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Länsstyrelsen i Norrbottens läns föreskrifter 25 FS 2005:118  
 T 106 
 Utkom från trycket den  

4 juli 2005 
 
 
 
 
 
om användning av vattenskoter inom Haparanda 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 Haparanda kommun. 
  
 
Vattenområde där vattenskotertrafik tillåts 

  
 Utöver farlederna får ett område beläget på Skomakarfjärden användas som 

vattenskoterområde. Området är triangelformat och omfattar ett område på ömse 
sidor om farleden. Östra begränsningslinjen tangerar i nordsydlig riktning den röda 
farledsmarkeringen vid ”Finngrundet”. Den norra begränsningslinjen sträcker sig 
från norra sidan av ”Rautakrunni” ner till en punkt i förlängningen av farleden upp 
mot Haparanda hamn där förlängningen skär den 500 meter breda farledszonen. I 
söder begränsas området av en linje från sistnämnda punkt som tangerar 
”Suutarigrundets” nordmärke till den skär den nordsydliga linjen. 

 
Områdets hörnpunkter: 65 44,65’N / 23 55,45’ E,  65 45,77’ N /  23 59,45’ E,  65 
42,45’ N / 23 59,45’ E.  

 
 
Avgränsning av allmänna farleder och körning till och från farlederna 
 

 Längs farlederna BD 785 (Malören – Börstskärs fyr) och BD 709 (Börstskärs fyr  – 
Finska gränsen, norr om Seskarö) är vattenskotertrafik tillåten inom farledens 
bredd, dvs. 250 meter på ömse sidor om farledens mittlinje, förutom i de delar 
farlederna berör landområde. Där är vattenskotertrafik inte tillåten inom 100 meter 
från strandlinjen. 

 
 För att komma till farlederna med vattenskoter får anslutning ske via Haparanda 

hamn längs utprickad led inom en maximalt 100 meter bred zon.  
 
 
 
 
 
 



Vattenskoterområdena är utmärkt på en till ärendet hörande karta, se bilaga.  
 
_______________________________________  

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