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Länsstyrelsens i Värmlands län föreskrifter om 
tillfällig avstängning av vattenområde i Nedre 
Fryken, Kils kommun; 

utfärdade den 25 juni 2015. 
 

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

I samband med vattensportuppvisning under Fryksta Festen 
den 17-18 juli 2015 båda dagarna mellan klockan 12.00-
21.00 ska vattenområdet - som utmärkts som uppvisningsom-
råde på bifogade karta - stängas av för båttrafik med den be-
gränsningen att båtar skall ges tillfälle att passera utan oskälig 
väntan. Vid passager skall båtarna åtföljas av bevakningsbåt 
märkt med skylt ”SÄKERHETSBÅT” på respektive skrovsida. 

Avstängningen omfattar också förbud mot start/landning av 
sjöflygplan respektive undervattensverksamhet såsom t e x 
dykning.  

Avstängningen får längst omfatta tid enligt ovan och gäller 
inte för de i uppvisningen ingående båtarna eller i arrange-
manget deltagande bevakningsbåtar. 

Länsstyrelsen föreskriver vidare: 

att det avlysta vattenområdet skall vara utmärkt med erfor-
derligt antal gula markeringsbojar så att obehörig båttrafik inte 
kan komma in på det avstängda området, 

att bojar för utmärkningen ska vara av flourecerande materi-
al och vara försedda med reflexer (utmärkningen ska inte 
kunna förväxlas med övrig utmärkning för banans markering 
avseende form och färg, hindra eller vilseleda sjöfarare som 
färdas i närområdet då det är öppet för sjötrafik),  

att det skall finnas väl utmärkta bevakningsbåtar i varje 
ände av det avlysta vattenområdet,  
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att de i arrangemanget deltagande bevakningsbåtarna skall 
ha inbördes radiokontakt. 

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

att en säkerhetsansvarig skall utses och samråd skall ske 
med den kommunala räddningstjänsten i Kil för god hand-
lingsberedskap vid eventuella tillbud och olyckor under täv-
lingen, 

att en säkerhetszon upprättas inom det avlysta området, i 
syfte att skapa erforderligt område mellan banan och zonens 
yttre gräns mot allmänheten, 

att tävlingen skall annonseras i lokalpress och lokalradio, 

att de föreningar och organisationer som vanligtvis nyttjar 
området varskos om avlysningen, 

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  17 juli 2015.  

 

Lars-Ove Olsson 

    Ingrid Olsson 
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