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Yttrande från Skärgårdsföretagarna angående Rufs 2050 

Skärgårdsföretagarna är en organisation med företag och företagarföreningar i hela 
skärgården som medlemmar. Vi bevakar och driver företagarfrågor i skärgården och arbetar 
hårt för att vara en självklar remissinstans i frågor som rör förutsättningar för företagande i 
skärgårdsmiljö.  

Vi vill på detta sätt berätta om och belysa vikten av att replipunkterna, kopplingarna mellan 
fastlandet och öarna fungerar på ett smidigt sätt. Samt att båttrafiken planeras på ett sådant 
sätt att det är de bofastas behov som tillgodoses i första hand vid planeringen av trafiken.  

Att skapa förutsättningar för en hållbar blå näring i skärgården är en annan aspekt som 
saknas i planer; var ska varv, kajer, bryggor och hamnar placeras? Hur ska känsliga vikar och 
områden skyddas? Strandskyddet behöver tillämpas med hänsyn till sjönära verksamheter. 

Replipunkter 

Det är av yttersta vikt att replipunkterna är och ses som arbetsplatser, lastkajer i första hand; 

• Där gods- och persontransporter kan utföras dygnet runt. 
• Där olika typer av båtar och fartyg kan lastas och lossas (stora såväl som små). 
• Där ingen tar betalt för att gods eller passagerare lämnar eller ankommer till kajen. 
• Där det är enkelt för skärgårdsborna att tillgodose sina transportbehov. 
• Där det finns parkeringar för både båtar och bilar. Önskvärt är också att det finns 

möjligheter att tanka båtar och bilar. 
• Där det finns väntkur, toaletter och sopsortering. 

Omgivningarna måste planeras och ges extra uppmärksamhet i regionala och kommunala 
översiktsplaner för att undvika att bostäder, lekplatser eller andra privata eller enskilda 
kommuntjänstemäns intressen hotar funktionen av replipunkten. 

Trafikplanering 

De bofastas behov att kunna delta i aktiviteter eller arbeta på fastlandet såväl som 
skolbarnen från öarna och arbetspendlande ut till öarna måste prioriteras i planeringen av 
trafiken.  Idag används ofta stora långsamtgående fartyg året om och stor hänsyn tas till 
bussbolagens upphandlingar. Skärgården har också länge efterlyst en basturlista som gäller 
året om. 
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