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Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om begränsning av rätt till tillträde i vissa delar av vattenområde i Kristinehamns Hamn, Kristinehamns
kommun;
utfärdade den 5 november 2004.
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) följande:
Inom vattenområden som anges nedan och som markerats på
bilagd karta får endast förekomma trafik med fartyg som är godkänt
för trafik inom hamnanläggningen enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar samt lag
(2004:487) om sjöfartsskydd.
I Kristinehamns Hamn i ett område vid kajplatserna 9-17 i Inre
Hamn där begränsningen avser ett vattenområde av 15 meter ut från
kajlinjen. Vid kajplatserna 17 – 25 i Yttre hamnen, där
avstängningen avser ett vattenområde av ca 40 meter ut från
kajlinjen, samt förtöj-ningsbojen för lossning av metanol där det
avlysta vattenområdet runt bojen utgör ett vattenområde på ca 100 x
150 meter. De vatten-områden som nämns ovan begränsas av en linje
mellan följande koordinater. Brytpunkterna anges i WGS 84
koordinatsystem.
Handelshamnen (Yttre och Inre hamn)
1) Latitud 59-19,002N/Longitud 14-05,487E
2) Latitud 59-18,999N/Longitud 14-05,447E
3) Latitud 59-18,954N/Longitud 14-05,372E
4) Latitud 59-18,873N/Longitud 14-05,212E
5) Latitud 59-18,830N/Longitud 14-05,260E
6) Latitud 59-18,778N/Longitud 14-05,337E

Utkom från trycket
den 10 november 2004
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Casco (Förtöjningsboj)
1) Latitud 59-19,028N/Longitud 14-04,598E
2) Latitud 59-18,994N/Longitud 14-04,510E
3) Latitud 59-19,000N/Longitud 14-04,755E
4) Latitud 19-18,959N/Longitud 14-04,665E
Som villkor för detta beslut gäller
att området – genom sökandens försorg och på dennes bekostnad
– bekantgörs genom från sjön väl synliga skyltar vid ömse sidor om
kajplatserna 9-17 i Inre Hamn, på ömse sidor om kajplatserna 17-25 i
Yttre hamnen samt med en skylt på förtöjningsbojen för lossning av
metanol.
Föreskrifterna träder i kraft vid den tidpunkt föreskriven skyltning
gjorts, dock tidigast en månad efter det att de utkommit från trycket i
Värmlands läns författningssamling. Detta beslut kungörs även i
Underrättelser för sjöfarande.
EVA ERIKSSON
Ingrid Olsson
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