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Flera beslut fattas före
nyåret
Både stadsbyggnadsnämnden, kultur- och
fritidsnämnden och teknik-
och fastighetsnämnden har under oktober
månad beslutat att överlämna sina uppdrag
kring Skutbergets utveckling till
kommunfullmäktige där de nödvändiga
besluten fattas den 19 december.
 
I den här veckan har också kommunstyrelsen
godkännt de olika planerna,
genomförandeavtalet samt servicebyggnadens
utformning.
 
Om detaljplanen för Skutbergets temapark -
sagovärlden - antas i december finns det
möjlighet att överklaga beslutet. I en sådan
process kan ett beslut ta runt ett år, något
som innebär en tidigaste byggstart för
sagovärlden 2022 och öppnande 2023.
Sagovärlden kan komma att öppna i etapper.
 

  

Vill du prenumerera? 

Anmäl dig här

BESLUTEN 
Handlingsplan med prioriteringar
I denna plan finns förslag på hur vi kan
prioritera de åtgärder som finns
i planprogrammet för Skutberget. Här finns
även en bedömd kostnad för varje åtgärd,
även de åtgärder som föranleds av
sagovärldens etablering.
 

Vision/Planprogram
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Här finns mer information om
hur en planprocess går till.

Följ Skutbergets utveckling på
kommunens webb

Visionen och planprogrammet redovisar
föreslag till hur Skutbergets friluftsområde
skulle kunna utvecklas och gestaltas.
Planprogrammet ligger till grund för de
prioriteringar som görs i handlingsplanen som
beskrevs nedan.
 

Detaljplan
Detaljplanen anger hur sagovärlden på
Skutberget kan få se ut. I denna plan har alla
konsekvenser redovisats, till exempel finns en
omfattande miljökonsekvensbeskrivning.
Detaljplanen har, precis som planprogrammet,
varit föremål för samråd samt tillgänglig för
Karlstadsborna i granskningsskedet. Vid båda
tillfällena har Karlstadsborna kunnat lämna
sina åsikter. 
Läs planen här.
 

Genomförandeavtal
Detta avtal reglerar Muminvärldens och
kommunens åtaganden. Avtalet följer
kommunens praxis för genomförandeavtal vid
exploateringar.
 

Servicebyggnad
Kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans
med kommunledningskontoret har tagit fram
underlag för hur en framtida
servicebyggnad skulle kunna drivas. 
Ärendet återrapporteras
till kommunfullmäktige i december.
Byggande, investeringskalkyl samt hyra utreds
vidare i en förstudie inom ramen för teknik-
och fastighetsnämndens ansvarsområde.
Investeringsbeslut om servicebyggnaden tas
under budgetprocessen 2021 med tidigaste
möjliga byggstart 2022.
Läs mer här.

Vad kostar det då?
Kommunens utgifter för investeringar i samband med etableringen täcks av de avgifter som
Muminvärlden kommer att betala till kommunen.
 
Totalt räknar vi med att kommunen kommer att göra investeringar för 73,5 miljoner kronor runt
sagovärlden. Hela beloppet finansieras av de intäkter vi får från Muminvärlden.
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Av de 73,5 miljoner kronorna finansieras 57,5 miljoner genom tomträttsavgälden som Muminvärlden
betalar till kommunen. Resterande 16 miljoner finansieras genom särskilda avtal för parkeringen samt
för vatten och avlopp.
 
Muminvärlden betalar själv för parkens utformning, detta beräknas till 200 miljoner kronor.
 
Karlstads kommun har också tagit fram en handlingsplan kopplad till Visions- och planprogrammet för
Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. I handlingsplanen redovisas de kostnader som avser
friluftsområdet. Handlingsplanen beslutas tillsammans med förslag till vision och planprogram i
kommunfullmäktige i december.
 
Tomträttsavgälden
En tomträtt ger Muminvärlden samma rättigheter som en vanlig fastighetsägare och avtalet förlängs
automatiskt 20 år åt gången om inte kommunen väljer att säga upp avtalet. Det är bara kommunen
som kan säga upp ett tomträttsavtal.
 
Tomträttsavgälden gäller från tillträdesdagen. Den exakta tomträttsavgälden bestäms utifrån det
aktuella markvärdet den dag tomträttsavtalet undertecknas, efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.

Visste du... 
...att namnet Fintatorp tros komma från att området vid Kattfjorden tidigare kallats
Finta efter en person invandrad från Finland 1580

...att namnet Skutberget kommer från att man förr i tiden, med en skuta, skeppade
ved från ”berget vid Finta” till Karlstad. Skutan lade till vid Residenstorget

...att den gamla portalen vid infarten till Skutberget sattes upp 2007 och kostade
273000 kronor. Sedan dess har ytterligare cirka 10 000 kronor lagts på underhåll. Nu
är skylten nedtagen, då den på grund av ålderdom inte längre är säker att ha uppe. I
2020 års budget finns pengar avsatta för ny skylt.

Tre frågor till Ann Catrin Kärne, översiktsplanerare

Vad innebär översiktsplanering?
I en översiktsplan beskriver vi hur vi kan använda marken
och bygga i Karlstads kommun. I översiktsplanen kan du se var
man föreslår att nya bostads-, handels-, frilufts- och
industriområden mm ska ligga i framtiden. Översiktsplanen
vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till
grund för exempelvis beslut om bygglov. Alla kommuner är
skyldiga att ha en översiktsplan. Läs mer via denna länk

Vad är skillnaden mellan planprogram och detaljplan?
Ett planprogram är något vi inte alltid behöver ta fram. I vissa
fall, som till exempel på Skutberget, ville vi göra en grundligare
kartläggning av förutsättningarna och dessutom ta in
medborgarnas åsikter och valde därför att ta fram en vision med
övergripande mål för friluftsområdet och ett planprogram som visar den fysiska inriktningen för
friluftsområdets utveckling. Ett planprogram är inte juridiskt bindande.
Detaljplanen är det slutgiltiga dokumentet som bestämmer hur mark och vatten kan få
användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen är juridiskt bindande och består
huvudsakligen av en plankarta och en planbeskrivning. Ibland kan den även innehålla ett
gestaltningsprogram och en miljökonsekvensbeskrivning.

Hur var ditt första möte med Skutberget?
När jag första gången hörde talas om Skutberget var det beskrivningar om ett fantastiskt
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utflyktsområde samt uppblåsbara krokodiler, vattenrutschbana, stora badstranden och
camping.
När jag sedan kom dit tyckte jag nog faktiskt inte att området svarade upp mot
förväntningarna, det kändes nedgånget och splittrat. Jag kände spontant att detta var ett
område som skulle kunna utvecklas och bli så mycket bättre för alla friluftsbesökare. Och det
jobbar vi ju för nu.

Skicka gärna vidare det här nyhetsbrevet till andra som kan vara intresserade.

Vill du prenumerera? Anmäl dig här.

Aktuell information om utvecklingen av Skutberget finns alltid på
www.karlstad.se/skutbergetsframtid
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