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4 juli 2005 
 
 
om användning av vattenskoter inom Piteå kommun 
  
utfärdad den 4 juli 2005 
 
Länsstyrelsen beslutar – med stöd av 3 § förordningen (1993:1053) om användning av 
vattenskoter – att följande bestämmelser ska gälla för vattenskoter inom kust- och 
skärgårdsområdet för Piteå kommun.  
 

 
Vattenområden där vattenskotertrafik tillåts 
 

 Utöver farlederna får ett område beläget vid Baggens västra udde användas som 
vattenskoterområde. Detta område avgränsas i söder av farled BD 753. Områdets 
bredd är 0,8 Nm (nautiska mil) räknat från farledens mittlinje med västlig 
begränsning av ostpricken vid Mjoögrund. I öster begränsas området av en linje i 
nordsydlig riktning där linjen ligger  200 meter från Baggens västra udde. 

 
Områdets hörnpunkter: 65 19,22’ N / 21 44,50’ E,  65 19,98’ N / 21 44,50 E,  
65 20,30’ N / 21 42,55 E,  65 19,60 N / 21 43,40 E. 
 

 För att förbinda farlederna BD 751 med BD 705 har ett utökat område medgetts 
mellan dessa. Förbindelsens bredd inskränker sig till bredden mellan de sjömärken 
som passeras norr om Eriksgrundet. 
 

 
Avgränsning av allmänna farleder och körning till och från farlederna 
 

 Längs farleden BD 751 (Nygrån – Haraholmen) är vattenskotertrafik tillåten inom 
farledens bredd, dvs. 500 meter på ömse sidor om farledens mittlinje. Det noteras 
att körning inte är tillåten inom Haraholmens hamnområde.  

 
 Längs farleden BD 705 (Haraholmens hamnområde – S Bondön mot Luleå) är 

vattenskotertrafik tillåten från hamnområdet i sydväst om Medgrundet ut till en 
linje som skär farleden i sydvästlig riktning från Bondöns sydöstra udde inom 
farledens bredd, dvs. 500 meter på ömse sidor om farledens mittlinje. Därefter 
begränsas skoterkörning till 250 meter på ömse sidor om farledens mittlinje. Vid 
passage av Bondörevet mellan Degerstensgrundet och Spaningsgrundet begränsas 
dessutom skoterkörning i farleden till den prickade farleden. 

 
 Längs farleden BD 753 (Baggholmsgrundet – Piteå) begränsas vattenskotertrafik 

till 250 meter på ömse sidor fram till en linje som skär farleden från Renöns hamn i 
rakt nordlig riktning. Från denna punkt in till Piteå Norra hamn får vattenskoter 
endast köras inom 50 meter på ömse sidor om farledens mittlinje, förutom den 



sträcka där leden är muddrad. Där är vattenskoterköning tillåten endast inom den 
muddrade och utmärkta farledsbredden.  

 
 För att komma till farlederna med vattenskoter får anslutning ske via Renöns hamn 

i rakt nordlig riktning i en 100 meter bred led fram till farleden BD 753. 
 
 

Vattenskoterområdena finns även utmärkta på bilagd karta 
 
_______________________________________  

 
Föreskrifterna gäller från den 9 juli 2005. 
 
 
PER-OLA ERIKSSON  
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