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Västra Götalands läns författningssamling 

 

 14FS 2021:32 
Utkom från trycket 
den 12 oktober 2021 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter 
om fartbegränsning vid Käringön i Orust kommun; 
 
beslutade den 11 oktober 2021. 
(258-38097-2020) 
 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen 
(1986:300) följande. 

 
1 §    Fartyg får inte föras med högre fart än 5 knop inom ett område som begrän-
sas av följande positioner, se bifogad karta för illustration. Positionerna nedan 
anges i koordinatsystemet WGS-84. 

1. 58-6,800N  11-22,080E (Skeppersholme) 
2. 58-6,840N  11-22,130E (Norr om Skeppersholme) 
3. 58-6,820N 11-21,880E (Norr om Käringön) 
4. 58-6,770N  11-21,880E (Käringön norra) 
 

2 §    Fartyg får inte föras med högre fart än 5 knop inom ett område som begrän-
sas av följande positioner, se bifogad karta för illustration. Positionerna nedan 
anges i koordinatsystemet WGS-84. 

1. 58-6,771N 11-21,140E (Vedholmen norra) 
2. 58-6,811N 11-21,198E (Tornö sydost) 
3. 58-6,896N 11-21,325E (Tornö ost) 
4. 58-6,880N 11-21,404E (Skär i sundet ost om Tornö) 
5. 58-7,063N 11-21,744E (Lilla Fiskeskär) 
6. 58-7,009N 11-22,340E (Oxskärs södra udde) 
7. 58-6,667N 11-22,322E (Käringön nordost) 
8. 58-6,502N 11-21,377E (Käringön sydväst) 
9. 58-6,540N 11-21,220E (Vedholmen sydost) 

 
3 §    Fartyg som bedriver kollektivtrafik eller trafikerar området på uppdrag av 
kollektivtrafik omfattas inte av föreskrifterna. 

 
4 §    Förbudet i 2 § gäller årligen från och med den 1 juni till och med den 
31 augusti. 

 
5 §    Orust kommun är ansvarig för att sjövägmärken sätts upp och underhålls. 

Sjövägmärkena ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens föreskrif-
ter och allmänna råd (TSFS 2019:12) om sjövägmärken. 
___________ 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 november 2021. 
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2. Genom föreskrifterna upphävs Länsstyrelsen i Västra Götalands läns före-
skrifter (14FS 2017:24) om fartbegränsning i vattenområde utanför 
Käringön i Orust kommun. 

 
På Länsstyrelsens vägnar 
 
ANDERS DANIELSSON 

Fredrik Hilmersson 
(Samhällsavdelningen) 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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