till högst tolv knop skall gälla för maskindrivna
skepp i allmänna farleden i Mälaren mellan longituderna genom Stora
Essingens västra udde (17°58,97´O) sjöpricken Skärvik (59°15,72´N,
17°48,78´O.). I sidled sträcker sig fartbegränsningen till närmaste land,
dock högst 500 meter från i sjökortet med linjer gjorda markeringar för
farleden.
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Vid Fläsket, Estbröte och Jungfruholmarna gäller fartbegränsningen
på båda sidor om öarna trots att farledsmarkeringar bara gjorts på ena
sidan.
Vid det fartbegränsade områdets avgränsningar mot Stockholm och
Rödstensfjärden skall förbudstavlor i enlighet med bilaga till detta beslut finnas uppsatta. Förbudstavlorna skall även förses med tilläggstavlor med texten ”GÄLLER SKEPP 0 – 12 KILOMETER”. I mån av behov vid exempelvis anslutande farleder får ytterligare förbudstavlor anbringas.
Det ankommer på vederbörande kommun att anordna och vidmakthålla föreskrivna tavlor.
233. Stockholms kommun och vissa därtill gränsande
vattenområden
A. Tolv knop gäller för maskindriven farkost med en dräktighet av
högst 400 brutto och sju knop för annan maskindriven farkost, allt i
den mån lägre fart inte gäller enligt B–D.
- inom Stockholms hamnområde väster om en nord-sydlig linje genom Blockhusuddens fyr med undantag av Lilla Värtan,
- inom återstående del av Saltsjön väster om nämnda linje,
- inom den utanför hamnområdet belägna delen av Mälaren intill en
nord-sydlig linje över Essingesundet genom Värdshusbryggan på
Stora Essingen respektive till Oxhålsbron,
-i Ulvsundasjön med Bällstaviken.
B. Högst fem knop gäller för alla fartyg
- vid passage av stadens broar (inklusive Nockebybron och Huvudstabron) – med undantag av Lidingöbrons fasta spann, Västerbron,
Essingeledens broar mellan Stora och Lilla Essingen, Tranebergsbron, Årstabron S (söder om Årstaholmar) och Liljeholmsbron,
- i Djurgårdsbrunnskanalen och dess förlängning i Djurgårdsbrunnsviken intill en nord-sydlig linje genom Lido,
- i Isbladsviken öster om Djurgårdsbrunnskanalen intill longituden
genom sydostligaste vinkeln på VSS:s hamnpir (18°09,25´O),
- i Djurgårdsbrunnsviken och Ladugårdslandsviken från longituden
genom Kruthusplan på Djurgårdsbrunnsvikens norra strand i öster
till västra mynningen av sundet mellan Strandvägen och Södra
Djurgården i väster,
- i Valdemarsviken,
- i Beckholmssundet,
- i Klara sjö,
- i Barnhusviken,
- i Karlbergssjön,
- i Karlbergskanalen,
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- inom den del av Ulvsundasjön som i väster begränsas av en linje
från Solna kommuns snötippningsponton (17°59,95´O) till en
punkt belägen nedanför betongstationen och asfaltanläggningen vid
Hornsberg (18°00,30´O),
- i sundet mellan Lilla Essingen och Kungsholmen,
- i Pålsundet,
- i Långholmskanalen,
- i sundet mellan Reimersholme och Södermalm,
- i Bällstaviken norr om Gårdsfogdevägens förlängning,
- i Bällstaån,
- i Ålkiste kanal.
C. Högst sju knop gäller för alla fartyg
- i Brunnsvi ken,
- i Djurgårdsbrunnsviken mellan två nord-sydliga linjer genom Lido
och Kruthusplan,
- i Ladugårdslandsviken norr om en linje mellan Kastellholmens
sydöstra udde och Beckholmens västligaste udde,
- i Nybroviken,
- i Hammarbyleden som begränsas i öster av Danvikskanalens mynning mot Saltsjön och i väster av en sydvästlig/nordostlig linje genom Reimersholmes västra udde. Passage in och ut ur Hammarbyslussen får ej ske med högre fart än styrfart,
- i sundet mellan Stora Essingen och Lilla Essingen/Kungsholmen
från sundets södra mynning till en nordost-sydvästlig linje 200 meter nordväst om Lilla Essingen,
- i Oxhålet från Oxhålsbron till 550 meter sydväst om bron
D. Högst fem knop gäller för fartyg över 400 brutto
- vid passage av broarna mellan Gröndal och Stora Essingen
(Gröndalsbroarna),
- vid passage av Oxhålsbron.
Skylthållare: Beträffande fartbegränsningen till 5 knop inom del av
Ulvsundasjön ankommer det på Pampas Marina AB, Karlbergsstrand 4,
171 73 SOLNA att anordna och vidmakthålla sjövägmärken. Skyltar
om fartbegränsningen till 7 knop i Oxhålet ankommer det på Essinge
Båtsällskap, Gammelgårdsvägen 41, 112 64 STOCKHOLM att anordna och vidmakthålla. Skyltar om fartbegränsningen till 7 knop i sundet
mellan Stora Essingen och Lilla Essingen/Kungsholmen ankommer det
på Essinge Båtsällskap, Gammelgårdsvägen 41, 112 64 STOCKHOLM, Lilla Essinge Båtklubb, Kungsholmstorg 3, 112 21 STOCKHOLM och Lux Båtklubb, Dörrvägen 18, 122 44 Enskede, en för alla
och alla för en, att anordna och vidmakthålla. Skyltar vid Djurgårdsbrunnsviken om fartbegränsningen till 5 knop väster om longituden genom Kruthusplan ankommer det på Kungliga Motorbåt Klubben, Torstenssonsgatan 9, 114 56 STOCKHOLM att anordna och vidmakt-
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hålla. Skyltningen i övrigt ankommer på Stockholms Hamn AB, Box
27314, 102 54 STOCKHOLM.
234. Farlederna Stockholm – Marö och Stockholm – Sandhamn
Föreskrift A: Följande fartbegränsningar gäller i huvudfarlederna
Stockholm – Marö.
a) 8 knop för skepp på Lilla Värtan från Lidingöbroarna till Högudd
(59°20,32´N, 18°12,27´O) på Lidingö,
b) 12 knop (basfart) för skepp från Blockhusuddens fyr 59°19,27´N,
18°09,27´O genom Halvkakssundet, Höggarnsfjärden till den vid
Karlsudd begynnande fartbegränsningen genom Tenösund m.m. (se
vidare punkt 64), vidare öve r Långholmsfjärden till longituden
(18°22,87´O) mellan Bergholmens nordvästra udde och Stora Båtholmen, samt alternativfarleden från Höggarnsfjärden till longituden
(18°21,67´O) mellan den västligaste udden på Kungarna och Ormingelandet,
c) 8 knop i Granholmshålet (59°22,57´N, 18°18,47´O),
d) 8 knop från västligaste udden av Kungarna till Värmdö Garpens fyr
för all trafik och för skepp vidare till en linje tvärs farleden i bäring
40° från Norra Lagnö till Tynningö genom Lagnögrunds fyr,
e) 8 knop för skepp i sundet mellan Tynningö och Bergholmen från
longituden genom Bergholmens nordvästra udde (18°22,87´O) till en
linje tvärs farleden i bäring 40° från Norra Lagnö till Tynningö genom Lagnögrunds fyr,
f) 12 knop för skepp från Lagnögrunds fyr till Oxdjupet, begränsat i
söder av en rät linje från Sandöns sydvästra udde (59°23,32´N,
18°27,07´O) till Grenadjärbryggan (59°23,47´N, 18°26,17´O) på
Rindö,
g) 8 knop i Ramsösundet mellan longituden (18°23,57´O) genom Ramsö nordvästra udde och longituden (18°25,42´O) genom Björnholmens nordöstra udde, samt nordväst om en rät linje mellan punkterna
59°23,12´N, 18°25,02´O och 59°23,22´N, l8°25,17´O (vid smalaste
delen av sundet mellan Björnholmen och Ramsö),
h) 8 knop i Oxdjupet till en nordlig begränsningslinje mellan punkterna
59°24,07´N, 18°25,82´O och 59°24,19´N, 18°26,07´O,
i) 12 knop för skepp från Oxdjupet förbi Brödstyckets, Lerviksuddes
och Ekörens fyrar, alternativt Östra Älgögrundets och Mjölkö fyrar
och vidare förbi Vallersviks fyr utmed farleden upp till en linje tvärs
farleden genom Eknögrunds kummel (59°38,87´N, l8°53,39´O).
j) 8 knop förbi Ljusterö – Östanå färjeled under isperioden, se punkt
368,
k) 8 knop i Furusunds ström från Eknögrunds kummel till en linje från
Furusundsskaten (59°39,97´N, 18°55,97´O) i sydöstlig riktning till
Köpmanholmsskaten (59°39,82´N, 18°56,17´O). Under isperioden,
se punkt 367,
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1) 17 knop för skepp förbi Marö från en linje tvärs farleden genom
kobben Stora Engelsman (59°41,77´N, 19°02,12´O) till en linje tvärs
farleden i bäring 330° från fyren Marö udde (59°42,17´N,
19°03,57´O).
Fartbegränsningarna gäller i huvudfarlederna samt de alternativleder
som områdesvis förekommer vid sidan av huvudfarleden över Höggarnsfjärden, söder om Furuholmen och Kungarna, väster om Mjölkö
och Ekholmen, förbi Växlet norra, öster om Hakholmarna samt från
Sandkullens fyr och norrut. I sidled sträcker sig fartbegränsningarna till
närmaste land, dock högst 500 meter från i sjökortet med linjer gjorda
markeringar för farlederna.
Fartbegränsningarna till högst 8 knop gäller all sjötrafik utom för
under a), e) och del av under d) angivna avsnitt där begränsningarna
endast gäller för skepp.
Där farterna ovan under A angivits till högst 12 knop får dock, med
nedan under m), n) och o) angivna undantag, fartyg i reguljär trafik för
passagerar- och godsbefordran mellan Stockholms hamn och Finlands
fastland, dock ej fartyg som trafikerar Helsingfors, hålla en högsta fart
på 15 knop. På farledssträckorna dels Oxdjupet – udden (59°29,17´N,
18°26,87´O) mellan Nöden och Skeppsdal, dels 0,25 nautiska mil
nordost om Staboudde fyr – Baldersgrund får i föregående mening angiven trafik hålla en högsta fart på 16 knop. För att åtnjuta tillståndet att
gå 15 respektive 16 knop skall fartygen vara anmälda hos Sjöfartsve rket. Verket tillställer vederbörande redare skriftlig bekräftelse på anmälan och underrättar Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen om anmälningen.
För i föregående stycke angiven passagerar- och godstrafik gäller
dock som högsta tillåtna fart 12 knop på följande sträckor:
m) 12 knop från en linje tvärs farleden genom lysbojen Tynningöudd
till Lagnögrunds fyr vid gång i västlig riktning,
n) 12 knop från udden (59°29,17´N, 18°26,87´O) mellan Nöden och
Skeppsdal till 0,25 nautiska mil nordost om Staboudde fyr,
o) 12 knop från Baldersgrund till Eknögrund.
Fartyg i turlistebunden linjefart uteslutande mellan platser inom
Stockholms län är undantagna från fartbegränsningarna till 12 knop.
Dock gäller inte undantaget i farleden mellan Lerviksuddes och Ekörens fyrar.
Som villkor för tillämpligheten av ovan meddelade föreskrifter om
till högst 8 knop begränsad fart gäller att anslag uppsättes vid områdenas begränsningslinjer.
Denna förutsättning för tillämplighet gäller dock inte för punkterna
a) och e) samt d) vad gäller skepp.
Skyltning om 8 knop för under punkt a) angivet område skall förses
med tilläggstavla med texten ”GÄLLER SKEPP TILL LIDINGÖBROARNA”.
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Förbudstavlor uppsättes och vidmakthålles genom Sjöfartsverkets
försorg på bl.a. följande platser:
1. Blockhusuddens fyr
2. Vid Högudd på Lidingö
3. I Granholmshålet
4. På Kungarnas västligaste udde
5. På Värmdö Garpens fyr
6. På Lagnögrunds fyr
7. På Bergholmens nordvästra udde
8. På Ramsö nordvästra udde (vid varvet)
9. På Björnholmens nordöstra udde
10. På Ramsö nordöstra udde
11. Vid Oxdjupets södra och norra fartbegränsningslinjer
12. Vid Furusundsströmmens södra och norra begränsningslinjer
13. Vid Marö.
På platserna 1 och 2 skall förbundstavlorna förses med tilläggstavlor
med texten ”GÄLLER SKEPP STOCKHOLM – FURUSUND OCH
STOCKHOLM – BRANTENS FYR”. Vid Furusundsströmmens södra
begränsningslinje skall förbudstavlan förses med tilläggstavla med texten ”GÄLLER SKEPP TILL STOCKHOLM”.
Ytterligare skyltning får göras om skylthållaren så finner påkallat.
Föreskrift B: Följande fartbegränsningar gäller för skepp i huvudfarleden Brödstyckets fyr – Sandhamn.
q) 12 knop från Brödstyckets fyr (59°25,42´N, 18°24,22´O) genom
Lindalssundet, förbi Sandö sugga, och vidare till longituden genom
Brantens fyr (59°22,57´N, 18°42,87´O),
r) 8 knop för fartyg över 1600 brutto dels i västra Lindalssundet mellan
longituderna genom Stora Bertelns fyr (59°25,52´N, 18°24,62´O) och
Mönsterholmens norra udde (59°25,37´N, 18°26,62´O), dels östra Lindalssundet mellan longituden 20 meter väster om Bergängens ångbåtsbrygga (18°28,27´O) och linjerna Sippsö sydöstra udde – Mansörens
fyr – klockan på två meter högt murat vitt fundament på Rörudden
(Lindalen 1:9),
s) 12 knop från latituden mellan Yxhammarskubbens fyr (59°18,82´N,
18°48,57´O) och Hasselkobben respektive longituden mellan fyren och
Skarprunmarn till latituden genom Skötkubbens fyr (59°17,17´N,
18°53,57´O) respektive till den lägre fartgräns som gäller i det västra
inloppet mot Sandhamn.
I sidled sträcker sig fartbegränsningarna till närmaste land, dock
högst 500 meter från i sjökortet med linjer gjorda markeringar för farlederna. För farlederna från Saxarfjärdarna börjar fartbegränsningen vid
latituden genom Kungsholmens västra udde (59°24,97´N) och från
Vindöström i sundets norra, trängsta, del (59°22,17´N).
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Där farterna under q) och s) angivits till högst 12 knop får dock fartyg i reguljär trafik för passagerar- och godsbefordran mellan Stockholms hamn och Finlands fastland, dock ej fartyg som trafikerar Helsingfors, hålla en högsta fart på 15 knop. För att åtnjuta tillståndet att
gå 15 knop skall fartygen vara anmälda hos Sjöfartsverket. Verket tillställer vederbörande redare skriftlig bekräftelse på anmälan och underrättar Rikspolisstyrelsen och Kustbevakningen om anmälningen.
Fartyg i turlistebunden linjefart uteslutande mellan platser inom
Stockholms län är undantagna från fartbegränsningarna till 12 knop
utom i Lindalssundet mellan longituden genom stora Bertelns fyr
(59°25,52´N, 18°24,62´O) och linjerna Sippö sydöstra udde – Mansörens fyr – Mansörens södra udde – Lillsveds brygga.
Förbudstavlor uppsättes och vidmakthålles genom Sjöfartsverkets
försorg på följande platser:
14. Vid Brantens fyr
15. Vid Yxhammarskubbens fyr
16. Vid Skötkubbens fyr.
På platsen 14 skall förbudstavlan förses med tilläggstavla med texten
”GÄLLER SKEPP TILL STOCKHOLM”. På platserna 15 och 16 skall
tilläggstavlor med texten ”GÄLLER SKEPP 0 – XX KILOMETER”
användas, varvid aktuell fartbegränsningssträcka anges i kilometer.
Ytterligare skyltning får göras om skylthållaren så finner påkallat.
Skylthållare: Sjöfartsverket, 601 78 NORRKÖPING.
Sjökort: 612, 6142, 6143.

Kapitel 2. Fartbegränsningar m.m. i övriga insjöar
Inom vattenområdena enligt detta kapitel gäller de förbud som framgår av varje punkt. I fråga om skyltning gäller i tillämpliga delar vad
som anges i inledningen till kapitel 1, andra och tredje styckena. Angivna sjönummer hänför sig till Länsstyrelsens sjöregister.
235. Närdingen, Norrtälje kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop på sjön Närdingen
(sjönr 57:40).
Skylthållare: Närdingens fiskevårdsområdesförening, Skärstavägen
16, 763 00 HALLSTAVIK.
236. Kullboviken, Skeningeviken och Norrfladen på Björkö, Norrtälje kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i Norrfladen,
Kullboviken (sjönr 57/58:37) och Skeningeviken på Björkö.
Anslag uppsättes dels vid mynningen av kanalen (59°51,22´N,
19°01,87´O) ut mot Marbosundet och dels, i mån av behov, på platser
runt sjön där trailerburna båtar kan sjösättas.
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Skylthållare: Kullbovikens vattenvårdsföretag, c/o Helge Jansson,
Kulla 4519, 760 42 BJÖRKÖ.
237. Gavel-Långsjön, Norrtälje kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop samt förbud mot vattenskidåkning att gälla årligen under tiden 1 juni – 30 september på
Gavel-Långsjön (sjönr 59:27).
Anslag med texten ”VATTENSKIDÅKNING FÖRBJUDEN”
”HÖGST 12 KNOP” uppsättes på lämpliga platser vid stränderna samt
där bildragna båtar kan komma att sjösättas. Under tid då förbudet ej
gäller skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta, om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
238. Ubby-Långsjön, Norrtälje kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop samt förbud mot vattenskidåkning att gälla årligen under tiden 1 juni – 30 september på
Ubby-Långsjön (sjönr 61:49).
Anslag med texten ”VATTENSKIDÅKNING FÖRBJUDEN”
”HÖGST 12 KNOP’ uppsättes på lämpliga platser vid stränderna samt
där bildragna båtar kan komma att sjösättas. Under tid då förbudet ej
gäller skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta, om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
239. Kyrksjön, Norrtälje kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i det vattenområde av
Kyrksjön (sjönr 57/58:1) som tillhör fastigheten Prästgården 1:1 såsom
denna avgränsas enligt ekonomiska kartan.
Anslag uppsättes väl synliga från sjön vid områdets gränser.
Skylthållare: Frötuna-Rådmansö pastoratskyrkoråd, Frötuna Prästgård, 761 00 NORRTÄLJE
240. Rimbo-Långsjön, Norrtälje kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop samt förbud mot vattenskidåkning att gälla årligen under tiden 1 juni – 30 september på
Rimbo-Långsjön (sjönr 59:21).
Anslag med texten ”VATTENSKIDÅKNING FÖRBJUDEN”
”HÖGST 12 KNOP” uppsättes på lämpliga platser vid stränderna samt
där bildragna båtar kan komma att sjösättas. Under tid då förbudet ej
gäller skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta, om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
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241. Rösjön, Norrtälje kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop samt förbud mot vattenskidåkning att gälla årligen under tiden 1 juni – 30 september på
Rösjön (sjönr 57/58:41), dels i viken söder om Sågudden innanför en
linje dragen från Såguddens yttersta spets och rakt söderut till motsatta
stranden och dels i viken vid den så kallade Tullhammaren i sjöns sydvästra del innanför en linje dragen tvärs över viken 300 meter nordost
om Rösjöns sydvästligaste spets.
Anslag med texten ”VATTENSKIDÅKNING FÖRBJUDEN”
”HÖGST 12 KNOP” uppsättes dels på stränderna vid områdets gränser,
dels på badplatsen vid Såghagen. Under tid då förbudet ej gäller skall
tavlorna vara nedtagna eller övertäckta, om tidsbegränsningen inte
framgår av taveltexten.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
242. Hemsundet, Blidö, Norrtälje kommun
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost i sjön Hemsundet på Blidö (sjönr 59/60:185).
Anslag med texten i svart färg ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN” skall finnas uppsatta vid sjöns stränder.
Skylthållare: Bengt Dyme, Skurusundsvägen 52, 131 46 NACKA.
243. Trehörningen, Norrtälje kommun (Riala och Roslagskulla
församlingar)
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop på sjön Trehörningen
(sjönr 58:16).
Skylthållare: Marens tomtägareförening, c/o Gösta Kullman,
Rosengatan 11, 172 31 SUNDBYBERG.
244. Sparren, Norrtälje och Vallentuna kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop samt förbud mot vattenskidåkning att gälla årligen under tiden l juni – 30 september på sjön
Sparren (sjönr 60:23).
Anslag med texten ”VATTENSKIDÅKNING FÖRBJUDEN”
”HÖGST 12 KNOP” uppsättes på lämpliga platser vid stränderna samt
där bildragna båtar kan sjösättas. Under tid då förbudet ej gäller skall
tavlorna vara nedtagna eller övertäckta, om tidsbegränsningen inte
framgår av taveltexten.
Skylthållare: Sparrens vattenvårdsförening, c/o Ljungman, Lisinge
gård, Kårsta, 186 96 VALLENTUNA.
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245. Skiren, Österåkers kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop på sjön Skiren (sjönr
59/60:178).
Anslag uppsättes på lämpliga platser vid stränderna, där bildragna
båtar kan komma att sjösättas.
Skylthållare: Bertil Hallert, Norr Mälarstrand 82,
112 35 STOCKHOLM.
246. Långsjön, Österåkers kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop på Långsjön (sjönr
59/60:172).
Skylthållare: Österåkers kommun, Box 501,
184 86 ÅKERSBERGA.
247. Norrviken, Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop på sjön Norrviken
(sjönr 61:15). Undantaget från förbudet är ett område begränsat i norr
av kraftledningen över sjön på gränsen mellan de båda kommunerna
och i söder av en rät linje över sjön parallell med kraftledningen och
genom det närmast sjön belägna huset på Sollentuna kommuns fastighet benämnd Grönan.
Anslag uppsättes vid sjöns stränder. Som villkor för att undantaget
från fartbegränsningen skall gälla skall motsvarande anslag uppsättas
vid gränserna till det undantagna området.
Skylthållare: Upplands-Väsby kommun och Sollentuna kommun var
och en inom sin kommun. Akva vattenskidklubb skall dock hålla tavlor
vid gränserna till det från förbudet undantagna området.
248. Vårgärdssjön, Nacka kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop på Vårgärdssjön.
Anslag uppsättes på lämplig plats vid infarten till sjön från Baggensfjärden.
Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA.
249. Vämlingen, Värmdö kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop i sjön Vämlingen.
Fartbegränsningen gäller till Oscarskanalens mynning där den i kanalen
gällande lägre farten börjar (59°22,04´N, 18°40,68´O). Jämför punkt
118.
Anslag uppsättes vid Oscarskanalens mynning i Vämlingen och, i
mån av behov, på andra ställen vid sjöns stränder. Tilläggstavlor med
texten ”GÄLLER HELA SJÖN” uppsättes på stativen under sjövägmärkena.
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Skylthållare: Oscarskanalens vänners intresseförening, c/o Sven-Erik
Hägglund, Grev Magnigatan 19, 114 55 STOCKHOLM.
250. Järlasjöns vattensystem öster om Sicklaslussen (Sicklasjön,
Nedre och Övre Järlasjön), Nacka och Stockholms kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop skall gälla i Järlasjöns
vattensystem öster om Sicklaslussen (Sicklasjön sjönr 61/62:1, Nedre
och Övre Järlasjön sjönr 61/62:2) i Nacka och Stockholms kommuner.
Anslag uppsättes på lämpliga platser i anslutning till det fartbegränsade områdets gränser.
Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA.
251. Drevviken, Haninge, Huddinge, Stockholms och Tyresö
kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sjön Drevviken
(sjönr 62:7).
Anslag med texten ”HÖGST 7 KNOP I DREVVIKEN” och därunder ”GÄLLER MASKINDRIVEN FARKOST” uppsättes på lämpliga
platser.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE, Huddinge
kommun, 141 85 HUDDINGE, Stockholms kommun, fritidsförvaltningen, Box 8313, 104 20 STOCKHOLM och Tyresö kommun,
135 81 TYRESÖ. Se även punkt 321.
252. Magelungen, Huddinge och Stockholms kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i sjön Magelungen
(sjönr 62:26).
Anslag med texten ”HÖGST 7 KNOP I MAGELUNGEN” och därunder ”GÄLLER MASKINDRIVEN FARKOST” uppsättes på lämpliga ställen.
Skylthållare: Huddinge kommun, 141 85 HUDDINGE och Stockholms kommun, Fritidsförvaltningen, Box 8313,
104 20 STOCKHOLM. Se även punkt 321.
253. Gudöån och Långsjön, Haninge och Tyresö kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i Gudöån och Långsjön (båda sjönr 62:6).
Anslag uppsättes på lämpliga ställen till det fartbegränsade områdets
gränser.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE, i samråd med
Tyresö kommun, 135 81 TYRESÖ.
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254. Måsnaren, Södertälje kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop samt förbud mot vattenskidåkning att gälla årligen under tiden l juni – 30 september på sjön
Måsnaren (sjönr 62/63:109).
Anslag med texten ”VATTENSKIDÅKNING FÖRBJUDEN”
”HÖGST 12 KNOP” uppsättes på lämpliga ställen. Under tid då förbudet ej gäller skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av t aveltext.
Skylthållare: Södertälje kommun, 151 89 SÖDERTÄLJE.
255. Vällingen, Södertälje och Nykvarns kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än tolv knop samt förbud mot vattenskidåkning att gälla årligen under tiden 1 maj – 30 september i sjön
Vällingen i Södertälje och Nykvarns kommuner (sjönr 62/63:129).
Anslag med texten ”HÖGSTA FART 12 KNOP SAMT FÖRBUD
MOT VATTENSKIDÅKNING I SJÖN VÄLLINGEN 1.5 – 30.9”
uppsättes på lämpliga platser vid sjöns stränder.
Skylthållare: Vackå sportstugeförening, c/o Sven Pettersson, Vagnvägen 24, 125 33 ÄLVSJÖ.
256. Sundet mellan sjöarna Klemmingen och Frösjön, Södertälje
och Nyköpings kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än fem knop i sundet mellan sjöarna Klemmingen och Frösjön (sjönr 63:41).
Anslag upps ättes på lämpliga platser vid sundets mynningar. Förbudet meddelat i samråd med länsstyrelsen i Södermanlands län.
Skylthållare: Nyköpings kommun, 611 83 NYKÖPING.
257. Aspen, Botkyrka kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop gäller i Aspen (sjönr
61:94).
Skylthållare: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA.
258. Uttran, Salems kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än sju knop i den del av sjön Uttran (sjönr 61:102) som är belägen öster om en nord-sydlig linje dragen
genom Ensta ös västra udde.
Skylthållare: Salems kommun, Box 1113, 144 01 RÖNNINGE.

80

259. Malmsjön, Botkyrka kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop gäller i Malmsjön
(sjönr 62/63:89).
Skylthållare: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA.
260. Stora Skogssjön, Botkyrka kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop gäller i Stora Skogsjön (sjönr 62/63:85).
Skylthållare: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA.
261. Grindsjön, Botkyrka och Nynäshamns kommuner
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop gäller i Grindsjön
(sjönr 62/63:47).
Skylthållare: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA.

Kapitel 3. Förbud mot all eller viss sjötrafik hela eller del av
året
Inom vattenområdena enligt detta kapitel gäller de förbud som framgår av varje punkt. I fråga om skyltning gäller i tillämpliga delar vad
som anges i inledningen till kapitel 1, andra och tredje styckena. I sjöar
där ingen motorbåtstrafik förekommer får skyltning underlåtas till dess
behov uppstår. Angivna sjönummer hänför sig till Länsstyrelsens sjöregister.

Norrtälje kommun
262. Singösund
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden l juni – 30 september vid badplatsen vid Singösund.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN” uppsättes på lämpliga ställen vid badplatsen. Vidare gäller
att badplatsområdets gränser i vattnet skall vara utmärkta med orangefärgade bojar. Under tid då förbudet ej gäller skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Läge: Singösund cirka 500 meter på ömse sidor om 60°08,97´N,
18°46,57´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
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263. Badviken (vid Kanonberget)
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti i Badviken och utanför
Kanonberget inom 200 meter från land. Förbudet sträcker sig från
Albert Engströms ateljé och 100 meter norrut och 150 meter söderut
räknat i strandlinjen.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 31.8” skall sättas upp vid badplatsens strand, lämpligen
vid förbudsområdets gränser i norr och söder. Badplatsområdets gränser i vattnet bör vara utmärkta med gula bojar.
Läge: 60°05,65´N, 18°49,10´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
264. Tullviken
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti inom 200 meter från land inom
ett område som sträcker sig 350 meter i nordlig riktning och 650 meter
i sydlig riktning från Tullviksbäckens mynning.
Läge: Tullviksbäckens mynning 60°04,20´N, 18°49,60´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
265. Måsgrundet
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti inom 200 meter från land inom
ett område som sträcker sig österut från Måsgrundet (söder om Skottviken inom fastigheten Edeby s:32) utefter stranden av fastigheten Edeby
19:1 till gränsen mot fastigheten Edeby 4:25.
Läge:60°02,00´N, 18°50,90´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
266. Ortalaviken
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 1 juni – 30 september vid Mälbybadet och badområdet
vid Bergby i Ortalaviken.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK
INNANFÖR BOJARNA FÖRBJUDEN” respektive ”BADPLATS
MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN”, uppsättes på lämpliga ställen
vid badplatserna. Vidare gäller att badplatsområdenas gränser i vattnet
skall vara utmärkta med röda eller orangefärgade bojar. Under tid då
förbudet ej gäller skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta om
tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
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Lägen: Mälbybadet 59°59,47´N, 18°48,07´O. Bergby 60°03,37´N,
18°45,77´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
267. Rönnskärs udde
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 april – 31 oktober inom 200 meter från land inom
ett område som sträcker sig 200 meter i nordvästlig riktning (till viken
på fastigheten Södra sund 1:4, 3:4) och 50 meter i sydlig riktning från
den punkt i strandlinjen där fastigheterna Senneby 1:10 och Södra sund
2:3 möter varandra.
Läge: 59°58,75´N, 18°54,20´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
268. Innerhaken
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 april – 3l oktober inom 200 meter från land utmed halvön Innerhakens strandlinje mellan den norra och södra stranden där fastlandsförbindelsen är som smalast.
Läge: 59°58,35´N, 18°54,40´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
269. Arsläjan, Lilla Änklingen samt mellanliggande strandlinje
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti inom 200 meter från land inom
följande område. Halvön Arsläjan, holmen Lilla Änklingen samt
strandlinjen utefter Stora Änklingen från och med Änklingssund till
Arsläjan.
Läge: 59°53,50´N, 19°03,00´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 536.
270. Långnäsviken
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 1 juni – 30 september inom badområdet i inre delen av
Långnäsviken på Vätö, söder om en rät begränsningslinje mellan punkterna i strandlinjen i position 59°51,07´N, 18°58,39´O och 59°50,02´N,
18°58,25´O.
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Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.5 – 30.9”, uppsättes på lämpliga platser väl synliga från
farvattnet. Vidare gäller att områdets begränsningslinje i vattnet skall
vara utmärkt med orangefärgade bojar.
Skylthållare: Fastighets AB Vätö Huvud KB, Box 14013,
104 40 STOCKHOLM.
Sjökort: 611.
271. Marumsbadet, Björkö
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost årligen under tiden 1 juni – 30 september vid Marumsbadet på Björkö. Förbudsområdets gränser i vattnet skall vara utmärka med orangefärgade bojar.
Vidare gäller att anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 30.9” uppsättes vid badplatsen.
Läge: 59°50,37´N, 19’00,37´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 611.
272. Sundet mellan Bergsviksholmen och Vätö
Föreskrift: Förbud mot vattenskidåkning norr om latituden
59°46,90´N till landsvägsbron mellan Bergsviksholmen och Vätö norr
om Bergsviksholmen.
Anslag uppsättes vid områdets yttre begränsningslinjer.
Läge: 18°54,77´O.
Skylthållare: Bengt Bedrup, Perseusvägen 3, 175 60 JÄRFÄLLA.
Sjökort: 611.
273. Badviken vid Björköören
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti i Badviken utanför fastigheterna
Gräddö 2:88, 2:84 och 16:1 fram till båtklubbens bryggor.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 31.8” skall sättas upp vid badplatsen. Badplatsområdets
gränser i vattnet bör vara utmärkta med gula bojar.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 611.
274. Morabadet
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 1 juni – 30 september inom badområdet intill 100 meter från land vid Morabadet i Bergshamraviken.
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Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 30.9” uppsättes vid badplatsen. Vidare gäller att badplatsens gränser i vattnet skall vara utmärkta med orangefärgade bojar.
Läge: 59°37,97´N, 18°39,77´O.
Skylthållare: Norrtälje kommun, Box 200, 761 00 NORRTÄLJE.
Sjökort: 612.

Österåkers kommun
275. Österskärs havsbad
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden l juni – 30 september inom badområdet intill cirka 50
meter från stränderna vid Österskärs havsbad i Åkersberga.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 30.9” uppsättes på lämpliga ställen vid badplatsen. Vidare
gäller att badplatsområdets gränser i vattnet skall vara utmärkta med
orangefärgade bojar.
Skylthållare: Österåkers kommun, Box 501,
184 86 ÅKERSBERGA.
Sjökort: 612.
276. Västerviken
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden l maj – 30 september i Västerviken.
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN
1.5 – 30.9” uppsättes vid vikens stränder. Vidare gäller att förbudsområdets gränser i vattnet skall vara utmärkta med orangefärgade plastbojar.
Läge: 59°26,02´N, 18°15,47´O Västerviken.
Skylthållare: Övriga fastighetsägare samt Inger Joura, Fatbursbrunnsgatan 6, 118 28 STOCKHOLM.
Sjökort: 612.
277. Kårnäs, Södra Ljusterö
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden l maj – 30 september i badviken vid Kårnäs, Södra
Ljusterö.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.5 – 30.9” uppsättes på lämplig plats väl synligt från farvattnet. Vidare gäller att badplatsens gränser i vattnet, mellan vikens
uddar, skall vara utmärkta med orangefärgade bojar.
Läge: 59°25,57´N, 18°32,87´O.

85

Skylthållare: Kårnäs tomtägareförening, c/o Lars Franzén, Oxelvägen 53, 138 00 ÄLTA.
Sjökort: 612.

Vaxholms kommun
278. Eriksöbadet
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 1 juni – 30 september inom badområdet intill cirka 50
meter från stränderna vid Eriksöbadet på Vaxön.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 30.9” uppsättes på lämpliga ställen vid badplatsen. Vidare gäller att badplatsområdets gränser i vattnet skall vara utmärkta
med orangefärgade bojar.
Skylthållare: Vaxholms kommun, 185 00 VAXHOLM.
Sjökort: 6142.
279. Tenö friluftsbad
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller vid
Tenö friluftsbad, årligen under tiden 1 juni – 30 september. Förbudet
gäller inom en radie av 175 meter från spetsen av udden i Tenövikens
mitt.
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN
1.6 – 30.9” uppsättes på lämpliga ställen vid förbudsområdets gränser.
Vidare gäller att förbudsområdets gränser i vattnet skall vara utmärkta
med orangefärgade bojar, lämpligen försedda med kryssformat topptecken.
Läge: 59°23,57´N, 18°19,76´O spetsen av udden i Tenövikens mitt.
Skylthållare: Vaxholms kommun, 185 00 VAXHOLM.
Sjökort: 6142.
280. Sjöarna Stora Maren och Myrholmsmaren på Tynningö
Föreskrift: Förbud mot trafik med båt med förbränningsmotor
gäller i sjöarna Stora Maren och Myrholmsmaren på Tynningö.
Anslag med texten ”FÖRBRÄNNINGSMOTOR FÖRBJUDEN I
SJÖN” uppsättes vid sjöarnas stränder.
Skylthållare: Tynningö Gård Ekonomisk Förening, c/o Sten
Rydberg, Rådjursstigen 44, 170 72 SOLNA.
Sjökort: 6142.
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Täby Kommun
281. Mörtsjön
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost i Mörtsjön
(sjönr 61:19).
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” uppsättes på platser där båtar lätt kan sjösättas.
Skylthållare: Täby kommun, 183 80 TÄBY.
282. Rönningesjön
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost i
Rönningesjön (sjönr 60/61:10).
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” uppsättes på platser där båtar lätt kan sjösättas samt vid Ängsholmens badplats.
Skylthållare: Täby kommun, 183 80 TÄBY.
283. Viggbyholms småbåtshamn
Föreskrift: Förbud mot brädsegling i inloppet till och i Viggbyholms
småbåtshamn.
Läge: 59°26,17´N, 18°06,68´O Viggbyholms småbåtshamn.
Skylthållare: Täby kommun, 183 80 TÄBY.
Sjökort: 6142.

Danderyds kommun
284. Tranholmssundet
Förbudsområde: Under tid då flottbro är utlagd i sundet mellan
Stocksund och Tranholmen är sundet avlyst från sjötrafik. Flottbron får
vara utlagd under tiden 1 november – 15 april varje år. Polismyndigheten i Danderyds polisdistrikt bemyndigas att, vid tidig isläggning eller
sen islossning, efter ansökan av Tranholmens fastighetsägares intresseförening u p a medge förlängning av den angivna tiden.
Då flottbron spärrar Tranholmssundet skall under den mörka delen
av dygnet, genom föreningens försorg bron hållas utmärkt med minst
tre väl synliga lyktor visande rött, fast sken horisonten runt.
Av lyktorna skall en vara placerad på mitten av bron och de övriga
på ett avstånd av cirka 20 meter på ömse sidor härom.
Läge: 59°22,67´N, 18°04,78´O.
Skylthållare: Tranholmens fastighetsägares intresseförening u p a,
c/o Staffan Bergling, Box 5311, 102 46 STOCKHOLM.
Sjökort: 6142.
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285. Mellan Borgenudden och Kaninholmen i Edsviken, Danderyds, Solna och Sollentuna kommuner
Föreskrift: Förbud mot vattenskidåkning i Edsviken mellan Borgensuddens norra udde och Kaninholmens norra udde.
Anslag uppsättes i områdets begränsningslinjer.
Lägen: 59°24,52´N, 18°00,08´O Borgensuddens norra udde,
59°23,84´N, 18°00,68´O Kaninholmens norra udde.
Skylthållare: Danderyds kommun, kommunkansliet, Slottet,
182 63 DJURSHOLM.
Sjökort: 6142.

Vallentuna kommun
286. Vallentunasjön
Föreskrift: Förbud mot vattenskidåkning och liknande sport, där åkare bogseras efter båt, gäller i Vallentunasjön (sjönr 61:22) norr om latituden genom skärningspunkten mellan kommungränsen (Vallentuna –
Täby kommuner) och Vallentunasjöns östra strand vid Sjöberg. Förbudet gäller dessutom hela Uthamraviken.
Anslag med tilläggstavlor med texten ”GÄLLER NORR HÄROM”
uppsättes vid områdets södra begränsningslinje.
Skylthållare: Vallentuna kommun, 186 86 VALLENTUNA.

Solna kommun
287. Väster om Kaninholmen
Föreskrift: Förbud mot trafik med motordrivet fartyg gäller årligen
under tiden den 1 maj – 30 september i sundet väster om Kaninholmen
i Edsviken. Området begränsas av longituderna genom Kaninholmens
sydligaste udde och västligaste punkt.
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN
1.5 – 30.9” uppsättes på lämpliga ställen vid förbudsområdets gränser.
Vidare gäller att förbudsområdets gränser i vattnet skall vara utmärkta
med orangefärgade bojar.
Lägen: 59°23,67´N, 18°00,78´O Kaninholmens sydligaste udde och
västligaste punkt.
Skylthållare: Polishögskolan, Sörentorp, 170 68 SOLNA.
Sjökort: 6142.
Se även punkt 75.
288. Brunnsviken och Ålkistan, Solna och Stockholms kommuner
Föreskrift: Förbud mot trafik med vattenskoter skall gälla i Brunnsviken och Ålkistan.
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Anslag med texten ”FÖRBUD MOT VATTENSKOTER O DYL”
jämte tilläggstavlor med texten ”GÄLLER HELA SJÖN” uppsättes på
lämpliga platser i anslutning till förbudsomr ådet.
Skylthållare: Solna stad, Stadshusgången 2, 171 86 SOLNA.
Sjökort: 6142.

Lidingö kommun
289. Strömsö och piren vid Sticklinge båtklubb
Föreskrift: Vattenområdet mellan fastigheten Lidingö 4:28, belägen
på Strömsö, och piren vid Sticklinge udde båtklubb, belägen på fastigheten Lidingö 4:151 får avstängas partiellt och temporärt med en rörlig
gångbro årligen inom tiden den 15 oktober – 15 april. Under övrig tid
av året får bron användas vid transport av rörelsehindrade, äldre personer, vid transport av byggnadsmaterial, vid service av bro och räls samt
vid nödsituationer.
Anslag med texten "UTSKJUTBAR BRO" skall sättas upp på lämplig plats vid gångbron. Gult varningsljus som lyser horisonten runt skall
användas på gångbron när den är utskjuten till någon del över vattnet.
Skylthållare: Lars Englund och Lena Ribbing, Strömsö,
181 30 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
290. Sandviksbadet
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti i Kyttingeviken inom 50 meter
från land utanför badplatsen.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 31.8” skall sättas upp vid badplatsen. Badplatsområdets
gränser i vattnet bör vara utmärkta med orangefärgade bojar.
Läge: 59°23,40´N, 18°06,70´O.
Skylthållare: Lidingö kommun, 181 82 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
291. Gråviken
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost i Gråviken
norr om en rät linje dragen mellan mynningsuddarna i positionerna
59°21,94´N, 18°11,65´O och 59°21,92´N, 18°11,60´O.
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I GRÅVIKEN” skall sättas upp vid vikens mynning.
Skylthållare: Lidingö kommun, 181 82 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
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292. Fågelöuddebadet
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti vid Fågelöuddebadet inom 200
meter från land.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 31.8” skall sättas upp vid badplatsen. Badplatsområdets
gränser i vattnet bör vara utmärkta med gula bojar.
Läge: 59°22,55´N, 18°13,80´O.
Skylthållare: Lidingö kommun, 181 82 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
293. Södergarnsbadet
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti vid Södergarnsbadet inom 200
meter från land.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 31.8” skall sättas upp vid badplatsen. Badplatsområdets
gränser i vattnet bör vara utmärkta med gula bojar.
Läge: 59°22,75´N, 18°12,70´O.
Skylthållare: Lidingö kommun, 181 82 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
294. Käppalabadet
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti vid Käppalabadet inom 100 meter från land.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 31.8” skall finnas uppsatta vid badplatsen. Badplatsområdets gränser i vattnet bör vara utmärkta med gula bojar.
Läge: 59°20,90´N, 18°13,80´O.
Skylthållare: Lidingö kommun, 181 82 LIDINGÖ.
Sjökort: 6142.
295. Stockbysjön
Föreskrift: Förbud råder mot trafik med maskindriven farkost i
Stockbysjön (sjönr 60/61:22).
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” skall sättas upp på platser där båtar lätt kan sjösättas.
Skylthållare: Lidingö kommun, 181 82 LIDINGÖ.
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296. Kottlasjön
Föreskrift: Förbud råder mot trafik med maskindriven farkost i Kottlasjön (sjönr 60/61:21).
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” skall sättas upp på platser där båtar lätt kan sjösättas.
Skylthållare: Lidingö kommun, 181 82 LIDINGÖ.

Nacka kommun
297. Badet vid Sjöbrinken i Boo
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden den 1 juni – 31 augusti vid badplatsen nedanför Sjöbrinken inom 100 meter från land.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK
FÖRBJUDEN 1.6 – 31.8” skall sättas upp vid badplatsen. Badplatsområdets gränser i vattnet bör vara utmärkta med gula bojar.
Läge: 59°19,10´N, 18°18,50´O.
Skylthållare: Nacka kommun, Granitvägen 15, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6142.
298. Norr om Mårtens holme
Föreskrift: Vattenområdet norr om Mårtens holme skall vara avstängt
för sjötrafik. Området begränsas i öster av en rät linje från Mårtens
holmes östra udde till strandlinjen i gränsen mellan fastigheterna Tollare 1:16 och Lännersta 1:349. I väster begränsas området av en rät linje
mellan Mårtens holmes västra udde och kajens västligaste del nedanför
Tollare f.d. pappersbruk.
Anslag skall sättas upp på Mårtens holmes östra och västra ständer
samt på Lännerstakusten i nära anslutning till förbudsområdets gränser
Läge: 59°18,00´N, 18°14,08´O.
Skylthållare: Nacka kommun, Granitvägen 15, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6142.
299. Tattby/Erstavik
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller inom
200 meter från land längs med Erstaviksbadets sträckning.
Lägen: Erstaviksbadets sträckning mellan longituderna 18°15,50´O
till 18°16,10´O.
Skylthållare: Nacka kommun, Granitvägen 15, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6145.
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300. Erstavikens inre del
Föreskrift: Förbud mot vattenskidåkning gäller i Erstavikens innersta
del som hör till Nacka församling.
Lägen: Församlingsgräns i skärningen av norra stranden
59°16,12´N, 18°16,70´O, brytpunkt i vattnet 59°15,77´N, 18°16,80´O.
Kommun- och församlingsgräns i skärningen av södra stranden
59°15,50´N, 18°16,20´O.
Skylthållare: Nacka kommun, Granitvägen 15, 131 81 NACKA.
Sjökort: 6145.
301. Samtliga insjöar inom Nacka kommun utom Sicklasjön (även
delen i Stockholms kommun), Övre och Nedre Järlasjön
Föreskrift: Förbud råder mot trafik med maskindriven farkost i följande insjöar i Nacka m.fl. kommuner.
Namn

Sjönummer

Dammtorpssjön
Källtorpssjön
Söderbysjön
Ulvsjön
Ältasjön

61/62:3
61/62:4
61/62:5
61/62:6
61/62:7
elmotorer är undantagna från
förbudet, även Stockholms
kommun.

Bastusjön
Långsjön
Glasbrukssjön
Svartpotten
Övre Glasbrukssjön

61/62:9
61/62:12
61/62:13
61/62:14
61/62:15

Kvarnsjön
Vittjärn
Myrsjön
Krokträsken
Sarvträsk

61/62:16
61/62:17
61/62:18
61/62:19 + 20
61/62:21

Näckdjupet
Sågsjön
Svarttjärn
Abborrträsk
Rudträsk

61/62:22
61/62:23
61/62:24
61/62:25
61/62:27
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Karbosjön
Insjön
Koviksträsk
Kvarndammen
Kocktorpssjön

61/62:28
61/62:30
61/62:31, även Värmdö kommun
61/62:151
61/62:152

Tollare träsk
Bagarsjön
Trollsjön
Skinnmossen
Grötfatet

61/62:153
61/62:154
61/62:155
61/62:156
61/62:157

Skogöträsk
Dammsjön
Lundsjön
Trehörningen
Knipträsk

61/62:158
61/62:159
61/62:160
61/62:161
61/62:162

Strålsjön
Sandasjön
Öringesjö

61/62:163
61/62:164
61/62:165, även Tyresö kommun

Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” skall sättas upp på platser där båtar lätt kan sjösättas.
Skylthållare: Nacka kommun, 131 81 NACKA. För sjöar i flera
kommuner, kommunerna solidariskt.

Värmdö kommun
302. Sollenkroka ö
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 1 juni – 31 augusti i badviken, den s.k. Sandviken, öster om avlastningsbryggan på södra sidan av Sollenkroka ö. Förbudet
sträcker sig från bryggan och 75 meter utefter stranden i sydöstlig riktning och 40 meter ut i vattnet från stranden.
Anslag med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6 – 31.8” uppsättes på lämpliga ställen vid badplatsen. Vidare gäller att förbudsområdet i vattnet markeras med orangefärgade
bojar.
Läge: Avlastningsbryggan 59°22,59´N, 18°42,69´O.
Skylthållare: Brantens byalag, c/o Hans Sjösten, Ormingeringen 40,
132 00 SALTSJÖ-BOO.
Sjökort: 6143.
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303. Harö – Hasselöområdet
Föreskrift: Förbud mot vattenskidåkning gäller i Norrsundet m.m.
Vattenområdet begränsas i öster av smalaste delen av Varghålet, Lökhålet och Tennhålet, i söder av Bergklovshålets södra mynning och i
väster av gällande 5 knops fartbegränsning i Båtkroksviken. Förbud
mot vattenskidåkning ska även gälla Båtkroksviken väster om fartbegränsningen till 5 knop.
Anslag uppsättes vid områdets gränser.
Läge: 59°20,21´N, 18°54,27´O Bergklovshålets södra mynning.
Skylthållare: Harö-Hasselö intresseförening, c/o Lars Östlund,
Dagsverksvägen 229, 163 55 SPÅNGA.
Sjökort: 6143.
304. Sundet mellan Barnviksnäs och ön Tranarö på Ingarö
Föreskrift: Förbud mot trafik med fartyg vid badet i sundet mellan
Barnviksnäs och ön Tranarö på Ingarö gäller årligen under tiden den 1
juni – 30 september.
Anslag uppsättes med taveltexten ”BÅTTRAFIK FÖRBJUDEN 1.6
– 30.9” vid förbudsområdets gränser i vattnet. Vidare skall förbudsområdets gränser i vattnet vara utmärka med orangefärgade bojar och länsar.
Läge: 59°16,67´N, 18°30,98´O.
Skylthållare: Tranarö-Barnviksnäs Villaförening; c/o Bo Laurell,
Tranarö 3, 130 35 INGARÖ.
Sjökort: 6145.

Tyresö kommun
Drevviken
Föreskrift: Begränsning av fartygs motorstyrka, se punkt 321.
305. Albysjön
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller i Albysjön (sjönr 62:2).
Anslag uppsättes vid Tyresö kommuns fritidsanläggning vid sjön där
trailerburna båtar kan sjösättas.
Skylthållare: Tyresö kommun, 135 81 TYRESÖ.
306. Brakmarsviken
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller i
Brakmarsviken söder om latituden genom udden i norra delen av sundet med inlopp till viken. Förbudet gäller även modellbåtar.
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Läge: Udden i position 59°12,55´N, 18°19,20´O.
Skylthållare: Tyresö kommun, 135 81 TYRESÖ.
Sjökort: 6145.
Se även punkt 164 om Storängsfladen.

Haninge kommun
Drevviken
Föreskrift: Begränsning av fartygs motorstyrka, se punkt 321.
307. Schweizerdalens badplats och båthamn i norra delen av Sandemarsfjärden
Föreskrift: Förbud mot vattenskidåkning och brädsegling gäller årligen 1 maj – 30 september i Sandemarsfjärdens norra del innanför räta
linjen mellan dels Stenfatshamnen och Sumpholmens södra udde, dels
Sumpholmens södra udde och yttre hamnpiren på Dalarölandet. Badplatsområdets gränser i vattnet markeras med gula bojar, förankrade individuellt med ett inbördes avstånd av cirka 30 meter. Bojarna skall
vara försedda med kryssformat topptecken.
Anslag uppsättes jämte tilläggstavlor vid förbudsområdets begränsningslinjer mot vattnet.
Läge: 59°08,37´N, 18°23,63´O Stenfatshamnen.
Skylthållare: Schweizerdalens tomtägare ek.för., c/o Sune
Dominicus, Hornsgatan 134, 117 28 STOCKHOLM.
Sjökort: 6161.
308. Sandemarsfjärden
Föreskrift: Förbud mot vattenskidåkning gäller i Sandemarsfjärdens
norra del. Området begränsas i söder av en linje från yttre hamnpiren
på Dalarölandet i position 59°08,10´N, 18°24,00´O till punkten för
kraftkabelns landfäste på Sandemar i position 59°08,19´N, 18°22,96´O.
Norr om denna linje begränsas området av strandlinjen och södra mynningen av Dalarö kanal.
Anslag med texten ”VATTENSKIDÅKNING FÖRBJUDEN”,
uppsättes vid områdets begränsningslinjer mot vattnet.
Skylthållare: Schweizerdalens tomtägare ek.för., c/o Sune Dominicus, Hornsgatan 134, 117 28 STOCKHOLM.
Sjökort: 616.

95

309. Horsfjärden, fjärden söder om Gålön och Norra Mysingsfjärden
Föreskrift: Befälhavare på eller förare av farkost, som icke tillhör eller disponeras av svenska staten, förbjudes att förtöja vid av marinen
utlagda bojar eller av marinen disponerade stränder och byggnader eller
ankra inom ett område av Horsfjärden, fjärden söder om Gålön och
Norra Mysingsfjärden som begränsas av följande linjer;
i norr: Stymnige vik – Gålöstranden på 59°04,67´N, 18°12,68´O –
Gålöns sydvästra strand till udden på 59°03,77´N, 18°13,08´O – Västra
Fjäderholmens västra udde – Västra Fjäderholmens södra och östra
stränder – Västra Fjäderholmens norra udde – Östra Fjäderholmens
södra udde – Östra Fjäderholmens sydöstra strand till 59°03,77´N,
18°15,78´O;
i öster: Östra Fjäderholmens sydöstra udde på 59°03,77´N,
18°15,78´O – Norrhälls nordvästra udde – Snappuddens nordspets;
i söder: Snappuddens nordspets – Björnholmens östra udde – Björnholmens norra och västra stränder till 18°09,78´O – längs
parallellen 59°01,97´N till Långgarns östra strand samt Långgarns norra udde till Storholmens norra udde;
i väster: Storholmens norra udde – udde på fastlandet på
59°02,87´N, l8°05,98´O samt fastlandsstranden till udden Södra
Stymminge vik.
Anslag om förbudet skall finnas uppsatta.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
310. Båtviken vid Ålö
Föreskrift: Förbud mot sjötrafik gäller i Båtviken vid Ålö intill på
platsen utlagda länsar. Förbudet sträcker sig dock längst i sydvästlig
riktning utefter en linje från västra udden av Svinkobben i bäring 230°
till 150 meter från udden. Från punkten 150 meter från Svinkobben avgränsas området åt sydväst av en linje i bäring 130° till Ålö. Eventuell
sjöfart för fiskodlingsföretagets drift är undantagen från förbudet. Avlysningen gäller så länge fiskodling bedrivs på platsen.
Anslag med texten ”FÖRBUD MOT SJÖTRAFIK INNANFÖR
LÄNSEN” placeras vid länsens strandfästen. Utlagda länsar skall vara
märkta med reflexer som gör att de kan uppmärksammas även i mycket
svagt ljus.
Läge: 58°55,17´N, l8°11,58´O.
Skylthållare: Leif och Marianne Nilsson, Edenäs, 130 56 UTÖ.
Sjökort: 616.
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Nynäshamns kommun
311. Hamnviken
Föreskrift: Förbud mot vattenskidåkning och högre fart än tolv knop
gäller årligen under tiden l juni – 30 september inom Hamnviken, Nynäshamn.
Anslag uppsättes på lämpliga ställen. Under tid då förbudet ej gäller
skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte
framgår av taveltexten.
Läge: Inloppet till Hamnviken 58°53,12´N, 17°54,98´O.
Skylthållare: Nynäshamns kommun, 149 81 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6171.
312. Rassa vikar
Föreskrift: Förbud gäller mot trafik med maskindriven farkost samt
ankringsförbud i Rumpsaxviken norr om en linje dragen i bäring 130°
från östra stranden av Järflottahalvöns mittenudde, 58°52,05´N,
17°52,98´O till Ängsviks västra strand och i Säftholmsviken söder om
en sydvästlig linje från Ängsviks västra strand, 58°51,72´N,
17°52,92´O till Säftholmens norra udde 58°51,67´N, 17°52,88´O.
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN.
ANKRINGSFÖRBUD” uppsättes vid inloppen till Rumpsaxviken och
Säftholmsviken.
Skylthållare: Nynäshamns kommun, 149 81 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6171.
Se även punkt 203.

Södertälje kommun
313. Södertäljeviken
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 15 maj – 30 september vid Mälarbadet i Södertäljeviken.
Badplatsområdets gränser i vattnet skall vara utmärkta med väl
synliga bojar och anslagstavlor skall finnas uppsatta på lämpliga ställen
på stranden. Tavlorna skall, under tid då förbudet ej gäller, vara nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Läge: 59°13,47´N, 17°35,68´O.
Skylthållare: Södertälje kommun, 151 89 SÖDERTÄLJE.
Sjökort: 111.
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314. Yngern, Södertälje och Nykvarns kommuner
Föreskrift: Förbud mot att använda den del av sjön Yngern (sjönr
61:137) som är belägen i Stockholms län för trafik med fartyg som
drivs av motor med högre motorstyrka än 5,9 kW (8 hk DIN). Det är
även förbjudet att ha motor med otillåten styrka anbringad på eller i ett
fartyg i sjön. Inte heller får motor med otillåten motorstyrka förvaras
eller transporteras i ett fartyg i sjön.
Anslag uppsättes på lämpliga ställen vid sjöns stränder med föreskrifter om begränsad motoreffekt uttryckt i kW.
Skylthållare: Södertälje kommun, 151 89 SÖDERTÄLJE och Nykvarns kommun, Centrumvägen 24, 155 80 Nykvarn, varje kommun
för sin del av sjön.

Botkyrka kommun
315. Sundet söder om Slagsta holme i Mälaren
Föreskrift: Förbud mot trafik med skepp gäller genom sundet söder
om Slagsta holme i Mälaren. Området begränsas dels i väst av en rät
linje från Slagsta holmes västra udde till stranden 40 meter öster om
Slagsta ångbåtsbrygga, dels i öst av longituden genom en punkt 125
meter öster om Slagsta holme (vasskanten), dels i norr av Slagsta holme och vassen öster därom. Tills vidare medger länsstyrelsen undantag
från förbudet vid färd i östlig färdriktning.
Anslag med texten ”FÖRBUD MOT TRAFIK MED SKEPP 500
METER” skall finnas uppsatta vid områdets östra begränsningslinje.
Läge: Slagsta holmes västra udde 59°15,70´N, 17°50,32´O, punkten
125 meter öster om Slagsta holme (vasskanten) 59°15,79´N,
17°50,96´O.
Skylthållare: Slagsta Marina AB, Tegelängsvägen,
145 53 NORSBORG.
Sjökort: 111.
316. Albysjön
Föreskrift: Förbud mot obehörig trafik med maskindriven farkost
gäller årligen under tiden 15 maj – 30 september vid Albybadet i Albysjön (sjönr 61:92) sydost om en linje från östra stranden av förbindelseleden till Tullingesjön (sjönr 61:93) till en punkt omkring 30 meter norr
om hopptornet vid badet.
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Förbudsområdets gräns skall under förbudets giltighetstid vara utmärkt, lämpligen med en förankrad timmerlänsa, på varje tjugonde meter försedd med väl synliga, ljusröda eller orangefärgade plastbojar eller liknande. Anslagstavlor skall vara uppsatta på stranden vid bojlinjens ändpunkter. Under tid då förbudet ej gäller skall tavlorna vara nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av tave ltexten.
Läge: 59°13,87´N, 17°52,78´O.
Skylthållare: Huddinge kommun, 141 85 HUDDINGE.
Sjökort: 111.
317. Utterkalven och östra delen av Uttran, Botkyrka och Salems
kommuner
Föreskrift: Förbud mot vattenskidåkning och förbud mot trafik med
motordrivna redskap för vattensport som liknar vattenskoter skall gälla
i den del av sjön Uttran (sjönr 61:102) och Utterkalven (sjönr 61:101) i
Salems och Botkyrka kommuner som är belägen öster om en nordsydlig linje dragen genom den västra udden på Ensta ö.
Anslag med texten ”FÖRBUD MOT VATTENSKIDÅKNING
SAMT VATTENSKOTERÅKNING O DYL” skall finnas uppsatta vid
områdets västra gräns och i övrigt i mån av behov. Tavlor i anslutning
till förbudsområdets västra gräns förses lämpligen även med texten
”GÄLLER T.O.M. UTTERKALVEN”.
Läge: Västra udden på Ensta ö 59°11,12´N, 17°46,78´O.
Skylthållare: Salems kommun, Säby Torg 16, 144 80 RÖNNINGE
och Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA.
Sjökort: 111.
318. Getaren
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller på
sjön Getaren (sjönr 62/63:96) med undantag av det vattenområde som
tillhör fastigheterna Nolinge 3:14 och 3:18 och ligger väster om en linje
över sjön från stranden vid gränsen mellan fastigheterna Lidatorp 3:1
och Nolinge 3:18 till stranden vid gränsen mellan fastigheterna Norrga
2:4 och 2:5. Som förutsättning för giltigheten av undantaget från förbudet mot trafik med maskindriven farkost gäller att området vid varje
tillfälle markerats med bojar, på ett inbördes avstånd av cirka 25 meter.
Det ankommer på den som bedriver verksamhet med maskindrivna farkoster på sjön att ordna bojar.
Anslag uppsättes på lämpligt sätt vid Lida friluftsgård och i mån av
behov på övriga platser.
Skylthållare: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA.
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319. Stora Dammen, Mellansjön, Hacksjön, Bysjön, Somran,
Kvarnsjön i Grödinge, Axaren, Lilla Skogssjön och Stora
Träsket
Föreskrift: Förbud råder mot trafik med maskindriven farkost i följande insjöar i Botkyrka kommun.
Namn

Sjönummer

Stora Dammen
Mellansjön
Hacksjön
Bysjön
Somran

61:97
62/63:94
62:35
62/63:98
62/63:91

Kvarnsjön i Grödinge
Axaren
Lilla Skogssjön
Stora Träsket

62/63:101
62/63:87
62/63:94
62/63:103

Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” skall sättas upp på platser vid sjöarna där båtar lätt kan
sjösättas.
Skylthållare: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA.
320. Kagghamraån
Föreskrift: Förbud råder mot trafik med maskindriven farkost i
Kagghamraån (sjönr 62/63:83) från Kärrhagen till utloppet i Kaggfjärden.
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I
KAGGHAMRAÅN” skall sättas upp på platser där båtar lätt kan
sjösättas.
Skylthållare: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA.

Huddinge kommun
321. Begränsning av fartygs motorstyrka i sjöarna Magelungen,
Drevviken och Orlången belägna i en eller flera av kommunerna Huddinge, Haninge, Stockholm och Tyresö
Föreskrift: Förbud mot att framföra eller på annat sätt nyttja motordrivet fartyg med motor med högre motorstyrka än 3,7 kW (5hk DIN)
skall gälla i sjöarna Magelungen (sjönr 62:26), Drevviken (sjönr 62:7)
och Orlången (sjönr 62:30) belägna i en eller flera av kommunerna
Haninge, Huddinge, Stockholm och Tyresö.
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Till nyttjande räknas även att ha motor med otillåten styrka anbringad på eller i ett fartyg i någon av sjöarna. Inte heller får motor med otillåten motorstyrka förvaras eller transporteras i ett fartyg i sjöarna.
Se även punkterna 251 – 252.
322. Vissa mindre sjöar i Huddinge kommun, vissa delvis även belägna i Botkyrka, Haninge eller Stockholms kommuner
Föreskrift: Förbud mot att framföra motordrivet fartyg gäller i följande sjöar belägna i Huddinge kommun.
Namn

Sjönummer

Gömmaren
Långsjön i Snättringe
Trehörningen i Sjödalen
Mörtsjön
Kvarnsjön i Gladökvarn

62:29
61:91, även Stockholms kommun
62:28
62:31
62:17, även Botkyrka kommun

Kärrsjön
Rudträsket
Ådran
Trehörningen i Lissma
Långsjön i Lissma

62:24, även Botkyrka kommun
62:25
62:20
62:21
62:40a, även Haninge kommun

Öran
Lissmasjön
Kvarnsjön i Lissma
Ågestasjön

62:40, även Haninge kommun
62:18
62:17
62:27

Anslag uppsättes på lämpliga platser utefter stränderna vid sjöarna. I
mån av behov förses förbudstavlorna med en tilläggstavla med texten
”GÄLLER HELA SJÖN”.
Skylthållare: Huddinge, Botkyrka, Haninge och Stockholms kommuner. Det ankommer på kommunerna att var och en anordna och
bibehålla föreskriven skyltning inom sin kommun. För en sjö belägen i
flera kommuner bör samråd ske före skyltningen.
Drevviken, se punkt 307.

Ekerö kommun
323. Kovikssundet
Föreskrift: Förbud mot genomfartstrafik i farleden i Kovikssundet
mellan Lovön och Hässelby holme gäller årligen under tiden 1 maj – 30
september inom ett område som begränsas i öster av en nord-sydlig linje mellan Hässelby holme och Koviken, i söder av strandlinjen mellan
Koviken och Lambarudden, i väster av en nord-sydlig linje mellan
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Lambarudden och västligaste udden av västligaste skäret i sundet syd
om Hässelby holme (59°21,17´N, 17°49,03´O) och i nord av en linje
dragen i bäring 80° från sistnämnda punkt till Hässelby holme.
Anslag med texten ”GENOMFART FÖRBJUDEN 1.5 – 30.9” uppsättes på lämpliga platser dels på ovan angivna positioner och dels på
sydostligaste udden av Hässelby holme.
Skylthållare: Lambarö Vattenskidklubb, Box 493,
162 04 VÄLLINGBY.
Sjökort: 111.
324. Norrsundet
Föreskrift: Förbud råder mot vattenskidåkning i Norrsundet inom ett
område som begränsas i öster av landsvägsbron (väg 823) mellan Ekerö
och Helgö och i väster av mynningen, 59°17,47´N, 17°38,98´O, mot
Södra Björkfjärden av kanalen in i Norrsundet.
Anslag med texten ”VATTENSKIDÅKNING FÖRBJUDEN 3500
METER” uppsättes vid områdets östra och västra begränsningslinjer.
Skylthållare: Slottshagens tomtägareförening, c/o Margit Flormark,
Kampementsgatan 16, 115 38 STOCKHOLM.
Sjökort: 111.

Upplands-Bro kommun
325. Lejondalssjön
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller i Lejondalssjön (sjönr 61:148). Elmotorer får dock användas.
Anslag uppsättes vid sjöns stränder.
Skylthållare: Upplands-Bro kommun, Box 501,
196 21 KUNGSÄNGEN.
326. Örnässjön och Lillsjön
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost skall gälla i
Örnässjön (sjönr 61:151) och Lillsjön (sjönr 61:150).
Anslag med texten ” MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN.”
uppsättes på lämpliga ställen vid sjöarnas stränder.
Skylthållare: Upplands-Bro kommun, Box 501,
196 21 KUNGSÄNGEN.
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327. Gräsholmen
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 1 maj – 30 september inom badområdet vid badplatsen
på Gräsholmens sydöstra udde. För tillämpning av förbudet gäller dels
att badplatsområdets gränser i vattnet skall vara utmärkta med bojar,
dels att anslagstavla med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK
FÖRBJUDEN”, skall vara uppsatt på lämplig plats på stranden. Under
tid då förbudet ej gäller skall tavlan vara nedtagen eller övertäckt om
tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Läge: 59°26,47´N, 17°33,48´O.
Skylthållare: Gräsholmens tomtägareförening u p a, c/o Väinö
Bohm, Kebenekajsevägen 16, 161 33 BROMMA.
Sjökort: 111.

Sigtuna kommun
328. Pilsbo
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 1 maj – 30 september inom badområdet vid badplatsen
i Pilsbo. Förbudet gäller högst intill 100 meter från stranden. För tilllämpning av förbudet gäller dels att badplatsområdets gränser i vattnet
skall vara utmärkta med bojar, dels att anslagstavla med texten ”BADPLATS MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN.” finns uppsatt på
lämplig plats på stranden. Under tid då förbudet ej gäller skall tavlan
vara nedtagen eller övertäkt om tidsbegränsningen inte framgår av taveltexten.
Läge: 59°41,57´N, 17°38,08´O.
Skylthållare: Uppsala kommun, Box 216, 751 04 UPPSALA.
Sjökort: 112.
329. Sigtuna
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 1 maj – 30 september vid badplatsen i sundet mellan
Sjudargården och ön Broholmen. Tavlor med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN” och därunder ”1.5 – 30.9” skall vara uppsatta
vid begränsningslinjernas ändpunkter. Vardera begränsningslinje skall
markeras med tre orangefärgade plastbojar.
Läge: 59°37,27´N, 17°44,18´O.
Skylthållare: Sigtuna kommun, Box 2005, 195 02 MÄRSTA.
Sjökort: 112.
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Upplands-Väsby kommun
330. Harvaviken
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 15 maj – 30 september vid badplatserna vid Kairo i
Harvaviken. Badplatsområdenas gränser i vattnet skall vara utmärkta
med väl synliga bojar och anslagstavlor skall finnas uppsatta på lämpliga ställen på stränderna. Tavlorna skall, under tid då förbudet ej gäller,
vara nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av
taveltexten.
Läge: 59°31,57´N, l7°50,48´O.
Skylthållare: Upplands-Väsby kommun,
194 80 UPPLANDS VÄSBY.
Sjökort: 112.
331. Edsjön
Föreskrift: Förbud råder mot trafik med maskindriven farkost i Edsjön (sjönr 61:13).
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” skall sättas upp på platser där båtar lätt kan sjösättas.
Skylthållare: Upplands-Väsby kommun, Dragonvägen 86,
194 80 UPPLANDS VÄSBY.
332. Fysingen (även i Sigtuna kommun)
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller i Fysingen (sjönr 61:8).
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” skall sättas upp på platser där båtar lätt kan sjösättas.
Skylthållare: Kommunerna solidariskt.
333. Oxundasjön (även i Sigtuna kommun)
Föreskrift: Förbud råder mot trafik med maskindriven farkost i Oxundasjön (61:7).
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” skall sättas upp på platser där båtar lätt kan sjösättas samt vid
inloppet från Skarven.
Skylthållare: Kommunerna solidariskt.
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Järfälla kommun
334. Görväln
Föreskrift: Förbud mot trafik med maskindriven farkost gäller årligen under tiden 15 maj – 30 september vid Görvälnsbadet, Kallhällsbadet och Bonäsbadet i Görväln.
Badplatsområdenas gränser i vattnet skall vara utmärkta med väl
synliga bojar och anslagstavlor skall finnas utsatta på lämpliga ställen
på stränderna. Tavlorna skall, under tid då förbudet ej gäller, vara nedtagna eller övertäckta om tidsbegränsningen inte framgår av
taveltexten.
Läge: Görvälnsbadet 59°25,67´N, l7°46,08´O. Kallhällsbadet
59°27,07´N, 17°47,48´O. Bonäsbadet 59°28,07´N, l7°47,88´O.
Skylthållare: Järfälla kommun, Box 55, 175 21 JÄRFÄLLA.
Sjökort: 111, 112.
335. Säbysjön
Föreskrift: Förbud gäller mot trafik med maskindriven farkost i Säbysjön (sjönr 60/61:17).
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” uppsätts på lämpliga ställen på stränderna.
Skylthållare: Järfälla kommun, Box 55, 175 21 JÄRFÄLLA.
336. Översjön, Järfälla och Sollentuna kommuner
Föreskrift: Förbud gäller mot trafik med maskindriven farkost i
Översjön (sjönr 61:6).
Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” uppsätts på lämpliga ställen på stränderna.
Skylthållare: Järfälla kommun, Box 55, 175 21 JÄRFÄLLA i samråd
med Sollentuna kommun, 191 86 SOLLENTUNA.

Stockholms kommun
Drevviken
Föreskrift: Begränsning av fartygs motorstyrka, se punkt 321.
337. Stora Norrström
Föreskrift: Förbud gäller mot trafik med maskindriven farkost i Stora Norrström begränsad i öster av dammluckorna vid Riksbron och
Stallkanalen och i väster av västra sidan av järnvägsbron mellan Tegelbacken och Riddarholmen.
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Anslag skall finnas uppsatta dels över varje genomfarbart spann på
järnvägsbron/Centralbron, dels under Riksbron och Stallbron.
Skylthållare: Stockholms hamn, Box 27314,102 54 STOCKHOLM.
Sjökort: 6141.
338. Laduviken, Lillsjön, Judarn, Råcksta träsk, Kyrksjön, Ältasjön (även i Nacka kommun), Trekanten och Flaten
Föreskrift: Förbud råder mot trafik med maskindriven farkost i följande insjöar i Stockholms kommun.
Namn

Sjönummer

Laduviken
Lillsjön
Judarn
Råcksta träsk
Kyrksjön
Ältasjön
Trekanten
Flaten

60/61:20
61:2
61:3
61:4
61:5
61/62:7, även Nacka kommun
61:90
62:80

Anslag med texten ”MOTORBÅTSTRAFIK FÖRBJUDEN I HELA
SJÖN” skall sättas upp på platser vid sjöarna där båtar lätt kan sjösättas.
Skylthållare: Stockholms kommun. För sjö i flera kommuner,
kommunerna solidariskt.

Kapitel 4. Vissa tillträdes-, ankrings-, fiske- och dykförbud
m.m.
Inom vattenområdena enligt detta kapitel, punkterna 339 – 346, råder tillträdesförbud på sätt som framgår av varje punkt. Inom vattenområdena enligt punkterna 347 – 358 råder på sätt som framgår av varje
punkt förbud mot ankring, fiske och all dykning, utom för svensk militär sådan. Från ankringsförbuden undantas ett område intill 50 meter
från stranden på alla fastigheter ägda av annan än staten såvitt avser vid
beslutets ikraftträdande befintliga förankringsanordningar jämte framtida ersättningar för sådana. Från ankringsförbuden undantas även under båtsäsongen av fastighetsägarna normal ytterligare användning av
båtförankringar. Vidare är sådan dykning tillåten som sker i samband
med bad och utan varje form av hjälpmedel såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter, cyklopöga, snorkel m.m. Övriga förbud enligt detta kapitel framgår av varje punkt.
Skyltning av förbuden skall vara väl synliga från farvattnen och utformas enligt Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:13) om skydd för
samhällsviktiga anläggningar m.m., om inte annat medgives.
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339. Tillträdesförbud i västra delen av Fladen vid Baggensstäket,
Nacka kommun
Föreskrift: Envar obehörig förbjuds att beträda eller uppehålla sig
inom 25 meter på ömse sidor om sjöfartshindret i västra delen av Fladen, dels att inom samma förbudszon bedriva fiske. Passage är dock
tillåten genom nedan angivna öppning. Hindrets läge: 59°18,08´N,
18°16,69´O.
Vid passageöppningen skall finnas trafikljus för reglering av sjötrafiken. Trafikljuset skall bestå av fast grönt sken för fri genomfart och
fast rött sken för blockerad genomfart.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 6142.
340. Tillträdesförbud i anslutning till sjöfartshinder i Horsfjärden,
Haninge och Nynäshamns kommuner
Föreskrift: Envar obehörig förbjuds att beträda eller uppehålla sig
inom 25 meter på ömse sidor om nedanstående sjöfartshinder. Det råder
även fiskeförbud med krok inom samma område.
a) Ett utlagt fast hinder mellan Skalludden på Gålö 59°04,57´N,
18°11,88´O till Klapperstens västra udde 59°04,47´N 18°10,68´O.
b) På ömse sidor om en linje över Södra Skramösundets smalaste del
från Muskö 58°58,07´N, 18°02,88´O till närmast motsatta strand på
Stora Skramsö 58°58,07´N, 18°02,78´O.
c) På ömse sidor om utlagda fasta hinder över Lundströmmen från
Himmelsö till närmast motsatta strand på fastlandet med bron på väg
539 som mittlinje 58°57,47´N 17°57,78´O.
Tillträdesförbudet gäller dock inte passagen genom Lundströmmen.
Anslag sätts upp på ett sådant sätt att det klart framgår att det är fråga
om ett skyddsobjekt och att tillträdesförbud råder. Ostkustens marinbas
avgör vilka personer som får undantas från förbuden.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
Se även punkt 351.
341. Tillträdesförbud utanför Berga örlogsskolor, Haninge kommun; beslut 1987 av chefen för Ostkustens örlogsbas
Föreskrift: Envar obehörig förbjuds att befara eller uppehålla sig
inom vattenområdet intill 200 meter från stranden utanför Bergaskolornas och Vitsåanläggningarnas inhägnade områden i Horsfjärden.
Läge: 59°04,67´N, 18°08,58´O.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
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342. Tillträdesförbud väster om Oxnö, Haninge kommun
Föreskrift: Envar obehörig förbjuds att befara eller uppehålla sig
inom det vattenområde väster om Oxnö, som begränsas av dels en rät
linje tvärs över sundet mellan Lövholmen och Oxnö, där sundet är smalast, dels Oxnöns västra strandlinje fram till Oxnöudden, dels linjerna
Oxnöudden – Stora Huvudholmens sydvästra udde – Lilla Huvudholmens västra udde – Ekholmens nordvästra udde – Lövholmens norra
udde jämte nu nämnda holmar.
Läge: 59°03,87´N, 18°11,58´O.
Skylthållare: Vaxholms amfibieregemente, 185 82 VAXHOLM.
Sjökort: 616.
343. Tillträdesförbud i Älvsnabbsbassängen och öster om
Bjurshagslandet, Haninge kommun; beslut den 30 juni 1982
av chefen för Ostkustens örlogsbas
Föreskrifter: Envar obehörig förbjuds att befara eller uppehålla sig
inom följande vattenområden vid Horsfjärden,
a) det av staten ägda vattenområdet i Älvsnabbsbassängen, begränsat i
söder av en tänkt rät linje dragen i ostlig riktning från Älvsnabbens
sydöstra udde till Kapellön och i norr av en linje dragen från Malörtsholmarnas nordspets till Sumpholmens nordspets och därifrån till gränsen för det avlysta området på Bjurshagslandet, begränsat i väster av
sunden mellan Jutholmen, Bergholmen och Marlörtsholmarna, samt i
öster av sundet mellan Kapellön och Bjurshagslandet.
b) det av staten ägda vattenområdet öster om Bjurshagslandet begränsat
av en linje dragen från förbudsområdesgränsen på Bjurshagslandets
östra strand till Båthamnsholmens västra udde – dess norra udde –
Kattholmens norra udde – dess södra udde – Mellanholmen – Ledsundholmens norra udde – dess södra udde – utefter latituden genom sistnämnda udde till Bjurshagslandet (Gula berget).
Läge: a) 59°00,00´N, 18°11,00´O, b) 59°00,00´N, 18°12,00´O.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
344. Tillträdesförbud i Mälbyfjärden och Skramsösund, Haninge
och Nynäshamns kommuner
Föreskrift: Envar obehörig förbjuds att befara eller uppehålla sig
inom det vattenområde, som begränsas av linjerna Risdals norra udde –
Salholmen – en punkt 500 meter väster om Sköldudden – Stora Skramsö norra udde och en linje tvärs över Skramsösunds smalaste del.
Området för förbudet skall utmärkas med bojar.
Läge: 58°58,47´N, 18°03,28´O.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.

108

345. Tillträdesförbud vid Lilla och Stora Äggskären, Haninge
kommun
Föreskrift: Envar obehörig förbjuds att befara eller eljest uppehålla
sig inom det på nedan angivna sätt avgränsade vattenområdet mellan
Lilla Äggskäret och Stora Äggskäret och väster därom på Mysingen vid
Horsfjärden. Förbudet avser det område som begränsas av Stora Äggskäret samt en linje Stora Äggskärets sydspets – en punkt cirka 350 meter väster om Stora Äggskäret (punkt 1) – en punkt cirka 350 meter
väster om Lilla Äggskäret (punkt 2) – Lilla Äggskärets nordspets – en
punkt cirka 300 meter öster om Lilla Äggskäret (punkt 3) – Stora Äggskärets ostspets.
Vattenområdet skall utmärkas med på punkterna 1 – 3 anbringade
lysbojar med snabblixtsken. Om bojarna tas in på grund av is skall på
deras platser uppsättas tavlor med tillkännagivande av förbudet. Vidare
skall anslag uppsättas dels på Stora Äggskärets öst- och västspetsar,
dels på Lilla Äggskärets öst- och västspetsar.
Läge: Sundet mellan Äggskären 59°02,77´N, 18°12,68´O.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
346. Tillträdesförbud till vattenområde öster om Utö, Haninge
kommun
Föreskrift: Tillträdesförbud till det allmänna vattenområdet öster om
Utö skjutfält som är ett skyddsobjekt. Området avgränsas enligt följande: Kläppen (södra Utö) – en punkt 19 500 meter sydsydväst Kläppen i
bäring 194° (= 3400¯) – en cirkelbåge med cirkelmitt i bevakningstornet i position 58°56,95´N, 18°15,70´O – en punkt 20 500 meter öster
om Långskärs nordspets i bäring 97° (= 1700¯) – Långskärs nordspets
– Edesnäs 4:221 fastighetsgräns – Kläppen.
Även vattnet som tillhör fastigheten Edesnäs 4:221 innanför det allmänna vattnet enligt första stycket utgör skyddsobjekt enligt beslut av
chefen för Södermanlands regemente.
Anslag med detta beslut skall sättas ut på bojar eller tillkännages på
annat lämpligt sätt. Skyltning runt skyddsobjektet skall ske i enlighet
med Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1996:13) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. Obehöriga har inte tillträde till skyddsobjektet. Chefen för P10 avgör vilka personer som får undantas från
förbudet. Tillträde till skyddsobjektet skall därvid beredas allmänheten
när skjutfältet/skjutområdet inte är avlyst.
Skylthållare: Chefen för P10, 645 83 STRÄNGNÄS.
Sjökort: 616.
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347. Resaröström, Österåkers och Vaxholms kommuner
Förbudsområde: Förbud mot ankring, fiske och all dykning utom
svensk militär sådan gäller från Lövudden 59°26,24´N, 18°18,18´O –
Svinninge 59°26,33´N, 18°17,78´O – stranden till Svinningeudd
59°26,57´N, 18°18,28´O – Resarö 59°26,34´N, 18°18,58´O – stranden
till Lövudden.
Från ankringförbudet undantas ett område ut till 50 meter från stranden på alla fastigheter ägda av annan än staten såvitt avser vid beslutets
ikraftträdande befintliga förankringsanordningar jämte framtida ersättningar för sådana. Vidare är sådan dykning tillåten som sker i samband
med bad och utan varje form av hjälpmedel såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter, cyklopöga, snorkel m.m.
Sport- och fritidsfiske med handredskap från land är tillåtet. Förbudet gäller inte heller fasta fiskeredskap där tillstånd meddelats att ha sådana redskap för kustfisket inom Stockholms län.
Anslag sätts upp på ett sådant sätt att det klart framgår att det är fråga
om ett skyddsobjekt och att ankrings-, fiske- och dykförbud råder. Ostkustens marinbas avgör vilka personer som får undantas från dykförbudet.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 6142.
348. Kodjupet – Stegesund (Hästholmen), Vaxholms kommun
Förbudsområde: Förbud mot ankring, fiske och all dykning utom
svensk militär sådan gäller från Bryggfoten på fastigheten Stegesund
1:116 på Hästholmens norra sida 59°25,32´N, 18°21,30´O – 50 meter
väster om Ytterby brygga 59°25,51´N, 18°21,26´O – stranden norrut till
Ytterbystrand 59°25,67´N, 18°21,48´O – Ekholmen södra udde
59°25,30´N, 18°22,96´O – udden på fastigheten Skarpö 1:102 på Skarpö norra udde 59°25,00´N, 18°22,68´O – stranden till Skarpö nordvästra udde 59°25,01´N, 18°22,38´O – Hästholmens brygga 59°25,02´N,
18°22,32´O stranden till Hästholmens nordvästra udde.
Från ankringförbudet undantas ett område ut till 50 meter från stranden på alla fastigheter ägda av annan än staten såvitt avser vid beslutets
ikraftträdande befintliga förankringsanordningar jämte framtida ersättningar för sådana. Vidare är sådan dykning tillåten som sker i samband
med bad och utan varje form av hjälpmedel såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter, cyklopöga, snorkel m.m.
Sport- och fritidsfiske med handredskap från land är tillåtet. Förbudet gäller inte heller fasta fiskeredskap där tillstånd meddelats att ha sådana redskap för kustfisket inom Stockholms län.
Anslag sätts upp på ett sådant sätt att det klart framgår att det är fråga
om ett skyddsobjekt och att ankrings-, fiske- och dykförbud råder. Ostkustens marinbas avgör vilka personer som får undantas från dykförbudet.

110

Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 6142.
349. Oxdjupet, Vaxholms och Värmdö kommuner
Förbudsområde: Förbud mot ankring, fiske och all dykning utom
svensk militär sådan gäller från udden 100 meter sydost om Stenslättens
färjeläge – en rät linje genom Sandöns västligaste udde till sydvästra
stranden av Solöudd – norra udden på Stinasgrund – Björnholmens
sydöstra udde – bryggfoten vi d Grisselmarens södra mynning – längs
Rindö östra del till Rindö nordöstra udde (position 59°24,07´N,
18°25,83´O) – Pukholmens östra udde – Pukholmens norra strand till
nordvästra udden – Skarpö östra udde – Skarpöstranden norrut till gränsen mot fastigheten Skarpö 1:338 (position 59°24,69´N, 18°24,51´O)
udden (position 59°25,02´N, 18°25,40´O) söder om Trälhavsstrand
Räfsnäsudd – längs Värmdöstranden till bryggan på Fiskaruddens sydvästspets – uddspetsen mellan Vretaviken och Oxdjupet – Oxdjupets
östra strand till udden 100 meter sydost om Stenslättens färjeläge.
Skylthållare: Vaxholms amfibieregemente, 185 82 VAXHOLM.
Sjökort: 6142.
350. Baggensstäket, Nacka kommun
Förbudsområde: Förbud mot ankring, fiske och all dykning utom
svensk militär sådan gäller från Fladens västra del 59°18,15´N,
18°16,83´O, dvs. gränsen mellan Lännersta 1:150 och Bo 1:608 – norra
stranden västerut till Stäkets östra mynning – södra stranden österut till
59°18,10´N, 18°16,93´O – en rät linje till utgångspunkten på norra
strande n. Inom del av området gäller även vad som anges i punkten 339
om tillträdesförbud.
Från ankringförbudet undantas ett område ut till 50 meter från stranden på alla fastigheter ägda av annan än staten såvitt avser vid beslutets
ikraftträdande befintliga förankringsanordningar jämte framtida ersättningar för sådana. Vidare är sådan dykning tillåten som sker i samband
med bad och utan varje form av hjälpmedel såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter, cyklopöga, snorkel m.m.
Sport- och fritidsfiske med handredskap från land är tillåtet. Förbudet gäller inte heller fasta fiskeredskap där tillstånd meddelats att ha sådana redskap för kustfisket inom Stockholms län.
Anslag sätts upp på ett sådant sätt att det klart framgår att det är fråga
om ett skyddsobjekt och att ankrings-, fiske- och dykförbud råder. Ostkustens marinbas avgör vilka personer som får undantas från dykförbudet.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 6142.
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351. Dyk-, ankrings- och fiskeförbud i anslutning till sjöfartshinder
i Horsfjärden, Haninge och Nynäshamns kommuner
Förbudsområde: Förbud mot att dyka, ankra och fiska inom ett område av 25 meter på ömse sidor om nedanstående i vattnet utlagda sjöfartshinder. Förbudet gäller all dykning, svensk militär undantagen. Sådan dykning är dock tillåten som sker i samband med bad och utan varje form av hjälpmedel såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter,
cyklopöga, snorkel m.m.
Hindren är utlagda enligt följande:
Klappersten 59°04,47´N, 18°10,68´O – Granholmen 59°04,47´N,
18°11,58´O.
Granholmen 59°04,37´N, 18°11,48´O – Stora Huvudholmen
59°04,37´N, 18°11,23´O.
Stora Huvudholmen 59°04,27´N, 18°10,88´O – Alvsta Långholmar
59°04,27´N, 18°10,58´O.
Alvsta Långholmar 59°03,97´N, 18°10,28´O – Långholmsgrundet
59°03,87´N, 18°10,18´O – Stora Stenholmen 59°03,72´N, 18°10,38´O.
Stora Stenholmen 59°03,62´N, 18°10,48´O – Lilla Stenholmen
59°03,52´N, 18°10,23´O.
Lilla Stenholmen 59°03,47´N, 18°10,08´O – Röholmen 59°03,47´N,
18°09,98´O på Vitsgarn.
Vitsgarnssund från Vitsgarn 59°02,47´N, 18°09,63´O – närmast motsatta strand på Björnholmen 59°02,42´N, 18°09,68´O.
Björnholmssund från Alsudden på Björnholmen 59°01,73´N,
18°10,88´O – närmast motsatta strand på Muskö 59°01,62´N,
18°10,88´O.
Sundet mellan Herrön och Yxlö med bron på väg 539 som mittlinje
58°57,12´N, 18°00,03´O.
Lundströmmen från Himmelsö – närmast motsatta strand på fastlandet med bron på väg 539 som mittlinje 58°57,47´N, 17°57,68´O, gäller
passageöppningen.
På varje sida om sjöfartshindren och 25 meter från dessa utläggs gula
vålar i vattnet. Avståndet mellan dem skall vara cirka 50 meter och de
skall vid normal sikt kunna upptäckas optiskt på ett avstånd av omkring
450 m.
Passager genom sjöfartshindren finns på följande platser och passageöppningar skall utmärkas på följande sätt. Farledens huvudriktning
skall vid samtliga passager anses gå in mot Horsfjärden.
Passageöppningen söder om Alvsta Långholmar markeras med grön
boj utvisande grönt blixtsken om styrbord och en röd boj utvisande rött
blixtsken om babord. Bojarna skall ha en lysvidd på minst 2 distansminuter.
Passageöppningen i Vitsgarnssund, Björnholmssund och Södra
Skramsösundet markeras med grön boj med gröna reflexer om styrbord
och en röd boj med röda reflexer om babord.
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Passageöppningen i Lundströmmen markeras med grön reflex på
bropelare om styrbord och röd reflex om babord.
Vid passageöppningarna skall finnas trafikljus för reglering av sjötrafiken. Den består av fast grönt sken för fri genomfart och fast rött
sken för blockerad genomfart. Skenen skall ha en lysvidd på minst 2 distansminuter.
Skyddsobjektens gränser skall vara skyltade i sådan omfattning att
det klart framgår att det är fråga om en gräns till ett skyddsobjekt. Ostkustens marinbas avgör vilka personer som får undantas från förbudet.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
Se även punkt 340.
352. Förbud mot dykning i Märsgarns sund, Haninge kommun
Förbudsområde: Förbud mot all dykning, svensk militär undantagen.
Sådan dykning är dock tillåten som sker i samband med bad och utan
varje form av hjälpmedel såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter, cyklopöga, snorkel m.m. Området begränsas av dels en linje från Märsgarns norra udde till Furuholmens norra udde, dels en linje från Furuholmens norra udde till Röholmens (norra delen av Vitsgarn) nordöstra
udde, dels Vitsgarns västra strandlinje, dels en linje från Vitsgarns västudde till Märsgarns sydudde, dels Märsgarns östra strandlinje.
Anslag sätts upp på ett sådant sätt att det klart framgår att det är fråga
om ett skyddsobjekt och att dykförbud råder. Ostkustens marinbas avgör vilka personer som får undantas från dykförbudet.
Läge: 59°03,47´N, 18°09,08´O Märsgarns östra strandlinje.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
353. Mysingen, Haninge kommun
Föreskrift: Förbud mot ankring och fiske med redskap som kan skada förankrade mätinstrument gäller inom ett område av 500 meter på
vardera sidan om centrumlinjen av en på Mysingen anlagd torpedinskjutningsbana. Banan sträcker sig i bäring 80° från Långnabbaudden
på södra Muskö och begränsas i väster av en linje dragen mellan punkterna i position 58°58,14´N, 18°07,88´O och 58°57,51´N, 18°07,38´O
och i öster av en linje dragen mellan punkterna i position 58°59,15´N,
18°19,08´O och 58°58,57´N, 18°19,23´O belägna på enslinjen Utö
kvarn – Västra Pjukan.
Inom nämnda område förbjuds vidare befälhavare på eller förare av
farkost, som inte tillhör eller disponeras av svenska staten att förtöja
vid av marinen utlagda flottar och bojar, eller av marinen disponerade
stränder och byggnader.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
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354. Vettskär, Haninge kommun
Förbudsområde: Förbud mot ankring, fiske och all dykning utom
svensk militär sådan gäller från Tuklo sydspets – Ersholmens sydudde
– Storholmens sydudde – Kolnäsets norra udde (Hammaren) – Bjurviksudds norra spets – stranden av Breviksnäs till udden (position
59°04,87´N, 18°22,28´O) 200 meter norr om viken Sandkärr – Kolviksudds nordspets – stranden till Näsudden – Stora Rotholmens norra
udde – stranden på Gålölandet 1,75 km sydväst om Havstornsudd (position 59°05,39´N, 18°19,28´O) – stranden till Havstornsudd – Tuklo
sydspets. Sport- och fritidsfiske med handredskap är dock tillåtet från
Gålölandet.
Skylthållare: Vaxholms amfibieregemente, 185 82 VAXHOLM.
Sjökort: 616
355. Ornö-Utö, Haninge kommun
Förbudsområde: Förbud mot ankring, fiske och all dykning utom
svensk militär sådan gäller från norra delen av Varnöbergen (position
59°00,92´N, 18°21,28´O) – sydöstra udden av Varnöbergen
(59°00,54´N, 18°22,08´O) – Grönskärs norra udde – punkten
58°59,71´N, 18°25,06´O i Gåsstensfjärden – den nordligaste av Skorvorna – Kroka Gråsbärs nordöstra udde – östra Runmarens norra udde
– norra delen av Varnöbergen.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
356. Öster om Utö, Haninge kommun
Förbudsområde: Förbud mot ankring, fiske och all dykning utom
svensk militär sådan gäller inom ett område öster om Utö. Områdets
avgränsning utgörs av räta linjer mellan punkterna 58°56,20´N,
18°20,20´O (öster om Stora Skogsskär) – 58°56,20´N, 18°22,50´O –
58°58,00´N, 18°22,50´O – 58°57,30´N, 18°20,80´O (skäret Knösen) –
58°56,20´N, 18°20,20´O. Beslutet innebär även att obehöriga inte har
tillträde till ön Skallen, som är belägen inom det ovan angivna området.
Sådan dykning är dock tillåten som sker i samband med bad och utan
varje form av hjälpmedel såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter, cyklopöga, snorkel m.m.
Anslag sätts upp på ett sådant sätt att det klart framgår att det är fråga
om ett skyddsobjekt och att ankrings-, fiske- och dykförbud respektive
tillträdesförbud råder. Ostkustens marinbas avgör vilka personer som
får undantas från förbuden.
Skylthållare: Ostkustens marinbas, 148 80 MUSKÖ.
Sjökort: 616.
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357. Stora Björn, Haninge kommun
Förbudsområde: Förbud mot ankring, fiske och all dykning utom
svensk militär sådan gäller från Slangudd – Tymarsvikens strand till
västra udden av hällan utanför Ålö sydspets – Gjusskärs norra udde –
Gjusskärs sydudde – en linje rakt söderut 1,75 km över de västra hällarna av Björnbådarna till punkten 58°52,87´N, 18°11,23´O – viken
Skarsands norra mynningsudde – Nåttaröstranden norrut till 100 meter
söder om Slottsudden – Stora Vallringens sydspets – Stora Vallringens
västra strand till norra udden – Lilla Björns sydudde – nordudden –
Kapelludden – Slangudd.
Skylthållare: Vaxholms amfibieregemente, 185 82 VAXHOLM.
Sjökort: 616.
358. Mälsten, Haninge och Nynäshamns kommuner
Förbudsområde: Förbud mot ankring, fiske och all dykning utom
svensk militär sådan gäller från Yttre Gårdens norra udde – 2,5 metersgrundet (58°52,27´N, 18°03,88´O) 300 meter nordnordost om Klövskär
– Gjusskärs nordvästra udde – Trutarnas nordligaste udde (58°52,07´N,
18°04,63´O) – Truta sydudde (58°51,45´N, l8°05,18´O) – Hälsudden –
längs Nåttarö östra strand till sydligaste udden (58°51,64´N,
18°07,48´O) mellan Apelvikarna och Vänsviken – en linje cirka 4,3 km
i bäring 197° till punkten 58°49,37´N, 18°06,08´O – en linje cirka 3,5
km rakt västerut till punkten 58°49,37´N, l8°0l,38´O – en linje cirka 1
km i nordvästlig riktning till punkten 58°49,82´N, 18°00,58´O – Gjusklubbens sydudde – Yttre Gårdens södra udde – längs Yttre Gårdens
östra strand till öns norra udde.
Skylthållare: Vaxholms amfibieregemente, 185 82 VAXHOLM.
Sjökort: 6171.
359. Dyk-, ankrings- och fiskeförbud inom vattenområde kring
fartygsvrak i Ålands hav, Norrtälje kommun
Föreskrift: Det är förbjudet att fiska, dyka eller använda obemannad
undervattenfarkost samt ankra eller utföra annan verksamhet som kan
påverka bottenförhållandena i ett vattenområde av Ålands hav nordost
om Söderarms fyr.
Undantagna från förbudet är Kustbevakningen och med denna samverkande myndigheter för tillsyn och kontroll av ett fartygsvrak inom
området.
Läge: Förbudsområdet avgränsas av följande latituder och longituder
59°50,00´N och 59°52,00´N, 19°31,00´O och 19°33,00´O.
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360. Dykförbud vid Boda brygga, Värmdö kommun
Föreskrift: Förbud mot dykning skall gälla vid Boda brygga och
inom en radie på 150 meter från bryggan.
Anslag uppsättes vid Boda brygga. Under förbudsmärket i form av
en överstruken dykare skall en tilläggstavla sättas upp med texten
”INOM 150 METER”. Tilläggstavlan skall ha samma bredd och samma färgsättning som förbudsskylten.
Läge: Boda brygga 59°22,20´N, 18°36,30´O.
Skylthållare: Värmdö kommun, kommunalkontoret,
134 00 GUSTAVSBERG.
Sjökort: 6143.
361. Dykförbud i vattenområde vid Landsort, Nynäshamns ko mmun
Föreskrift: Förbud mot dykning skall gälla i Österhamn på Öja samt
i följande område utanför hamnviken. Med utgångspunkt från skärningspunkten mellan fyrarnas enslinje (bäring 288,5°) som leder in i
hamnområdet och en rät linje mellan hamnvikens mynningsuddar gäller
dykförbudet till 70 meter söder om denna utgångspunkt samt 80 meter
norr om samma punkt. Mellan dessa punkter i strandlinjen
gäller förbudet att dyka i vattenområdet 150 meter ut från stranden.
Anslag med dykförbudet jämte erforderliga tilläggstavlor uppsättes
dels på kaj i Österhamn dels på stranden vid förbudsområdets norra och
södra avgränsning. På de senare ställena skall förbudsområdets riktning
även framgå. Skylten i Österhamn bör innehålla en kartskiss varav förbudsområdet framgår.
Läge: 58°44,57´N, 17°51,98´O.
Skylthållare: Sjöfartsverket, Mälarens sjötrafikområde, Box 237,
151 23 SÖDERTÄLJE.
Sjökort: 6171.
362. Dyknings- och ankringsförbud m.m. inom vattenområde på
norra Nämdöfjärden, Värmdö kommun
Föreskrift: Vid vite av 10000 kronor är det förbjudet att dyka, ankra,
nyttja undervattensfarkoster eller utföra annan verksamhet som kan påverka bottenförhållanden inom ett område av 500 meters radie från
Franska Stenarna i Nämdöfjärden.
Från förbudet undantas de personer som erhållit länsstyrelsens skriftliga tillstånd till dykning, ankring, eller annan åtgärd.
Läge: Franska Stenarna 59°14,87´N, 18°39,95´O.
Sjökort: 6145.
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363. Dyknings- och ankringsförbud inom vattenområde kring
fartygsvraket Anna Maria vid Dalarö hamn, Haninge
kommun
Föreskrift: Vid vite av 10000 kronor är det förbjudet att dyka, nyttja
undervattensfarkost eller utföra annan verksamhet som kan påverka
bottenförhållandena inom ett vattenområde från stranden och 150 meter
ut i vattnet söder om fastigheterna Dalarö 2:20, Mästerlotsen 2:91, 2:93
och 2:31 samt Dalarö 2:33 och 2:14. Dykförbudsområdet sträcker sig
minst 5 meter öster om den långa bryggan öster om Mästerlotsen 2:14.
Vid samma vite som i föregående stycke angivits är det vidare förbjudet att ankra inom dykförbudsområdet med undantag av 25 meter närmast land och 25 meter på ömse sidor om den långa pontonbryggan
som delvis följer östra gränsen av fastigheten Mästerlotsen 2:14.
Anslag uppsättes på stranden där förbudsområdet bör anges med kartor. Området får även märkas ut med brandgula bojar. Från förbudet
undantas de personer som i sin tjänst har befattning med arkeologiska
undersökningar inom förbudsområdet såsom anställda vid Riksantikvarieämbetet eller Sjöhistoriska museet.
Läge: Bryggspetsen på fastigheten Mästerlotsen 2:14 59°07,75´N,
18°24,20´O.
Skylthållare: Haninge kommun, 136 81 HANINGE.
Sjökort: 6161.
364. Dykförbud kring fartygsvrak vid Jutholmen, Haninge kommun
Föreskrift: Vid vite av 10000 kronor är det förbjudet att dyka, nyttja
undervattensfarkost eller utföra annan verksamhet som kan påverka
bottenförhållandena inom en zon i vattnet väster om Jutholmen inom en
radie av 100 meter från Jutholmens fyr. Området med dykförbud begränsas i söder av en rät linje rakt söderut från Jutholmens fyr till den
punkt där linjen möts av cirkelbågen runt förbudsområdet på 100 meters avstånd från fyren. Från förbudet undantas de personer som i sin
tjänst har befattning med arkeologiska undersökningar inom förbudsområdet såsom anställda vid Riksantikvarieämbetet eller Sjöhistoriska
museet. Sådan dykning som sker i samband med bad och utan varje
form av hjälpmedel eller utrustning såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter, cyklopöga, snorkel, rep eller kniv är även tillåten.
Anslag uppsättes på stranden vid lämpliga ställen väl synliga från
vattnet.
Läge: Jutholmens fyr 59°07,45´N, 18°24,43´O.
Skylthållare: Jutholmens tomtägareförening, c/o Sven Hagberg,
Box 33, 130 54 DALARÖ.
Sjökort: 6161.
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365. Dyknings- och ankringsförbud inom vattenområde av Mäl aren vid Hovgården på östra Adelsö, Ekerö kommun
Föreskrift: Vid vite av 10000 kronor är det förbjudet att ankra
eller dyka eller utföra annan verksamhet som kan påverka bottenförhållanden inom ett område av 200 meter ut i Hovgårdsfjärden från stranden utefter delar av fastigheterna Hovgården 4:1, 1.2 m.fl. på Adelsö.
Från förbudet undantas de personer som i sin tjänst har befattning med
arkeologiska undersökningar inom förbudsområdet såsom anställda vid
Riksantikvarieämbetet eller Sjöhistoriska museet.
Anslag får uppsättes på land vid lämpliga ställen väl synliga från
vattnet. Förbudsområdet skall även märkas ut med individuellt förankrade brandgula bojar av mjukt material på ett inbördes avstånd av cirka
30 meter.
Läge: Stranden utefter delar av fastigheterna Hovgården 4:1, 1.2
m.fl. 59°21, 57´N, 17°32,28´O.
Skylthållare: Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM.
Sjökort: 111.
366. Ankrings- och dykförbud på vattenområden vid Birka
(Björkö), Ekerö kommun
Föreskrift: Vid vite av 10000 kronor gäller ankrings- och dykförbud
100 meter ut från strandlinjen vid medelvattenstånd inom vattenområde
från Ångholmen norrut till latituden genom 17°33,55´O på Björkö norra sida. Från förbudet undantas Riksantikvarieämbetets personal vid
dess undersökningar av fornlämningar liksom personer som fått Riksantikvarieämbetets skriftliga tillstånd till dykning. Sådan dykning som
sker i samband med bad och utan varje form av hjälpmedel såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter, cyklopöga, snorkel, rep eller kniv är även
tillåten.
Anslag uppsättes på minst sju lämpliga och väl synliga platser vid
stranden varav en tavla skall placeras vid vardera sidogränsen. Angivelser av förbudets utsträckning i sidled anpassas på varje tavla.
Lägen: Ångholmen 59°19,82´N, 17°32,37´O, latituden genom
17°33,55´O på Björkö norra sida.
Skylthållare: Riksantikvarieämbetet, Box 5405,
114 84 STOCKHOLM.
Sjökort: 111.

Kapitel 5. Vintertrafikföreskrifter
Inom vattenområdena enligt detta kapitel gäller att isränna inte får
upptagas, eller endast får upptagas på sådant sätt som anges under varje
punkt.
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Beträffande upptagande, sträckning och begagnande av isränna gäller att beslut om ikraftträdande och upphörande av beslutet skall fattas
av polismyndigheten efter samråd med chefen för sjöfartsverkets berörda sjötrafikområde (Stockholms respektive Mälarens) samt kungöras
genom meddelande i Underrättelser för sjöfarande och uppläsning i
rundradio. Vidare gäller att rektangulära, gula anslagstavlor med från
farvattnet väl synlig text i svart färg skall uppsättas och underhållas genom försorg av den, som påkallar förbudets tillämpning och på dennes
bekostnad.
Där övergångsställen över isrännor anordnas, får på en skyddssträcka av etthundra meter på ömse sidor om övergångsstället endast en
isränna upptagas och begagnas. Isrännan får, om annat inte särskilt anges, inom skyddssträckan icke ha större bredd än tjugofem meter.
Inom skyddssträckan får fartyg ej framföras med högre fart än fem
knop och fartygsmöte är där förbjudet. Fartyg skall vid passerande av
övergångsställe framgå med lägsta möjliga fart.
Undantag från vad som föreskrivi ts medges endast för det fall, att
svårare isanhopning eller annat hinder omöjliggör iakttagande av de
meddelade föreskrifterna. Det åligger befälhavare på fartyg, som framföres i isränna, att, då fartyget nalkas skyddssträcka, genom ljudsignal
eller på annat lämpligt sätt i god tid tillkännage att fartyget skall passera.
Isbro, isstege, båt eller annan anordning för övergång över isränna
skall omedelbart efter begagnandet dragas upp på isen så att sjötrafiken
i isrännan inte hindras.
Vid tillfälligt hinder att avlägsna anordning för övergång över isränna, och i brådskande fall så som vid sjuktransport, bör den, som ombesörjer transporten över isrännan för att stoppa annalkande fartyg vid
dager svänga en röd flagga och under mörker svänga en lanterna visande fast rött sken i riktning mot fartyget.
Det åligger vederbörande kommun eller andra, som har intresse att
upprätthålla isväg över farled, att till ledning för passerande fartyg, då
gångbar is bildats och isväg stakats över farleden, utmärka övergångsställe på följande sätt: Inom skyddssträckan skall på ömse sidor om isrännan uppsättas väl synliga ruskor, vilka skall vara så höga att de ej
blir översnöade. Vid övergångsstället skall på vardera sidan av isrännan
uppsättas en cirka 2 meter hög stång, målad i gula och svarta bälten av
en halv meters höjd. Vid skyddssträckans ändpunkter skall på den sida,
som vid gång i isrännan i riktning mot övergångsstället befinner sig
styrbord (till höger) om fartyget, uppsättas en rektangulär varningstavla, cirka 1,3 x 0,8 meter på en cirka 2 meter hög stång. Tavlorna skall
vara gulmålade, försedda med en 10 cm bred, svart kant samt text i
svart färg med 30 cm höga versaler: ”SAKTA”. Tavlorna bör vara försedda med radar- och ljusreflektorer. Vid mörker skall därutöver –
utom i fall som särskilt anges nedan – vid skyddssträckans båda ändpunkter finnas en lykta på den sida, som vid gång i isrännan i riktning
mot övergångsstället befinner sig styrbord (till höger) om fartyget. Lyktorna skall visa gult fast sken. Skenet från lyktorna skall vara synligt
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horisonten runt på ett avstånd av minst en halv nautisk mil (cirka 1
km). Lyktorna skall vara uppsatta på de vid platserna befintliga stängerna på en höjd av minst en och en halv meter över isen.
367. Furusunds ström, Norrtälje kommun
Föreskrift: Under tid, då vattnet i Furusunds ström är isbelagt, får
fartyg icke framföras med högre fart än fem knop på en sträcka av 800
meter, räknat från en punkt 200 meter sydväst om Furusunds tullbrygga
till en punkt 100 meter nordost om fyren Furusund.
Läge: 59°39,47´N, 18°55,27´O.
Sjökort: 612.
368. Ljusterö – Östanå färjeläge, Österåkers kommun
Föreskrift: Förbud mot högre fart än åtta knop gäller mellan 500 meter sydväst och 500 meter nordost om färjleden Ljusterö – Östanå.
Fartbegränsningen skall gälla under den tid på året då farvattnet är belagt med gångbar is.
Läge: 59°52,77´N, 18°35,07´O.
Sjökort: 612.
369. Trälhavet – Flaxenvik, Österåkers kommun
Föreskrift: Sedan gångbar is bildats, får fartyg icke utan tvingande
skäl framföras i farleden Flaxenvik – Ekören – Vallersvik. Sjötrafiken
till och från Flaxenvik tillåtes framföras i farleden Lerviksudde – Flaxenvik samt, i de fall fartyg till föjd av sin storlek och/eller isens beskaffenhet icke kan vända vid Flaxenvik och återvända samma väg, i farleden Flaxenvik – Ekholmen – Mjölkö – Ö Älgögrundet.
Läge: 59°27,97´N, 18°24,77´O.
Sjökort: 612.
370. Svartsö – Norra Ljusterö, Österåkers och Värmdö kommuner
Föreskrift: Isränna får ej brytas genom den vinterväg som går över
Edö ö till Norra Ljusterö, vilken beskrivs av en linje, mellan positionerna: 59°27,97´N, 18°40,27´O och 59°30,27´N, 18°38,27´O.
Som förutsättning för tillämpning av beslutet skall gälla att ifrågavarande väg utmärks, i vägkanterna med granruskor eller liknande och i
övrigt på lämpligt sätt.
Sjökort: 612.
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371. Sätterfjärden, Österåkers kommun
Föreskrift: Innan isränna bryts i Sätterfjärden vid Åkersberga norr
om latituden genom södra spetsen på udden, position 59°27,57´N,
18°19,27´O, vid södra inloppet till Rödbosundet skall åtgärden i god tid
anmälas till polismyndigheten i Täby polisdistrikt.
Sjökort: 612.
372. Stora Värtan mellan Djursholm och Frössvikslandet, Vaxholms, Österåkers, Täby och Danderyds kommuner
Föreskrift: På Stora Värtan får isränna upptagas endast mellan Storholmen och Frössvikslandet i riktning mot Hägernäs. Övergångsställe
som anordnas utmärks inte med lyktor.
Läge: 59°23,97´N, 18°08,78´O övergångsstället.
Sjökort: 6142.
373. Ramsösundet, Vaxholms kommun
Föreskrift: Fartyg får icke framföras i farleden genom Ramsösundet
mellan Ramsö och Rindö under tid, då farleden är belagd med stark och
varaktig is och sjötrafiken på grund härav avlysts. Detsamma gäller
mellan Ramsö och Tynningö.
Anslagstavlor med upplysning om förbudet skall under de tider, då
sjötrafiken är avlyst, finnas uppsatta vid stränderna, dels på Rindöns
östra del nära färjeleden över Oxdjupet, dels vid Karlsudds brygga, dels
på det skär, där fyren Sandgrundet är uppförd.
Läge: 59°23,47´N, 18°23,98´O.
Skylthållare: Vaxholms kommun, 185 00 VAXHOLM.
Sjökort: 6142.
374. Sundet mellan Aspvik och Risholmen, Värmdö kommun
Föreskrift: Fartyg får inte framföras, i sundet mellan fastlandet
(Aspvik) och Risholmen, Varmdö kommun, årligen under tiden den 1
november – 15 april under förutsättning att vinterbro lagts ut i sundet.
Kai Lervik, såsom företrädare för fastighetsägarna på Risholmen,
skall minst tre veckor före utläggning samt intagning av bron underrätta
Stockholm sjötrafikområde om respektive åtgärd. Bron skall på minst
två punkter samt vid varje landfäste förses med belysning som syns horisonten runt.
Läge: Aspviks brygga 59°20,30´N, 18°26,60´O.
Sjökort: 6143.
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375. Mälaren vintertid i allmänna farleden Södertälje – Västerås –
Köping
Maskindrivna fartyg med en längd över 30 meter får i Mälarens allmänna farleder nr 901, 902, 903 och 904 framföras i högst 12 knops
fart. Fartbegränsningen gäller årligen under tiden den 20 december – 20
april på sträckan Vicksbergs fyr – Södra Björkfjärden – Prästfjärden –
Hjulstabron och under tiden den 1 december – 20 april på sträckan
Hjulstabron – Stora Sandskär – Västerås – Köping, allt i den mån inte
lägre fartgränser är föreskrivna. I sidled sträcker sig fartbegränsningen
till närmaste land. Även om farleden går på viss sida om en ö omfattas
följande fjärdar i sin helhet av fartbegränsningen nämligen Södra
Björkfjärden, Prästfjärden, Norra Björkfjärden, Grönsöfjärden, fjärden
runt Minsgrundet, Gisselfjärden, Norrfjärden, Granfjärden, Ridöfjärden, Fulleröfjärden, Västeråsfjär den, Blacken, Lilla Blacken och Galten.
Det ankommer på Sjöfartsverket (Mälarens sjötrafikområde i Södertälje) att genom sitt trafikinformationssystem eller på annat lämpligt
sätt informera berörd fartygsbefäl under aktuell tidsperiod om fartbegränsningen. Länsstyrelserna kan komma att föreskriva att fartbegränsningen även skall utmärkas med sjövägmärken.
376. Sundet mellan Lambarön och Hässelby villastad, Stockholms
kommun
Föreskrift: Isränna får ej upptagas i sundet mellan Lambarön och
Hässelby villastad under tid, då sundet är belagt med gångbar is och
sjötrafiken på grund därav avlysts.
Läge: 59°21,97´N, 17°48,48´O.
Sjökort: 111.
377. Farleden mellan Adelsö och Munsö, Ekerö kommun
Föreskrift: Under tid då farleden är belagd med stark och varaktig is
och sjötrafiken på grund därav avlysts, får fartyg inte framföras i farleden mellan Adelsö och Munsö mellan latituderna 59°19,00´N och
59°26,00´N.
Läge: l7°40,00´O.
Sjökort: 111.
378. Sundet mellan Älgö och Gåsö, Nacka kommun
Föreskrift: Förbud mot brytande av isränna i sundet mellan Älgö och
Gåsö, som inte är allmän farled, inom ett område begränsat dels i öster
av en rät linje från Gåsö varv på Gåsö i nordostlig riktning till landfästet av ”långa bryggan” vid vändplanen mellan fastigheterna Älgö 83:10
och 57:1, dels i väster av en rät linje från Kilholmens norra udde rakt
norrut till Älgö (longituden 18°21,08´O).
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Läge: 59°15,60´N, 18°21,40´O Gåsö varv.
Sjökort: 6145.
379. Vattenområde mellan Nynäshamns fiske- och fritidsbåtshamn
och Bedarön
Föreskrift: Förbud mot upptagande av isränna under den tid då vattnet mellan Nynäshamns fiske- och fritidsbåtshamn och Bedarön är isbelagt. Området avgränsas i norr av en rät linje från nocken på den
nordligaste fritidsbryggan söder om fiskehamnen – över kumlet – till
stranden på fastigheten Bedarön 1:8. I söder avgränsas området av bron
mellan Trehörningen och fastlandet samt av hamnområdesgränsen från
Trehörningens ostligaste udde genom Mamsellholmens norra udde till
Bedarön.
Anslag uppsättes vid avgräns ningslinjerna vilka även får markeras
med trädruskor eller liknande. Beslut om ikraftträdande och upphävande av förbud mot att bryta isränna fattas av Polismyndigheten efter
samråd med Mälarens sjötrafikområde. Sådant beslut skall kungöras
genom meddelande i Underrättelser för sjöfarande och uppläsning i
rundradio.
Läge: Kumlet (sjömärket) 58°53,91´N, l7°57,15´O.
Skylthållare: Nynäshamns kommun, 149 81 NYNÄSHAMN.
Sjökort: 6171.

Kapitel 6. Ansvarsbestämmelser och viten
Länsstyrelsen erinrar om att den som bryter mot i
- punkterna 1 – 338, 359 – 361 och 367 – 379 angivna föreskrifter kan
dömas enligt 5 kap. 1 § sjötrafikförordningen till dagsböter,
- punkterna 339 – 358 meddelade föreskrifter kan dömas enligt 35 §
lagen (1990:217) om skydd för samhällsvi ktiga anläggningar m.m. till
dagsböter eller fängelse,
- punkterna 362 – 366 meddelade förbud med stöd av 2 kap. 9 § lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m. kan dömas till ett vite av 10000
kronor. Vitet som är riktat mot var och en utdöms av allmän domstol,
se 7 – 8 §§ lagen (1985:206) om viten. Vitet kan även sättas ned.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2001. Samtidigt upphävs
följande föreskrifter. Inom parentes anges i förekommande fall den
punkt som en äl dre författning fått i den nya författningen.
01FS 1990:1 om sjötrafiken m.m., utom vissa ankringsförbud, inom
Stockholms län.
01FS 1990:17 om fartbegränsning till 8 knop i Södersjusundet vid Lådna, Värmdö kommun (punkt 96).
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01FS 1990:31 om fartbegränsning till 5 knop i Hällsund mellan Stora
Värtan och Kyrkviken, Österåkers och Vaxholms kommuner (punkt
55).
01FS 1990:73 om fartbegränsning till 8 knop i Edsviken öster om Ålkistan, Solna och Stockholms kommuner (punkt 76).
01FS 1990:74 om fartbegränsning till 5 knop i södra Stavsudda på Tjägö, Värmdö kommun (punkt 101).
01FS 1990:76 om fartbegränsning till 8 knop i sundet vid Stensvik,
Södra Ljusterö, Österåkers kommun (punkt 50).
01FS 1990:78 om ankrings- och dykförbud inom vattenområde av fastigheten Björkö 5:1, Ekerö kommun (punkt 366).
01FS 1990:86 om fartbegränsning till 8 knop i sundet mellan Uvö och
Nämdö, Värmdö kommun (punkt 158).
01FS 1990:89 om förbud mot motorbåtstrafik i Västerviken, Österåkers
kommun (punkt 276).
01FS 1990:94 om trafik med vattenskoter och andra motordrivna vattensportredskap inom del av Lilla Värtan, Lidingö kommun.
01FS 1991:1 om förbud mot viss trafik med skepp genom sundet söder
om Slagsta holme i Mälaren, Botkyrka kommun (punkt 315).
01FS 1991:2 om förbud mot motorbåtstrafik i Hemsundet på Blidö,
Norrtälje kommun (punkt 242).
01FS 1991:3 om fartbegränsning till 8 knop i Storängsfladen, Tyresö
kommun (punkt 164).
01FS 1991:12 om fartbegränsning till 5 knop i Islingeviken, Lidingö
kommun (punkt 79).
01FS 1991:20 om fartbegränsning till 8 knop i Bockholmssundet i Mälaren, Ekerö och Salems kommuner (punkt 222).
01FS 1991:22 om dyknings och ankringsförbud i norra Nämdöfjärden
vid Franska Stenarna, Värmdö kommun (punkt 362).
01FS 1991:46 om fartbegränsning till 12 knop och förbud mot vattenskidåkning i Harö – Hasselöområdet, Värmdö kommun (punkterna 125
och 303).
01FS 1991:47 utökning av 8-knopsbegränsningen i Skeppsdalsström,
Värmdö kommun (punkt 142).
01FS 1991:48 om fartbegränsning till 3 knop i Kuggmarskanalen och 5
knop i vikarna Prästmaren och Kuggmaren, Värmdö kommun (punkt
123).
01FS 1991:58 om fartbegränsning till 5 knop mellan fastlandet och
Solö, Norrtälje kommun (punkt 24).
01FS 1992:2 om förbud mot motorbåtstrafik i Örnässjön och Lillsjön,
Upplands-Bro kommun (punkt 326).
01FS 1992:8 om fartbegränsni ng till 5 knop i Örströmmen, sundet mellan Hägerön och Gyltholmen, Värmdö kommun (punkt 98).
01FS 1992:12 om förbud mot motorbåtstrafik i Lejondalssjön, Upplands-Bro kommun (punkt 325).
01FS 1992:14 om fartbegränsning till 8 knop mellan Högmarsö och
Lunmun och Högmarsö, Norrtälje kommun (punkt 27).
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01FS 1992:24 om förbud mot vattenskoter och vattenskidåkning i Utterkalven och östra delen av Uttran, Salem och Botkyrka kommuner
(punkt 317).
01FS 1992:25 om fartbegränsning till 12 knop i Hägernäsviken, Täby
och Österåker kommuner (punkt 56).
01FS 1992:35 om fartbegränsning till 12 knop i allmänna farleden
Stockholm – Rödstensfjärden i Mälaren (punkt 232).
01FS 1992:53 om fartbegränsning till 5 knop på Hägeröns ostsida,
Värmdö kommun (punkt 99).
01FS 1992:62 om fartbegränsning till 5 knop i Gudöån och Långsjön,
Haninge och Tyresö kommuner (punkt 253).
01FS 1992:69 om förbud mot vattenskidåkning i Vallentunasjön, Vallentuna kommun (punkt 286).
01FS 1992:84 om förbud mot motorbåtstrafik i vissa mindre sjöar i
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Stockholm och Tyresö kommuner
(punkt 322).
01FS 1992:85 om begränsning av fartygs motorstyrka i sjöarna Magelungen, Drevviken och Orlången i en eller flera av kommunerna Haninge, Huddinge, Stockholm och Tyresö (punkt 321).
01FS 1992:90 om förbud mot vattenskoter i Brunnsviken och Ålkistan,
Solna kommun (punkt 288).
01FS 1993:22 om fartbegränsning till 8 knop i sundet mellan Gällnö
(Spånudden) och Småholmarna, Värmdö kommun (punkt 100).
01FS 1993:23 om fartbegränsning till 5 knop i Edsviken väster om Kaninholmen, Solna kommun (punkt 75).
01FS 1993:33 om fartbegränsning till 8 knop i sundet mellan Västra
Skägga och Stora och Lilla Berteln, Värmdö kommun (punkt 95).
01FS 1993:78 om fartbegränsning till 8 knop i Edsviken öster om Ålkistan, Danderyds kommun (punkt 71).
01FS 1993:79 om fartbegränsning till 8 knop i inloppet till Kyrkviken
vid Ornö, Haninge kommun (punkt 190).
01FS 1993:80 om fartbegränsning till 12 knop i Blidösund, Norrtälje
kommun (punkt 29).
01FS 1993:81 om förbud mot motorbåtstrafik årligen 1/5 – 30/9 i sundet väster om Kaninholmen i Edsviken, Solna kommun (punkt 287).
01FS 1994:1 om fartbegränsning till 8 knop i sundet Ekholms Mellanströmmen, Nynäshamn kommun (punkt 205).
01FS 1994:16 om fartbegränsning till 8 knop i Bergsklovshålet vid
Harö och Storö, Värmdö kommun (punkt 124).
01FS 1994:17 om fartbegränsning till 12 knop i sundet mellan Kärsön
och Brommalandet, Stockholms och Ekerö kommuner (punkt 220).
01FS 1994:21 om förbud mot trafik med motordriven farkost vid Tenö
friluftsbad, Vaxholms kommun (punkt 279).
01FS 1994:22 om dyknings- och ankringsförbud inom vattenområde av
Mälaren vid Hovgården på östra Adelsö, Ekerö kommun.
01FS 1994:72 om fartbegränsning till 8 knop i sundet mellan Munken
och Långudden, Haninge kommun (punkt 173).
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01FS 1994:75 om ankrings- och dykförbud inom vattenområde från
Ångholmen och norrut vid Birka (Björkö), Ekerö kommun (punkt 366).
01FS 1995:11 om ankrings- och dykförbud kring fartygsvraket Anna
Maria vid Dalarö hamn, Haninge kommun (punkt 363).
01FS 1995:12 om ankrings- och dykförbud kring fartygsvrak vid Jutholmen, Haninge kommun (punkt 364).
01FS 1995:16 om fartbegränsning till 8 knop i Järlasjön, Nacka kommun (punkt 250).
01FS 1995:72 om fartbegränsning på Brottöfladen vid Ingmarsö, Österåkers kommun (punkt 44).
01FS 1995:81 om fartbegränsning till 5 knop i den nordvästra viken av
Säbyviken, Österåkers kommun (punkt 54).
01FS 1995:83 om fartbegränsning i Gammelbofladen och angränsande
flad vid Fågelbrolandet, Värmdö kommun (punkt 147).
01FS 1996:11 om fartbegränsningar i farleden Brandalsund – Södertälje
kanal – Viksberg, Botkyrka och Södertälje kommuner (punkt 215).
01FS 1996:161 om fartbegränsning till 5 knop i Svinningeviken, Österåkers kommun (punkt 46).
01FS 1996:165 om fartbegränsning till 5 knop i sundet mellan Hjälmö
och Gränö, Värmdö kommun (punkt 97).
01FS 1996:168 om fartbegränsning till 5 knop i Isättraviken, Österåkers
kommun (punkt 43).
01FS 1996:188 om fartbegränsning till 5 knop i Väddö kanal, Norrtälje
kommun (punkt 9).
01FS 1996:204 om fartbegränsning i vattenområdet sydost om Stäketön, Järfälla och Upplands-Bro kommuner (punkt 229).
01FS 1996:230 om fartbegränsning till 8 knop i Vissvassfjärden, Tyresö kommun (punkt 169).
01FS 1997:44 om fartbegränsning till 8 knop i Kolström, delen Beatelund – Hällen, Värmdö kommun (punkt 131).
01FS 1997:67 om fartbegränsning till 5 knop i del av Skurusundet,
Nacka kommun (punkt 84a).
01FS 1997:165 om fartbegränsning till 12 knop för fartyg över 30 meter i Mälaren vintertid i allmänna farleder Södertälje – Västerås – Köping (punkt 375).
01FS 1997:166 om avlysning vintertid i sundet mellan Aspvik och Risholmen, Värmdö kommun (punkt 374).
01FS 1997:167 om förbud mot att bryta isränna inom vattenområde
mellan Nynäshamns fiske- och fritidsbåthamn och Bedarön, Nynäshamn kommun (punkt 379).
01FS 1998:30 om sjötrafikföreskrifter för sjön Yngern, Södertälje
kommun (punkt 314).
01FS 1998:43 om dykförbud utanför hamnviken och i Österhamn på
Öja vid Landsort, Nynäshamn kommun (punkt 361).
01FS 1998:48 om fartbegränsning till 5 knop årligen 1/5 – 30/9 mellan
Vindalsö – Idholmen – Henrikskobben, Värmdö kommun (punkt 133).
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01FS 1998:194 om dyk-, ankrings- och fiskeförbud kring fartygsvrak i
Ålands hav, Norrtälje kommun (punkt 359).
01FS 1999:2 om fartbegränsning i Busströmmen i Finnhamn,
Österåkers kommun (punkt 42).
01FS 1999:49 om fartbegränsning i del av Edsviken, Danderyds och
Solna kommuner (punkt 70).
01FS 1999:58 om förbud mot sjötrafik norr om Mårtens holme, Nacka
kommun (punkt 298).
01FS 1999:66 om fartbegränsning till 3 knop i sunden mellan Löparö –
Nämmarö och Hamnholmen – Löparö, Norrtälje kommun (punkt 33).
01FS 1999:91 om fartbegränsning till 12 knop i sundet mellan öarna
Ytterö och Träskö-Gåln, Värmdö kommun (punkt 102).
01FS 1999:115 om fartbegränsning till 5 knop i farleden mellan
Stäketön och Järfällalandet, Upplands-Bro och Järfälla kommuner
(punkt 227).
01FS 1999:132 om fartbegränsning till 8 knop i Mjälbyfjärden mellan
Salholmen och Skramsösundet, Haninge och Nynäshamns kommuner
(punkt 193).
01FS 1999:283 om partiell avstängning med rörlig bro årligen 15/10 –
15/4 mellan Strömsö och piren vid Sticklinge udde båtklubb, Lidingö
kommun (punkt 289).
01FS 1999:297 om ankrings- och dykförbud inom vattenområde i Mälaren vid Birka (Björkö), Ekerö kommun (punkt 366).
01FS 2000:12 om fartbegränsningar m.fl. förbud för maskindrivna
farkoster på vatten inom Stockholm län (punkterna 39, 83, 86, 162, 164,
167, 257, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 267, 268, 269, 273, 290, 291,
292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 301, 306, 319, 320, 331, 332,
333, 338).
01FS 2000:27 om fartbegränsning till 5 knop i Långholmssundet
(Söderbysundet), Värmdö kommun (punkt 154).
01FS 2000:50 om förbud mot trafik med båt med förbränningsmotor i
sjöarna Stora Maren och Myrholmsmaren på Tynningö, Vaxholms
kommun (punkt 280).
01FS 2000:137 om dykförbud inom en radie av 150 meter vid Boda
brygga, Värmdö kommun (punkt 360).
Beslut 1993-01-07 dnr 75-92-20837 om skyddsobjekt. Förbud mot
ankring, fiske och icke militär dykning vid Resaröström i Vaxholms
och Österåkers kommuner, Hästholmen i Vaxholms kommun,
Baggensstäket i Nacka kommun samt tillträdesförbud vid sjöfartshinder
i västra delen av Fladen i Baggensstäket i Nacka kommun (punkterna
339, 347, 348, 350).
Beslut 1994-09-19 dnr 75-94-20059 om skyddsobjekt. Förbud mot all
icke militär dykning i Märsgarns sund, Haninge kommun (punkt 352).
Beslut 1994-09-19 dnr 75-94-20060 om skyddsobjekt. Tillträdes-, dyk-,
ankrings- och fiskeförbud i anslutning till sjöfartshinder i Horsfjärden,
Haninge och Nynäshamns kommuner (punkterna 340, 351).
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Beslut 1997-10-01 dnr 75-97-15638 om skyddsobjekt. Dyk-. ankringsoch fiskeförbud inom ett område öster om Utö i Haninge kommun
(punkt 356).
Beslut 1998-01-15 dnr 75-97-19712 om skyddsobjekt. Tillträdesförbud
till vattenområde öster om Utö, Haninge kommun (punkt 346).

BO HANSSON
Leif Dufwa
Juridiska enheten
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Bilaga
Tavla typ A
Tavla för utmärkning av fartbegränsning inom område för sjötrafik

Tavlorna skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant. Den
övre tavlan utföres i någon av följande storlekar:
1020 x l020 mm
1530 x 1530 mm (normalstorlek)
2040 x 2040 mm
Tilläggstavlans bredd anpassas till den övre tavlan.
Tavlornas färger enligt TSV färglikare FVT 0.0.4
vit färg nr 1

röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3.
Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124
1.1.0.3.5 versalersiffror.
Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till respektive tavlas storlek.
Bårdens bredd skall vara 1/10 av respektive tavlas höjd.
Då tavlorna monteras ihop får bården på tilläggstavlans överkant uteslutas.
Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagtåligt och väderbeständigt
material med en reflektionsförmåga på minimum:
rött 1,2 MCD/lux, vitt 7 MCD/lux.
Tavlorna skall monteras med minst 1000 mm horisontellt avstånd mellan fästpunkterna.
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Bilaga
Tavla typ B
Tavla för utmärkning av fartbegränsning inom område för sjötrafik

Taveldel skall utföras i 2 mm aluminiumplåt med bakåtvikt kant och i
någon av följande storlekar:
l020 x 1020 mm
1530 x 1530 mm (normalstorlek)
2040 x 2040 mm
Tavlans färger enligt TSV färglikare FVT 0.0.4
vit färg nr l

röd färg nr 7

Baksida grå färg nr 3
Siffror och text i svart färg skall utföras enligt TSV text 170/124
1.1.0.3.5 versaler och siffror.
Siffer- och bokstavsstorlek anpassas linjärt till taveldelens storlek.
Bårdens bredd skall vara 1/10 av taveldelens totala bredd.
Reflekterande ytbeläggning skall vara av slagtåligt och värdebeständigt
material med en reflektionsförmåga på minimum
vitt 7 MCD/lux
rött 1,2 MCD/lux
Tavla skall monteras med minst 1000 mm horisontellt avstånd mellan
Fästpunkterna.
Som alternativ till ovanstående äger sökanden göra tavlan
rektangulär och gul samt med den från farvattnet väl synliga texten i
svart färg ”HÖGST 7 KNOP”. Sådan tavla skall utföras i väderbeständigt
material och får inte ha mindre bredd än 1,5 meter.
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sida
1
2
12
12
13
18
21
21
23
23
24
26
29
48
50
58
62
65
65
65
66
68
68
69
72
75
81

Kapitel 1. Fartbegränsningar i saltsjön och Mäl aren
Norrtälje kommun
Norrtälje och Värmdö kommuner
Upplands-Väsby kommun
Österåkers kommun
Vaxholms kommun
Täby kommun
Danderyds kommun
Sollentuna kommun
Solna kommun
Lidingö kommun
Nacka kommun
Värmdö kommun
Tyresö kommun
Haninge kommun
Nynäshamns kommun
Södertälje kommun
Botkyrka kommun
Huddinge kommun
Ekerö kommun
Upplands-Bro kommun
Järfälla kommun
Sigtuna kommun
Stockholms kommun
Farlederna Stockholm – Marö och Stockholm – Sandhamn
Kapitel 2. Fartbegränsningar m.m. i övriga insjöar
Kapitel 3. Förbud mot all eller viss sjötrafik hela eller del av
året
Kapitel 4. Vissa tillträdes-, ankrings-, fiske- och dykförbud
106
m.m.
Kapitel 5. Vintertrafikföreskrifter
118
Kapitel 6. Ansvarsbestämmelser och viten
123
Ikraftträdande
123
Bilagor
129–130
Innehållsförteckning
131
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