
 

  Beslut 1 (7)  

Datum Dnr/Beteckning 

2021-09-01 TSS 2021-2739 

Ert datum   

2021-07-07   

   

  Måseskärs Vänner 

c/o Ulrik Svensson 

Borgstigen 11 

133 33 Saltsjöbaden 

 

 

 

  
  

Transportstyrelsen     
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Mats Hörström 
Infrastrukturenheten 
Sektionen för sjötrafik 
mats.horstrom@transportstyrelsen.se 
010-495 33 29 

Telefax 011-185 256 

    

transportstyrelsen.se 
sjofart@transportstyrelsen.se 
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Tidsbegränsat tillstånd för SSA på Måseskär 

Transportstyrelsens beslut 

Transportstyrelsen (TS) ger härmed tidsbegränsat drifttillstånd för Måseskärs 

Vänner (org.nr 802535-0110). 

Tillståndet avser sjösäkerhetsanordning (SSA) enligt ansökan (bilaga 2). 

Tidigare tillstånd för SSA som omfattas av detta beslut upphör härmed att 

gälla.  

Villkor 

 Beslutet är utfärdat med förbehåll för allmän och enskild rätt enligt  

3 kap. 2 § Sjötrafikförordningen 1986:300 (bilaga 1). 

 Utfärdat drifttillstånd gäller endast för temporär driftsättning under vecka 

32 t.o.m. 2026-08-31. Måseskärs Vänner kan ansöka om nytt tillstånd 

senast 3 månader före utgångsdatumet ovan. 

 Måseskärs Vänner återkommer utan dröjsmål med rapport till TS när SSA 

har tänts respektive släckts (sjofart@transportstyrelsen.se). 

 Det är SjöV som ska underhålla och kontrollera SSA. Detta ska göras på 

ett tillfredsställande sätt. 

 Om SSA flyttas ur läge eller om dess funktion eller status ändras, ska 

SjöV, Sweden Traffic, meddelas så snart som möjligt  

(Tfn: 0771-63 06 85, e-post: swedentraffic@sjofartsverket.se). 

 Informationen i punkten ovan ska även vidarebefordras till TS  

(Tfn. 0771-50 35 03, e-post: sjofart@transportstyrelsen.se). 

 Därutöver ska Måseskärs Vänner även inkomma med redogörelse om 

planerad verksamhet till SjöV (ufs@sjofartsverket.se) senast tre veckor 

före planlagd driftsättning, vilket kommer utgöra underlag för publicering 

i sjökort och nautiska publikationer. 

mailto:sjofart@transportstyrelsen.se
mailto:swedentraffic@sjofartsverket.se
mailto:sjofart@transportstyrelsen.se
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Redogörelse för ärendet 

Måseskärs Vänner har genom Ulrik Svensson efter överenskommelse med 

SjöV1, ansökt om tillstånd för driftsättning av MÅSESKÄR GAMLA 

FYREN (Stn-ID 9320079) i samband med den årligt återkommande Väster-

havsveckan (vecka 32).  

I samband med driftsättning avser SjöV genomföra ordinarie översyn av kust-

fyren MÅSESKÄR (Stn-ID 9320078), under tiden som MÅSESKÄR 

GAMLA FYREN (Stn-ID 9320079) är driftsatt. 

SjöV har fått möjlighet att yttra sig i ärendet, vilket är i enlighet med 

anvisningarna i 3 kap. Sjötrafikförordningen 1986:300. 

Skäl för beslutet 

SSA har till uppgift att underlätta angöring för aktuellt kustavsnitt på Väst-

kusten i dagsljus, mörker och vid nedsatt sikt. 

Valet av SSA är gjort med stöd av IALA rekommendationer, vilket är i 

enlighet med internationella normer. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange vilket beslut ni överklagar och 

vilken ändring ni vill ha.  

Överklagandet ska ställas till Förvaltningsrätten i Linköping men skickas till 

Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping.  

Överklagandet ska ha kommit till Transportstyrelsen inom 3 veckor från det 

att ni tog del av detta beslut eller, om ni företräder det allmänna och beslutet 

överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, inom 3 veckor från den 

dag då beslutet meddelades. 

_____ 

Beslut i detta ärende har fattats av sektionschef Johan Skogwik. I den slutliga 

handläggningen av ärendet deltog nautisk handläggare Mats Hörström som 

föredragande. 

 

 

 

 

                                                 
1 SjöV Dnr 21-02066, Dat 2021-05-26 
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Johan Skogwik 

 Mats Hörström 

Upplysningar 
TS kan återkalla tillståndet helt eller delvis om det uppstår nautiska förhåll-

anden som medför behov av ändringar eller om beslutet inte följs (bilaga 1). 

Bilagor 
1 Utdrag ur Sjötrafikförordningen (SFS 1986:300) 

2 Förteckning 

3 Sjökortsutdrag 

4 Ansökan om ändring av SSA 

Kopia SjöV 

SjöV, AO Bygg & Teknik 

SjöV, AO Sjögeografi 

SjöV, AO Lotsning 

SjöV, AO Transport & Farledsservice 

SjöV, AO Sjökommunikation 

 Svenska Fyrsällskapet 
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Bilaga 1 

UTDRAG UR SJÖTRAFIKFÖRORDNINGEN (SFS 1986:300) 

3 kap. Säkerhetsanordningar för sjöfarten 

1 § Sjöfartsverket håller fyrar, sjömärken och andra sjösäkerhetsanordningar för sjöfarten samt 

sjöräddningsstationer i den utsträckning som Sjöfartsverket bestämmer efter samråd med Transportstyrelsen. 

Förordning (2008:1285). 

2 § Andra sjösäkerhetsanordningar för sjöfarten än som sägs i 1 § får inte inrättas inom Sveriges sjöterritorium 

eller ekonomiska zon utan tillstånd. Sjösäkerhetsanordningar får inte heller ändras, flyttas eller dras in utan 

tillstånd. 

   Frågor om tillstånd enligt första stycket prövas av Transportstyrelsen efter samråd med Sjöfartsverket. Ett 

tillstånd får förenas med villkor. I fråga om radiofyrar eller andra säkerhetsanordningar med radiosändare finns 

bestämmelser i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och i förordningen (2003:396) om elektronisk 

kommunikation. 

   Transportstyrelsen får efter samråd med Sjöfartsverket föreskriva att tillstånd för inrättande, ändring, flyttning 

eller indragning av säkerhetsanordningar inte behövs i ett visst område eller för en viss typ av 

säkerhetsanordningar. Förordning (2008:1285). 

3 § Den som inrättar eller övertar en säkerhetsanordning skall underhålla och betjäna anordningen på ett 

tillfredsställande sätt. Transportstyrelsen utövar tillsyn över säkerhetsanordningar i den mån tillsynen inte 

ankommer på någon annan. Förordning (2008:1285). 

4 § Om en säkerhetsanordning är bristfällig eller vilseledande och rättelse inte omedelbart sker efter tillsägelse 

hos den underhållsskyldige eller denne inte kan anträffas omedelbart, får Transportstyrelsen på den 

underhållsskyldiges bekostnad undanröja anordningen eller föranstalta om rättelse. 

   Om Transportstyrelsen finner att det i Sveriges sjöterritorium har anordnats belysning eller något annat som 

kan vilseleda sjöfarande, skall styrelsen anmäla förhållandet till länsstyrelsen, om anordningen inte genast kan 

undanröjas. Länsstyrelsen skall meddela de föreskrifter som behövs för att anordningen snarast möjligt skall 

undanröjas. Länsstyrelsen får då förelägga vite. 

   Om Transportstyrelsen finner att det i Sveriges ekonomiska zon har anordnats belysning eller något annat 

som kan vilseleda sjöfarande, skall styrelsen meddela de föreskrifter som behövs för att anordningen skall 

undanröjas. Transportstyrelsen får då förelägga vite. Förordning (2008:1285). 

5 § Fartyg får inte förtöjas vid fyrar, sjömärken eller andra säkerhetsanordningar. 

6 § Den som med eller utan skuld medverkat i en händelse som lett till att en fyr, ett sjömärke eller någon annan 

säkerhetsanordning har skadats eller rubbats är skyldig att anmäla det inträffade till befattningshavare vid 

Sjöfartsverket eller till någon annan som svarar för anordningen. Sjöfartsverket ska snarast informera 

Transportstyrelsen om det inträffade. Förordning (2008:1285). 

5 kap. Ansvarsbestämmelser m.m. 

1 § Till böter döms 

------- 

4. den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 3 kap. 2 § första stycket, 

5. den som bryter mot 3 kap. 5 eller 6 § 
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Bilaga 2 

Förteckning 

Ägare Måseskärs Vänner Driftansvarig Måseskärs Vänner 

Status I drift Antal 1 

 

Objekttyp Stations ID Benämning Stationsläge N Stationsläge E Lotsområde Farled Klass Kategori Karaktär 

Släckt fyr 9320079 MÅSESKÄR GAMLA FYR 58-05.6444415 11-19.8342068 MR 141 3 2 Fl W (3) 30s 20 M 

 
Anm. Tidsbegränsat drifttillstånd för årlig driftsättning i samband med Västerhavsveckan (vecka 32). 
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Bilaga 3 

Sjökortsutdrag 

 
© Sjöfartsverket 
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Ansökan om tillstånd för sjösäkerhetsanordning 

Enligt 3 och 5 kap. Sjötrafikförordningen (1986:300) 

Bilaga 4 

Drifttillstånd 
   

☐ Nytt drifttillstånd ☐ Förnyelse av tillstånd ☐ Komplettering/ändring 

Tillstånd nummer 
   

☐ Nytt nummer ☐ Befintligt nummer  

Diarienummer 
Transportstyrelsens beteckning 

TSS 2021-2739 

Sjösäkerhetsanordning 
Benämning och stations ID-nummer Position (WGS84 DDM) 

MÅSESKÄR GAMLA FYR (Stn-ID 9320079) N 58-05.6444415 / E 11-19.8342068 

Uppgifter om tillståndssökande 
Namn och adress Pers-/org.nr. Telefon  

Måseskärs Vänner 

c/o Ulrik Svensson 

Borgstigen 11 

133 33 Saltsjöbaden 

 

802535-0110 070-147 58 85 

E-postadress 

ulriksvensson4@gmail.com 

Beskrivning av det nautiska behovet (ange eventuella bilagor) 
 

  

Teknisk beskrivning av sjösäkerhetsanordningen (ange eventuella bilagor) 
 

  

Övrig information 
 

  

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

    

Underskrift 

 

 


