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2.1 Policy

Inledniing
Karlstadd är belägett där Värmlaands störstaa vattendrag
g, Klarälven
n, rinner ut i Sveriges sttörsta
insjö, V
Vänern. Föruutsättningarna för vatteenanknutet friluftsliv
f
occh turism ärr därför god
da och
det finnns ett stort båtintresse. Men
M vattnett och stränderna är även
n viktiga urr flera andraa
perspekktiv och det är många in
ntressen som
m ska avväg
gas när det gäller
g
använndningen av
v våra
stränderr.
Det har byggts ett stort
s
antal privata
p
enski
kilda bryggo
or på kommu
unens markk främst uteffter
Klarälveens stränderr. De allra flesta
f
har byyggts utan tiillstånd från
n kommunenn, utan
strandskkyddsdispenns och på pllatser där deet enligt dettaljplan är "öppet vattenn" innebäraande att
bryggorr inte får byggas. Det fiinns dessutoom en stor efterfrågan
e
på
p båtplatseer i kommun
nen och
det finnns många förrfrågningar om att få bbygga fler brryggor efterr strändernaa.
Denna ppolicy syftaar till att tyd
dliggöra kom
mmunens sy
yn på och haantering av enskilda brryggor
på komm
munal markk och hur ko
ommunen saamlat vill hantera
h
beho
ovet av brygggor och utv
veckla
båtlivet och strändeernas attrak
ktivitet.

Policy
Policyn tar sin utgångspunkt i visionen för Karlstads kommun – Livskvalitet Karlstad
100 000 och de fyra ledstjärnorna: En attraktiv stad som växer, En stad för alla, Den
goda gröna staden och En kommun i gott skick. Våra strand- och vattenområden är
viktiga resurser i arbetet med att nå den uppsatta visionen men vattnet och stränderna
är även viktiga ur flera andra perspektiv och det är många intressen som ska avvägas
när det gäller användningen av våra stränder
Policyn innehåller tre delar.
1.

2.
3.

Strandområdet utefter Klarälvens stränder i centrala Karlstad delas in i fyra
zoner. I de olika zonerna tydliggörs kommunens syn på nyttjandet av stränder
och vattenområden.
Vi ska fortsätta att utveckla Karlstad som båtstad, skapa attraktivitet och öka
tillgängligheten till såväl älvstränder som Vänerkusten.
Förfrågningar om nya privata bryggor på kommunal mark skall hanteras enligt
framtagna riktlinjer.

Indelning i fyra zoner för att tydliggöra fortsatt arbete med utveckling av
bryggor och stränder
Älven och vattnet i Karlstad tätort delas in i 4 zoner. - Grön, Gul, blå och röd.







I grön zon får bara finnas mindre bryggor för tillfälligt bruk av typen
gästplatser och angöringsmöjligheter. Inga privata enskilda bryggor ska tillåtas.
I gul zon får finnas bryggor som bidrar till att allmänheten får en ökad
tillgänglighet till vattnet och som tillför kvalitet till omgivande stadsdelar.
Båtplatser kan tillskapas genom samlade brygganläggningar med stöd av
antagna detaljplaner. Inga privata enskilda bryggor ska tillåtas.
I blå zon är det lämpligt att utan de särskilda hänsynstaganden som gäller i gul
zon bygga ut fler allmänna eller föreningsägda båtplatser i form av större
samlade brygganläggningar – för mindre båtar. Inga privata enskilda bryggor
ska tillåtas.
I röd zon är det också lämpligt att bygga ut fler allmänna eller föreningsägda
båtplatser. Här är det också lämpligt att bygga båtplatser för större båtar. Inga
privata enskilda bryggor ska tillåtas

Karta – zonindelning

Utveckla Karlstad som en attraktiv båtstad
Karlstad med sin närhet till såväl Vänerkusten som Klarälven har mycket goda förutsättningar
när det gäller vattenanknutet friluftsliv. Vi ska ta till vara dessa förutsättningar för att utveckla
attraktivitet och öka tillgängligheten till stränder och vattenytor. Det är dock viktigt att detta
sker genom en sammanvägning av de olika intressen som kan finnas.
Kommunens ambition är att bygga ut antalet båtplatser i Karlstad. Detta ska ske genom såväl
kompletteringar av befintliga anläggningar som nyanläggningar. En utgångspunkt är dessa
anläggningar ska vara allmänt tillgängliga.

Förfrågningar av nya privata bryggor på kommunal mark skall hanteras enligt
framtagna riktlinjer
Efterfrågan på båtplatser är stor och Karlstads kommun har fått in många förfrågningar
från medborgare om vilka regler som gäller och vilka tillstånd som krävs för befintliga
och nya bryggor. Med anledning av detta har riktlinjer för hantering av nya enskilda
bryggor på kommunal mark tagits fram.

