
 FAKTA uppdaterad senast 25 april 2014 

Haninge kommun /     Postadress:      Besöksadress:   
Telefon:     Telefax:    E-post:  

 

Föreskrifter  
 
Med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken gäller nedan angivna föreskrifter för 
reservatet. 
 
A.  Inskränkningar i rätten att använda vattenområden:  
Med stöd av 7 kap. 5 § är det (”utöver vad som gäller enligt lagar och 
förordningar”) inom reservatets skötselområden inte tillåtet:  
 - att dyka på skeppsvraken utan Haninge kommuns tillstånd  
 - att ankra, fiska, dyka eller framföra undervattensfarkost, samt annan 
undervattensverksamhet såsom rör- och kabelläggning.  
Sådan dykning är dock tillåten som sker i samband med bad och utan varje 
form av hjälpmedel såsom dykdräkt, luftaggregat, simfötter, cyklop, snorkel 
m.m. 
Haninge kommun kan medge undantag enligt 7 kap. 7 § miljöbalken från 
föreskrifter under A, om särskilda skäl föreligger. Således kan Haninge 
kommun lämna tillstånd åt den som har kompetens och övriga 
förutsättningar att bedriva guideledd dykverksamhet på skeppsvraken inom 
kulturreservatet, i den form och den omfattning som anges i bifogade 
skötselplaner för de tre skötselområden som ingår i reservatet. 
Utifrån hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken skall den som bedriver en 
verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till 
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors 
hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
Tillstånd att dyka kan ges till den som genomgått utbildning som följer den 
plan som Riksantikvarieämbetet och Statens maritima museer har tagit fram 
för guidning på kulturhistoriskt värdefulla skeppsvrak. Tillstånd kan även ges 
till den som äger erforderlig kompetens Inom området, såsom utbildade 
marinarkeologer med erfarenhet av dykning på känsliga fartygslämningar. 
Tillståndet är avgiftsbelagt. 
 
B.  Förpliktelser att tåla intrång:  
 
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd av 7 kap. 6§ 
miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till (fastigheten)/området 
att tåla följande intrång:  
 - förbud mot ankring, fiske, dykning eller nyttjande av undervattensfarkost 
inom området, samt anläggningar såsom bojar och eventuella pontoner som 
är avsedda för dykning på skeppsvraken. 
Att orsaka skada eller bryta mot föreskrifterna som meddelat för 
kulturreservatet medför enligt 29 kap. 2 – 2a §§ miljöbalken straffansvar. 
Föreskrifterna under A-B utgör Inte hinder för de åtgärder som behövs för att 
uppnå syftet med kulturreservatet samt för reservatets vård, skötsel och 
uppföljning inom ramen för reservatsförvaltningen. 


