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  Utkom från  
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    30 juni 2005 
 
 
 
Länsstyrelsens i Västernorrlands län föreskrift; föreskrift 
om avgränsning av områden där vattenskoter får användas 
i Västernorrlands län 
 
beslutad den 29 juni 2005. 
 
Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 § förordningen (1993:1053) om 
användning av vattenskoter. 
 
Beslutet kan senare komma att omprövas och ytterligare anpassas efter 
kommunala synpunkter, de erfarenheter som användningen av vattenskoter i länet 
ger och som tillämpningen av beslutet utvisar. 
 
1 §  I allmän farled får vattenskoter användas enligt 2 § förordningen (1993:1053) 
om användning av vattenskoter. Vilka farleder som är allmänna farleder framgår 
av Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1988:5) med tillkännagivande av beslut om 
allmänna farleder och allmänna hamnar. 
 
Länsstyrelsen avgränsar de allmänna farlederna för vattenskoteranvändning på så 
sätt att sådana farkoster får användas längs kusten inom 300 meter på var sida om 
mittlinjen enligt markerad farledssträckning i vid tiden aktuellt sjökort, dock inte 
närmare land än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd.  
 
För Ångermanälven, sträckan Hammarsbron (Nyland) - Bruksholmen (Sollefteå), 
avgränsas den allmänna farleden som får användas för vattenskotertrafik till ett 
stråk om totalt 100 meters bredd mitt i älven. 
 
För transport mellan strand och tillåtet farledsområde får kortaste väg väljas, dock 
inte inom vattenområde som ingår i allmän badplats.  
 
2 §  Vattenskotrar får, utöver i allmänna farleder enligt 1 §, användas i följande 
områden: 

- i territorialhavet utanför de räta baslinjerna enligt 3 § lagen (1966:374) om 
Sveriges     

            sjöterritorium, 
- närmaste sträcka mellan allmän farleds slut och territorialhavet utanför de 

räta baslinjerna, 
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- i Graningesjön, Sollefteå kommun, dock inte närmare land än 100 meter 
från strandlinjen vid normalvattenstånd. 

 
För transport till och från områden som anges i första och tredje stycket får 
vattenskotrar användas på samma sätt som anges i 1 §. 
 
Föreskrifterna träder i kraft den 1 juli 2005. 
 
 
 
Gerhard Larsson 
 
   Lars-Ola Norén 


