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inte bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att innehållet är säkert.
Vattenskoterutredningen; Fråga till länsstyrelser och kommuner avseende om störningsbilden
från vattenskotrar har förändrats under 2022
Regeringen har tillsatt en utredning om en reglering av användningen av vattenskotrar och liknande
farkoster. Utredningen har tagit namnet Vattenskoterutredningen och ska enligt direktiven lämna ett
betänkande senast den 3 oktober 2022. Enligt direktiven ska utredningen bland annat utreda vilka
störningar och olägenheter för människors hälsa och miljön som användningen av vattenskoter och
andra vattenfarkoster med liknande störningsbild kan medföra. För mer information se här.
Sedan den 1 maj 2022 finns krav på förarbevis för att få framföra vattenskoter och sedan tidigare
finns möjlighet för Polismyndigheten och Kustbevakningen att på plats utfärda ordningsbot för
störningar kopplade till bl.a. vattenskotrar.
Vi undrar därför om ni under vår och sommar 2022 upplevt någon förändring av eventuella störningar
från vattenskotrar jämfört med tidigare år? Om ja, har störningarna ökat eller minskat i omfattning?
Vi skickar över frågan nu för att ni ska kunna återkomma till oss i slutet av sommaren. Ert svar bör
skickas med e-post till caroline.appelberg@regeringskansliet.se senast den 15 augusti 2022.
Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig.
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