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Rättsenheten

Länsstyrelsens i Västra Götalands län föreskrift om
fartbegränsning i Saltholmens yttre hamn, Göteborgs
kommun
beslutade den 4 juli 2019 (258-5955-2019).
Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 2 och 6 §§
sjötrafikförordningen (1986:300) följande.
1 § Fartyg får inte föras med högre fart än 3 knop inom ett område som
begränsas av följande positioner enligt bifogad karta (se bilaga 1).
Positionerna nedan anges i koordinatsystemet SWEREF99.
1. N 57° 39.5692'
2. N 57° 39.5823'
3. N 57° 39.6951'
4. N 57° 39.7540'
5. N 57° 39.6825'
6. N 57° 39.5759'

E 11° 50.2209'
E 11° 50.1815'
E 11° 50.2089'
E 11° 50.3407'
E 11° 50.4586'
E 11° 50.3832'

2 § Sjövägmärken ska placeras och utformas enligt Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:12).
3 § Göteborgs kommun svarar för att sjövägmärken sätts upp och
underhålls.
4 § Länsstyrelsens i Västra Götalands län lokala sjötrafikföreskrifter
beslutade den 4 september 1986 (11.31-1784-83, 14 FS 1986:44) gällande
Saltholmens småbåtshamn ska upphöra att gälla.
______________
Dessa föreskrifter träder ikraft den 9 september 2019.
ANDERS DANIELSSON
Fredrik Hilmersson

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (vxl)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till regeringen, se bilaga 2 (formulär O4).
Bilaga
1. Karta
2. Hur man överklagar
Kopia till
Saltholmens båtägareförening (SBF) (johan.gothesson@gmail.com)
Sjöfartsverket (19-00836)
Transportstyrelsen (TSS 2019-681)
Kustbevakningen (2019-465)
Polismyndigheten
Göteborgs kommun
GREFAB
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Bilaga 2

Du kan överklaga beslutet
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Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Regeringen.
Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 403
40 Göteborg. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till vastragotaland@lansstyrelsen.se.
Det ska du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan
det skickas vidare till Regeringen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick del
av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be
om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det
Regeringen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden
tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:


vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer



hur du vill att beslutet ska ändras



varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt

Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:


personnummer



adress till bostaden



telefonnummer där du kan nås



eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på
dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen på e-post vastragotaland@lansstyrelsen.se
telefon 010-224 40 00. Ange beslutets diarienummer.
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