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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.
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 senast 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 §.

