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Hej Anders,
Tack för informationen!
Det stämmer att SjöVgenom CLO GE har haft kontakt med TS i detta ärende och där vi
efter kontroll kan konstatera att aktuell utmärkning finns redovisad i Hydrographicas
specialsjökort från 2013 med beteckning 534-05 Harkskärsfjärden (pdf-fil). Sjökortet
skapades av Hydrographica på uppdrag av Kultur &F fritid i Gävle kommun för aktuell
målgrupp (fritidsbåtar). Av den anledningen finns erforderligt beslutsunderlag för TS att
kunna utfärda ett drifttillstånd efter samråd med SjöV för aktuell utmärkning med s k
sjösäkerhetsanordningar (SSA).
Ett utfärdat SSA tillstånd är samtidigt ett underlag för SjöV att uppdatera aktuellt sjökort
respektive informera sjöfarare genom Ufs-notis. Alltså faller detta med automatik på plats
genom vår tillståndshantering. Vi utfärdar tillstånd efter att vi har mottagit en SSA ansökan
av ägaren via formuläret på vår webbplats (se länk). I ansökan ska det bl.a. framgå för
vilken djupkurva SSA ska skydda för. Likaså vill vi få samtliga SSA redovisade i format
WGS84 (DDM) med minst tre decimalers noggrannhet, OK?
Vidare vill jag upplysa om att vi nyligen har utfärdat ett drifttillstånd till Gävle Hamn AB efter
att Gävle kommuns samtliga SSA har överlåtits till hamnbolaget (pdf-fil).
Slutligen rekommenderar jag att ni tar del av vår webbaserade SSA utbildning (se länk). I
händelse av att något är oklart är du välkommen att kontakta mig.
Mvh
Mats Hörström
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