
 
att de i arrangemanget säkerhetsbåtarna skall ha inbördes 

radiokontakt. 

att en säkerhetsansvarig skall utses och samråd skall ske 
med den kommunala rättningstjänsten i Karlstad för god 
handlingsberedskap vid eventuella tillbud och olyckor under 
tävlingen, 

att det skall finnas möjlighet för båtar att passera då aktivi-
teter inte pågår, 

att tävlingen skall annonseras i lokalpress och lokalradio, 

att området genast efter avslutade aktiviteter skall rensas 
från markeringsbojar etc, 

att tidpunkten för avstängningen samt risken för ut- eller 
instängning skall av arrangören i god tid meddelas inneha-
vare av de båtar, som befinner sig innanför avspärrningen 
samt övrig sjötrafik som befinner sig i anslutning därtill, 

att de ytterligare ordnings- och säkerhetsanvisningar som 
kan komma att meddelas av behörig polisman skall efterföl-
jas. 

___________ 

Denna föreskrift träder ikraft den  5 september 2015.  

 

Lars-Ove Olsson 

  Ingrid Olsson 
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Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om 

tillfällig avstängning av vattenområde i Klaräl-

ven, Karlstads kommun;  

Utfärdad den 29 april 2015. 

Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om tillfällig av-

stängning av vattenområde i Klarälven, Karlstads kommun;                         

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 2 § sjötrafikför-

ordningen (1986:300) följande: 

I samband med båtuppvisning ”Sun City Predator Show” 

den 5 - 6 september 2015 får vattenområdet, i Klarälven, 

Östra älvgrenen mellan Sandgrundsuddens norra spets och 

Gamla Stenbron stängas av för båttrafik med den begränsning-

en att båtar skall ges tillfälle att passera utan oskälig väntan. 

Avstängningen får längst omfatta tiden den 5 och 6 septem-

ber 2015 båda dagarna mellan klockan 10.00-18.00. Av-

stängningen gäller inte för de i arrangemanget deltagande bå-

tarna. 

Som villkor för detta beslut gäller: 

att det avlysta vattenområdet skall vara avstängt med erfor-

derligt antal markeringsbojar så att obehörig båttrafik inte kan 

komma in på det avstängda området, 

att tydliga skyltar med information om avlysningen anslås 

på lämpligt ställe vid södra och norra avgränsningen, 

att det skall finnas minst en väl utmärkt säkerhetsbåt i varje 

ände av det avlysta vattenområdet,  
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Utkom från trycket  

den 13 maj 2015 


