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1 Rubriken återgiven i dess lydelse enligt 06 FS 2000:532

Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap 2 § sjötrafikför-
ordningen (1986:300).

Utöver vad som föreskrivits i föreskrifter, som nämns i rubriken, och
däri tidigare gjorda ändringar skall beträffande Tranås kommun gälla föl-
jande begränsningar.

II FÖRBUD MOT VISS SJÖTRAFIK UNDER HELA ELLER
DEL AV ÅRET

Inom följande områden är viss sjötrafik förbjuden under hela eller del
av året. Förbudens omfattning anges i varje särskilt fall.

-----

Sommen

Förbud mot motorbåtstrafik vid badplatsen Lugnalandet inom det områ-
de som närmare framgår av bifogad karta. Förbudet gäller årligen under ti-
den den 1 maj - den 15 september.

Säbysjön

Förbud mot trafik med båtar med förbränningsmotorer. Förbudet gäller
årligen under tiden den 1 maj -  den 31 juli mellan kl 20.00 och 06.00.



2

Svartån

Förbud mot trafik med båtar med förbränningsmotorer. Förbudet gäller
mellan kommungränsen vid Frinnaryd och Säbysjön samt mellan Säbysjön
och Fabriksbron i Tranås.

-----

III ANKRINGSFÖRBUD

Det är förbjudet att ankra i följande vattenområden.

-----

Sommen

Förbud mot ankring inom ett skyddsavstånd om 100 m på ömse sidor av
intagningsledningen för dricksvatten vid Seglarvik.

Förbud mot ankring inom ett skyddsavstånd om 100 m på ömse sidor av
intagningsledningarna för dricksvatten vid Västra Röhälla och Furulid
(Skoboviken).

Förbud mot ankring inom ett skyddsavstånd om 100 m på ömse sidor av
förbindelsepunkterna för sjövattenledningen för avloppsvatten mellan
Hätte Camping och Tranåsbaden.

-----

______

Denna författning träder i kraft den 1 maj 1998 och ersätter författning
06 FS 1997 Ö:28.
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