Sejladsinformationer

Sverige
Emne
Told
Paskontrol
Visum

Kommentar
EU og Schengen-borgere kan sejle ind og ud af Sverige som de har lyst.
Lystbåde der ankommer fra andre områder skal indklarere og udfylde en
Leisure Boat, Entry-Exit Form.
Se: http://kustbevakningen.se.
Kommer du udefra EU og Schengen, skal du sende en liste over
besætningen, samt evt. passagerer til :
Swedish Coastguard Maritime Clearance i Härnösand:
Tlf.: +460611 85530
Fax: +460611 20190
E-mail: sweden24@coastguard.se or sweden24@kustbevakningen.se

Båddokumentation
Sortvandsudpumpning
Brandstof
Flaske gas
Vindmøller
Militær skyde områder
Trafikseparering
Broer
Formaliteter
Beskyttede områder
Promillegrænse
Kompetencebevis
Flagregler
Vigtige telefonnumre
og hjemmesider

Havne
Vejrtjenester
Turbøjer
God havneskik
Sikkerhed i havne
Overvintring
Opankring og adgang
til stranden
Demografisk data.

Told:
Tlf.: +46 980 845 50
Fax: + 46 980 820 89
E-mail: rsbc@tullverket.se
Alle bør medbringe deres pas eller billedlegitimation.
Sverige følge HELCOM anbefalingerne. Fra april 2015 skal alle både have
en sortvandstank som skal udpumpes eller kun må tømmes udenfor 12 SM
grænsen.
Mange steder er det biodiesel. Spørg først.
Blå Camping gaz nogle steder eller LPG I 2,5 og 10 kg.
Det er ikke tilladt at sejle igennem vindmølleparker.
Mærket på søkort.
Se søkort
Broernes højde fremgår af søkortene. Kan de åbnes, skal broen kontaktes
for tiderne.
Det er tilladt at have bål de fleste steder. Husk at slukke dem ordentligt.
Fugle områder er noteret på søkortene samt de tidspunkter adgang er
spærret pga. yngleperioder.
For både over 10 meter eller både der kan sejle over 15 knob – 0,2
promille. Både under 10 meter og 15 knob 1,0 promille
For både over 12 x 4 meter kræves der et kompetence bevis – ellers ingen.
Nationalflag hejses ved solopgang (08:00) og nedtages ved solnedgang
(21:00). Besøgende viser høflighedsflag under styrbord sallingshorn.
Told: Tlf.:+46 0980-845 50, Fax:+46 0980-820 89 ,E-mail:
rsbc@tullverket.se
Swedish Coast Guard Maritime Clearance (Kustbevakningen)Tlf: +46
(0)611 - 33 55 30 Fax: +46 (0)611 - 201 90
http://www.gasthamnsguiden.se/
http://www.smhi.se
Næsten alle er private.
Der forventes ro i havnen efter kl. 22:00. Mange steder bruges rød/grønne
skiltning for at anvise ledige pladser.
Sverige er meget striks m.h.t. hastighed i havnene
Muligt de fleste steder. Spørg havnefogeden.
Bortset fra i beskyttet områder (se søkort) er det tilladt at op ankre og gå i
land alle steder.
9,5 millioner indbyggere; 1000 bådklubber med 250,000 medlemmer.
Cirka 1.000 klubhavne og 500 gæstehavne.
Cirka 881.000 både i alt. Turbåde: 120.000 motorbåde og 62.000 sejlbåde.
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Sejladsinformationer

Møntfod
Butikstider
Offentligt transport
Nyttig links

Svenske kroner. Næsten alle steder modtager kreditkort, men det er en
god ide at have lidt småpenge på sig.
I byerne har butikkerne normalt åben indtil kl. 19 eller 20. Ude på landet
lukker de tidligere.
For oplysninger om Stockholm: www.sl.se ,og www.vasttrafik.se for
Göteborg.
www.visitsweden.se
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