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Synpunkter på Översiktsplan 2050. 
 
Båtsam är en samorganisation för 22 båtklubbar i kommunen med ca 2500 medlemmar - 
flertalet båtägare. Föreningen lämnade yttrande under programskedet 2019 och lämnar 
nedanstående synpunkter på förslaget som är ute för samråd tom 2020-09-07. 
 
Mottot Staden i havet kräver en hög ambitionsnivå beträffande möjligheter till båtliv! 
Översiktsplanen grundar sig på att Karlskrona är byggd på 33 öar och har unika 
förutsättningar för fortsatt utveckling. Förslaget innebär att kommunen bygger vidare med 
”vattnet som identitetsbärare och attraktionskraft” såväl i centrala staden, landsbygden och 
skärgården. ”Staden i havet” lanseras som motto för planeringen. 
 
Under den medborgardialog som kommunen genomförde under programskedet 2019 
framkom tydligt att den föreslagna inriktning har starkt stöd hos invånarna. På frågan Vad är 
bäst med Karlskrona? svarade överlägset flest medborgare Havet och skärgården. Detta 
innebär att det finns stora förväntningar hos kommunens invånare att kommunen tar till 
vara dess unika förutsättningar. Det kräver att kommunen har en hög ambitionsnivå som 
möjliggör ett bra båtliv och bra tillgänglighet till skärgården. 
 
Båtsams styrelse anser att förslaget till översiktsplan och den plan för skärgårdshamnarna 
som håller på att färdigställas har en hög ambitionsnivå avseende båtliv. Det föreslås bland 
annat en omfattande utbyggnad av platser för fritidsbåtar samt att ett antal av befintliga 
hamnar i skärgården utvecklas som fritidsbåtshamnar vilket är mycket positivt för båtlivet. 
Kommunen bör höja ambitionsnivå beträffande tillgänglighet till skärgården exempelvis i 
form av bryggor och service. En viktig uppgift är att verka för samverkan mellan olika 
intressenter. Ett bra exempel på hur man gör skärgården tillgänglig är Gryts skärgård. 
 
Översiktsplanen och planen för skärgårdshamnar är tillsammans en mycket bra grund för 
fortsatt planering och genomförande av utveckling av båtlivet i kommunen. Det krävs dock 
konkretisering av planerna och att det sker i samverkan med de båtklubbar som finns runt 
om i kommunen. Det är viktigt att både marina företag och ideella föreningar finns som 
alternativ för båtägarna när det gäller driften av båtplatser och vinteruppläggning. 
Båtklubbarna berikar båtlivet med gemenskap, utbildning beträffande navigation, 
sjösäkerhet, miljö mm samt möjligheter att genom ideella insatser bedriva båtliv till en rimlig 
kostnad. 
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Båtsam redovisar nedan några frågor som behöver beredas ytterligare innan översiktsplanen 
och planen för skärgårdshamnar antas.  
 
Planeringen av vinteruppläggningsplatser behöver bli tydligare. Kommunens planering av ett 
stort antal båtplatser kräver också utbyggnad av platser för vinteruppläggning. Lämplig mark 
för ändamålet behöver reserveras. Det saknas i stor utsträckning bra alternativ för 
vinteruppläggning av större och djupgående båtar. Problemet kommer att förstärkas 
ytterligare om man i enlighet med skrivningen i översiktsplanens tar i anspråk 
Lorentsbergsområdet för bostäder.  Som alternativ föreslås att mark iordningställs vid gamla 
skjutbanan vid Västra Mark. Det är tveksamt om detta område är lämpligt för större och 
djupgående båtar på grund av djupförhållandena i vattenområdet.  
 
Allt fler båtägare förvarar sin båt på trailers vilket medför ökat behov av sjösättningsramper. 
Detta bör ingå i kommunens planering. 
 
Båtsam har tidigare pekat ut Rosenholms Udde som ett unikt område för båtlivet och 
utarbetade en vision som överlämnats till kommunen. Båtsams vision har till stora delar 
tagits till vara i det detaljplanearbete för området som sedan genomförts. Båtsam har yttrat 
sig positivt över det förslaget till detaljplan. Nu har Båtsams styrelse uppfattat att ett nytt 
läge uppstått beträffande användningen av Rosenholms Udde och att detaljplanearbetet har 
avbrutits. Om så är fallet är det viktigt att kommunen snarast påbörjar arbete med 
framtagande av ett bra alternativ. 
 
I översiktsplanen föreslås byggande av bostäder nära havet på flera håll i skärgården och i 
området Torstäva/Trummenäs. Detta vet man skapar stor efterfrågan på båtplatser i 
närområdet. Erfarenheten från byggandet av bostäder i Trummenäs är att många är 
besvikna över att man inte kunnat få någon båtplats i näraliggande hamn.  I den fortsatta 
planeringen är det viktigt att utbyggnaden av båtplatser är bättre koordinerad med 
byggandet av bostäder och att de båtklubbar som finns i området engageras. 
 
Det saknas en del marin service i kommunen. Det gäller bland annat tillgången till sjömackar, 
segelmakeri, marinelektronik mm. Därför är det angeläget att kommunen i sin planering och 
genom sin näringslivsenhet stödjer att denna service utvecklas. 
 
Sammanfattningsvis är Båtsam positiv till Översiktsplan 50 och de förslag som håller på att 
tas fram i planen för skärgårdshamnar. Båtsam anser det angeläget att kommunen arbetar 
vidare med de frågor som pekas ut ovan. 
 
Vänliga hälsningar 
Enligt uppdrag  
 
Lars Larsson 
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