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Länsstyrelsen
________________________________________________________________________________
18FS 2007:56
Utkom från trycket
den 19 juni 2007

Länsstyrelsens i Örebro län föreskrifter om användning
av vattenskoter i Örebro län;
Beslutade den 15 juni 2007
(Dnr 258-07844-2007)
Länsstyrelsen i Örebro län föreskriver, med stöd av 3 § förordning
(1993:1053) om användning av vattenskoter, följande:
Definitioner
1§
Med farled avses i denna föreskrift


dels de allmänna farleder som föreskrivits i Sjöfartsverkets
föreskrifter (SJÖFS 1988:5) och



dels båtsportled - farled för fritidsbåtar som markeras i sjökort med
svart streckad linje i av Sjöfartsverket utgivna sjökort

Med strandlinje avses i denna föreskrift


strandlinje såväl vid fastland som vid öar, holmar och skär

Körning med vattenskoter i Hjälmaren
§2
Körning med vattenskoter är tillåten i Hjälmaren, Örebro kommun
 i
o farled mellan Örebro-Björksundet inom ett område av 100 meter
på var sida om markerad farleds linje, dock inte närmare land än
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100 meter från strandlinjen.
Där farleden går i sund som är smalare än 200 meter får dock hela
farledsbredden användas.
o farleden Hampetorp-Vinön inom ett område av 100 meter öster
om markerad farleds linje, dock inte närmare land än 100 meter
från strandlinjen.
o I övrigt öster om Björksundet och till kommun- och länsgränsen
inom ett område av 300 meter på var sida om markerad
farledslinje, dock inte närmare land än 100 meter från strandlinjen.
Där farleden går i sund som är smalare än 200 meter får dock hela
farledsbredden användas.
Körning med vattenskoter i Vättern.
§3
Körning med vattenskoter är tillåten i Vättern, Askersunds kommun
o i farled inom ett område av 100 meter på var sida om markerad
farleds linje, dock inte närmare land än 100 meter från
strandlinjen.
Där farleden går i sund som är smalare än 200 meter får dock hela
farledsbredden användas.
Körning med vattenskoter i Norrtorpssjön.
§4
Körning med vattenskoter är tillåten i Norrtorpssjön, Kumla kommun
Iläggning av vattenskoter och transport till tillåtet område.
§5
Vattenskoter får i Hjälmaren läggas i vid sjösättningsramper vid
- Hampetorp
- Vinöns färjeläge
- Småbåtshamnen Örebro
- Norra Ässundet
och köras kortast möjliga sträcka mellan rampen och det för vattenskoter
tillåtna vattenområdet.
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§6
Vattenskoter får i Vättern läggas i vid allmänt tillgängliga sjösättningsramper
och köras kortast möjliga sträcka mellan rampen och det för vattenskoter
tillåtna vattenområdet. Där avståndet mellan land och tillåtet område för
vattenskoteranvändning uppgår till maximalt 100 meter får vattenskoter
läggas i från land eller brygga och köras kortast möjliga sträcka till det tillåtna
vattenområdet. Detta får dock ske endast under villkor att det finns väg till
iläggningsplatsen och att området inte ingår i allmän badplats, naturreservat
eller fågelskyddsområde.

Dessa föreskrifter träder i kraft 2007-06-21 då Länsstyrelsens i Örebro län
föreskrift 18 FS 2006:46 upphör att gälla.

Sören Gunnarsson
Johan Strandberg
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