
FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR 
SKUTBERGETS FRILUFTSOMRÅDE

inom Skutberget, Karlstads kommun, Värmlands län 

PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING 
Standardförfarande (PBL 2010:900)

Stadsbyggnadsförvaltningen
Dnr SBN 2020-732021-03-26



Denna plan handläggs med standardförfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5. 

Planprocessen består av flera olika skeden, i denna planprocess ingår följande skeden:

Samråd: Under samrådsskedet ges möjlighet till insyn och påverkan av förslaget. Samrådet 
syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Efter bearbetning ställs planför-
slaget ut för granskning.

Granskning: Under granskningstiden ges ytterligare en möjlighet att påverka planförslaget. 
Granskningstiden är minst två veckor.

Antagande: Detaljplaner ska antas av kommunfullmäktige. Planer som inte är av principiell 
betydelse får dock antas av stadsbyggnadsnämnden.

Överklagande: Ett antagandebeslut kan överklagas av den som senast i granskningsskedet 
har lämnat skriftliga synpunkter och inte fått dem tillgodosedda samt bedöms vara berörd 
av förslaget.

Laga kraft: Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte 
är överklagad.
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PLANBESKRIVNING
En planbeskrivning är en beskrivning av hur detaljplanen ska förstås och genomföras. Planbeskriv-
ningen är en obligatorisk handling och ska finnas tillsammans med plankartan med tillhörande 
bestämmelser. Planbeskrivningen innehåller en redovisning av:
• planeringsförutsättningarna
• planens syfte
• hur planen är avsedd att genomföras
• de överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till motstående in-

tressen och planens konsekvenser 
• om planen avviker från översiktsplanen, och i så fall på vilket sätt den gör det samt skälen för 

avvikelsen.

Inledning
Utveckling av Skutberget
På 1930-talet upplät ägarna till Eriksbergs gård, vartill Skutberget då hörde, mark för uppförande av 
sommarstugor på höjderna närmast Vänern. Egendomen Eriksberg såldes till Karlstads kommun 
1944, och sommarstugorna kom därmed att ligga på kommunägd mark.

Skutberget som ett friluftsområde för Karlstadborna har utvecklats från slutet av 1940-talet då Skid- 
och friluftsfrämjandet etablerade sig där. Det började med en bastubyggnad som sedan följdes av 
både vägar och andra ändamålsenliga byggnader. En viktig person i detta skede var Anders Forsell, 
som också bodde i en intendentbostad som uppfördes inom området (Forsellstugan). Elektricitet, 
vatten och avlopp drogs fram och området röjdes. Tanken var att Skutberget skulle bli ett reservat 
för alla stadsbor som saknade sommarstugor eller en egen badstrand.

1955 invigdes Skutbergsgården, som avsågs användas för utbildning och konferenser och som ”vär-
mestuga” för picknickande besökare. En camping hade också etablerats. Denna överläts 2006 till 
privat entreprenör, och drivs idag av First Camp.

Sedan marken såldes till kommunen på 1940-talet har området successivt utvecklats från ett som-
marstugeområde till ett mer allmänt friluftsområde för Karlstadsbor, besökare och föreningar. Idag 
är skutbergsområdet en given plats för träning, bad och friluftsliv, och har stor betydelse för fören-
ingslivet, skolorna och turistnäringen. Området lockar många besökare men är i behov av upprust-
ning av såväl byggnader som ytor. Med stora outnyttjade arealer finns en stor utvecklingspotential. 

2005 fattade kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut att Skutberget ska utvecklas från att i första 
hand utgöra ett friluftsområde av lokalt intresse till att bli ett besöksområde som attraherar externa 
besökare, och 2007 tog kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om att skapa de planeringsmässiga 
förutsättningarna för att etablera en upplevelseanläggning på Skutberget. I juni 2017 gav kommun-
fullmäktige i Karlstad berörda förvaltningar en rad uppdrag i syfte att utveckla Skutbergets frilufts-
område för att göra området till en attraktiv plats för Karlstadsbor och besökare. De olika uppdra-
gen som drevs som separata arbeten samlades under benämningen Utveckling av Skutberget. Som 
en del i detta genomfördes en medborgardialog som ett underlag inför framtagandet av en vision 
och ett planprogram för området.

I december 2019 beslutade kommunfullmäktige att godkänna Vision och planprogram för Skutbergets 
frilufts- och rekreationsområde och tillhörande handlingsplan, samt att ge stadsbyggnadsnämnden i upp-



5

drag att upprätta detaljplan för området, baserat på visionen och planprogrammet. Parallellt med 
detaljplanearbetet ska ett fördjupat gestaltningsprogram för Skutbergets friluftsområde tas fram. 

Detaljplanens syfte
Syftet med denna detaljplan är att stödja utvecklingen av Skutberget till ett förstklassigt frilufts- och 
rekreationsområde för Karlstadsbor och besökare, i enlighet med Vision och planprogram för  
Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. Syftet är också att säkerställa en långsiktig allemansrättslig 
tillgång till området, sätta ramarna för utveckling av den befintliga campinganläggningen samt ge 
skydd och användning åt kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i området.

Planhandlingar
Planen omfattar följande handlingar:
• Plankarta
• Planbeskrivning
• Illustrationsplan (Fördjupat gestaltningsprogram del 1, White)

Utredningar och underlag
• Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde, KF 2019
• Handlingsplan för Skutbergets friluftsområde, KF 2019
• Skutberget, Fördjupat gestaltningsprogram del 1, White 2021
• Kulturmiljöutredning vid Skutberget, Värmlands museum 2008 
• Trädinventering Skutbergets friluftsområde, Teknik- och fastighetsförvaltningen 2020
• Naturvärdesinventering vid Skutberget, Calluna 2017
• Fågelinventering av Skutberget, Naturvisaren 2018
• Bottenfaunaundersökningar i Vänern vid Skutberget, Medins havs- och vattenkonsulter 2018
• Trafikutredning Skutberget, WSP 2018-09-11
• PM - spillvattenutredning Skutberget, Teknik- och fastighetsförvaltningen, 2012
• PM - VA-försörjning av temapark vid Skutberget, Teknik- och fastighetsförvaltningen 2018
• Kusthydraulisk utredning, Skutberget båt/bad/brygga, Sweco 2019
• PM Sedimentprovtagning Skutberget, Sweco 2019 
• Påverkan på strandskydd inom del av detaljplan för Skutberget, Karlstad, Sweco 2021
• Påverkan på MKN vatten inom del av detaljplan för Skutberget, Karlstad, Sweco 2021
• Påverkan på artskydd inom del av detaljplan för Skutberget, Karlstad, Sweco 2021

Plandata
Detaljplanen omfattar den del av friluftsområdet Skutberget som ligger söder om Bomstadsvägen 
och utanför det område som planlagts för en temapark (Detaljplan för Skutbergets temapark, antagen 
av kommunfullmäktige 2019-12-19). Friluftsområdet innehåller badplatser med sandstränder och 
fina badklippor, öppna ytor för bollspel och andra aktiviteter, skogsområden för olika aktiviteter, 
motionsspår och MTB-spår mm. Inom området finns också en campinganläggning samt gården 
Fintatorp och den agrara miljön kring den. Planområdet omfattar ett drygt 75 ha stort markområde 
samt anslutande vattenområde. I väster gränsar området mot bostadsfastigheter, och i norr mot 
Bomstadsvägen. I öster utgörs områdesgränsen av plangränsen för detaljplanen för temaparken.

Campingområdet är genom tomträtt upplåtet till Brf  Vermelandia stugor (First Camp). Övrig mark 
ägs av Karlstads kommun.

Benämningar 
Skutbergets friluftsområde är stort och under arbetets gång har olika arbetsnamn på de olika 
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områdena inom Skutberget cirkulerat. Inför den fortsatta utvecklingen av området finns det därför 
behov av att namnsätta de olika delarna. Namnförslag har tagits fram av arbetsgruppen i samråd 
med kommunens namnberedningsgrupp och stadsbyggnadsantikvarie. Namnförslagen är sådana 
som redan finns idag, tagna från kulturhistoriska kartor eller helt nya. 

Huvuddrag
Planområdet består idag av camping och friluftsområde med olika funktioner och miljöer vilket de-
taljplanen har som syfte att bekräfta och ge stöd för utveckling. Campingfastigheten, befintliga och 
nya byggnader inom friluftsområdet, och de öppna fälten (Sportfältet) i norr planläggs som kvar- 
tersmark, medan övriga ytor planläggs som allmän platsmark eller gatumark. Även om friluftsområ-
det i norr planläggs som kvartersmark ska ytorna vara allmänt tillgängliga men kan eventuellt delvis 
komma att arrenderas eller tillfälligt hyras ut till föreningar, evenemang eller tävlingar. 

Kulturhistoriskt värdefulla byggander bekräftas och skyddas i stor utstäckning i planen, i syfte att 
områdets och byggnadernas historia ska kunna avläsas även i framtiden och med utvecklingen av 
området. 

Inom delar av vattenområdet föreslås strandskyddet upphävas. Detta för att möjliggöra för utbygg-
nad av de anläggningar som planeras för det rörliga allmänna friluftslivet (badplats och bryggor). 
Strandskyddet upphävs även inom området där Skutbergsgården ligger, i syfte att möjliggöra för 
någon typ av användning av byggnaden som är till gagn för friluftslivet.

Detaljplanen stödjer därmed skydd och utveckling av friluftsområdet. Vissa delområden planeras 
vara mer aktivitetsbaserade än andra och tanken med utvecklingen är att tillgängliggöra fler platser 
på området samt knyta ihop dem med varandra (se bild nästa sida).

Figur 1. Illustration över namn på olika delar som det i texten refereras till.
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Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen 3 kap 1 § ha en översiktsplan för att ange inrikt-
ningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Karlstads kommuns gällande över-
siktsplan (2012) anger att en upplevelseanläggning kan förläggas till Skutberget. Utöver upplevelse-
anläggningen ska det enligt översiktsplanen skapas förutsättningar för utveckling av det befintliga 
friluftslivet, campingområdet, en utvecklad och förbättrad gästhamn samt ökad tillgänglighet för 
båttrafik till Skutberget.

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. Planförslaget innehåller dock ingen gästhamn, vilket 
har prioriterats bort i Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde, godkänt av 
kommunfullmäktige 2019-12-19, med anledning av fokuset på bevarande av natur- och kulturvär-
dena i området. 

Kommunens styrmodell
En del av kommunens styrmodell är den Strategiska planen med målområden och övergripande 
mål. Inom målområdet ”En kommun för alla” finns följande mål som har särskild bäring på detalj-
planen: 
• Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin kommun. Vi erbjuder också gröna oaser 

och tillgång till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern vilka stimulerar till fysisk 
aktivitet, rekreation och sociala möten.

• Tillgänglighet och möjligheten till delaktighet ska vara god. I ett demokratiskt samhälle 
ska invånarna känna delaktighet och inflytande genom att de kan vara med och påverka och 
känna att deras åsikter tas på största allvar. Det gäller inte minst att ta tillvara barnens erfaren-
heter och kunskaper om det offentliga rummet. 

• Karlstad ska vara bland de bästa besöksmålen i Sverige. Vi vill stärka besöksnäringen och 
bidra till utvecklingen av Karlstad som event-, upplevelse-, idrotts- och handelsstad.

• Karlstadsborna ska kunna leva ett hälsosamt liv. En stadsplanering som stimulerar rörelse 
och möten mellan människor bidrar till ökad folkhälsa, och möjligheter att utöva idrott och 
ha en aktiv vardag. Alla ska ha närhet till natur- och idrottsupplevelser. En stadsplanering som 
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stimulerar rörelse och möten mellan människor bidrar till ökad folkhälsa.
• Den biologiska mångfalden ska värnas och naturens värde för friluftslivet ska utvecklas.  

Vår rika och varierade natur är en källa för friluftsliv och rekreation, och har därigenom stor 
betydelse för folkhälsan.

Vision och planprogram
Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde antogs av kommunfullmäktige i de-
cember 2019. Ur visionen:

”Visionen för Skutberget är att locka fler besökare, höja områdets attraktvitet och stimulera människor i alla åldrar 
till aktiviteter och upplevelser med naturen och kulturen som utgångspunkt. Skutberget ska utvecklas till en nod för 
friluftsliv, motion och naturanpassade äventyr som tillvaratar det unika Vänerläget och stärker kommunens
och regionens attraktionskraft. Skutberget ska utgöra ett lockande besöksmål som attraherar både Karlstadbor och 
externa besökare.”

Parallellt med detta planarbete har en fördjupning av visionen/planprogrammet tagits fram i syfte 
att mer djupgående beskriva områdets gestaltningsprinciper och utveckling. Se Fördjupat gestaltnings-
program del 1, White.

Gällande detaljplan
Området är inte planlagt men gränsar i öster till detaljplan för Skutbergets temapark, antagen 2019. 
Denna har ännu inte vunnit laga kraft.

Beslut om planläggning
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i maj 2020 i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden att upprätta detalj-
plan för Skutbergets friluftsområde. 

Tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 (KF 2017-06-19 § 8 p1, 2 och 6) att det påbörjade 
visionsarbetet för Skutbergets friluftsområde skulle färdigställas, att detaljplaner för ett utvecklat 
friluftsliv och för en temapark inom Skutberget skulle tas fram, samt att det påbörjade uppdraget 
att fastställa den exakta placeringen och utformningen av ett naturreservat inom Skutberget enligt 
teknik- och fastighetsnämndens beslut 2013 (TFN 2013-03-20 § 5) skyndsamt skulle fastställas. 

I december 2019 (KF 2019-12-19) beslutade kommunfullmäktige att godkänna Vision och plan-
program för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde med tillhörande handlingsplan (§ 8) och att anta 
detaljplan för temaparken (§ 7). Fullmäktige beslutade även att uppdra åt kommunledningskontoret 
att tillsammans med stadsbyggnadsnämnden och övriga berörda nämnder ta fram ett gestaltnings-
program för friluftsområdet och att detaljplanearbetet för Skutbergets friluftsområde skulle full-
följas (§ 8). Därtill beslutade kommunfullmäktige bl a att frågan om naturreservatsbildning enligt 
teknik- och fastighetsnämndens beslut 2013 ska avvakta en laga kraft-vunnen plan för Skutbergets 
friluftsområde (§ 10), samt att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att föreslå alternativt 
läge och utformning för sjösättningsramp (§ 8).

Pågående utredningar
Naturreservatsbildning
Syftet med detaljplanen för Skutbergets friluftsområde är att bevara Skutberget som ett av Karlstads 
kommuns viktigaste allmänt tillgängliga aktivitets- och friluftsområden, vilket också skulle vara 
syftet med att bilda ett naturreservat. Genom att bilda naturreservat kan bindande bestämmelser 
om t ex skötsel och skydd av vegetationen införas på ett sätt som inte är möjligt i en detaljplan. I 
reservatsbestämmelserna kan också mer detaljerade bestämmelser om vad som får finnas och göras 
i området fastställas.
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Den del av Skutberget som har studerats och kan vara aktuell för bildande av naturreservat är 
skogsområdet mot stranden (Sjöåsen) med sina klippstränder, den stora badstranden samt klipp-
stranden i öster mellan motionsspåren och vattnet. Gränsen är inte fastlagd, men det område som 
bedöms bli aktuellt utgör naturmark i detaljplanen.

För att bilda ett naturreservat får reservatet inte strida mot detaljplan för det aktuella området. De-
taljplanens syfte är detsamma som syftet med ett eventuellt naturreservat. Detaljplanen har utfor-
mats så att den inte ska försvåra möjligheten att bilda ett naturreservat.

Fördupat gestaltningsprogram
Parallellt med detta detaljplanearbete arbetas ett fördjupat gestaltningsprogram över området fram, 
i syfte att mer djupgående beskriva områdets gestaltningsprinciper och utveckling. Programmet är 
en fortsättning och fördjupning av visionen och planprogrammet som godkändes 2019 och leds 
av kommunledningskontoret. Det fördjupade gestaltningsprogrammet ska läsas tillsammans med 
denna detaljplan. Se Fördjupat gestaltningsprogram del 1, White.

Båtramp
Visioen och planprogrammet för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde syftar bl a till att 
hitta ytor och ersättning för de allmänna friluftsfunktioner som idag ligger inom det område som 
planlagts för temapark. En sådan funktion är en sjösättningsramp för båtar, som är särskilt viktig 
vid olika tävlingsarrangemang som anordnas av segelbåtsklubbarna. I samband med godkännandet 
av visionen/planprogrammet i december 2019 beslutade kommunfullmäktige att förslag till utform-
ning och nytt läge och för båtramp skulle tas fram. 

I visionen/planprogrammet finns förslag om placering av ny båtramp i områdets sydvästra del, väs-
ter om den västra badplatsen. Vidare utredningar har visat att detta inte är ett helt lämpligt läge för 
en sådan båtramp. Se Kusthydraulisk utredning västra badviken, Sweco. Utredningen fortgår, varför något 
läge inom planområdet inte finns redovisat i detaljplanen eller det fördjupade gestaltningsprogram-
met.

Undersökning om betydande miljöpåverkan
För den aktuella detaljplanen har undersökning om planen kan antas innebära betydande miljöpå-
verkan gjorts och samråtts med länsstyrelsen (2020-06-16) enligt miljöbalken 6 kap. Kommunens 
bedömning är att genomförandet av denna plan inte innebär risk för betydande miljöpåverkan. 
Planen kan dock enligt undersökningen innebära en viss påverkan på miljön vilket behandlas under 
rubriken Konsekvenser i denna planbeskrivning. Följande aspekter har i undersökningen bedömts vara 
relevanta att behandla: konsekvenser för naturvärden, särskilt fåglar, samt vattenmiljö och botten-
fauna, och konsekvenser avseende strandskydd, dagvatten, översvämning och kulturmiljö. 

Utöver detta bedöms konsekvenser avseende artskydd och miljökvalitetsnormer för vatten.

Avvägningar mot annan lagstiftning
Inom den fysiska planeringen finns hänsyn och avvägningar som behöver göras rörande annan 
lagstiftning. Följande lagrum behöver särskilt beaktas:

3 kap MB – Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vattenområden, främst 
riksintressen.
Norra Vänerskärgården är utpekad som riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken. 
Riksintresset är knutet till Vänern och det friluftsliv som har vattenkontakten som bas – till exempel 
bad- och båtliv och fiske. I kommunens översiktsplan 2012 ligger gränsen för riksintresset i strand-



10

linjen. En översyn av riksintresseområden för friluftsliv gjordes 2013. I sitt remissvar till länsstyrel-
sen föreslog kommunen att hela Skutberget fram till Sörmons naturreservat och E18 skulle omfat-
tas av riksintresse, men att den slutliga avgränsningen skulle utredas och preciseras ytterligare med 
hänsyn till planerad upplevelseanläggning och befintlig campingverksamhet. Detta kommer att ske i 
det pågående arbetet med revidering av översiktsplanen. 

Detaljplanen och planerade åtgärder bedöms innebära positiv påverkan på riksintresset för frilufts-
liv.

Vänern är av riksintresse för yrkesfiske enligt 3 kap 5 § miljöbalken. Inget yrkesfiske pågår inom 
planområdet. Eventuella åtgärder, som vassröjning i planområdets västra del, kan eventuellt komma 
att påverka riksintresset indirekt. Eventuell påverkan kommer att hanteras i kommande tillstånds-
process för vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken.

Vattenområdet omfattas av riksintresse för sjöfart. Planen berör inte någon farled och bedöms inte 
påverka riksintresset.

4 kap MB – Särskilda bestämmelser för vissa områden.
Skutberget ligger i sin helhet inom område utpekat som riksintresse för friluftsliv och turism enligt 
4 kap 2 § miljöbalken (Vänern med öar och strandområden). Området är av riksintresse med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, och turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas. 
Bestämmelserna utgör dock inget hinder för utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala 
näringslivet. 

Detaljplanen och planerade åtgärder bedöms innebära en positiv påverkan på friluftslivet och turis-
men. 

5 kap MB – Miljökvalitetsnormer.
Miljökvalitetsnormerna syftar till att skydda människors miljö och hälsa. Idag finns det särskilda 
normer för:
• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 2004:660)
• olika kemiska föreningar i fisk- och musselvatten (SFS 2001:554)
• omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Detaljplanens vattenområde berör ytvattenförekomsten Vänern - Kattfjorden som idag har måttlig 
ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Se vidare avsnittet Störningar, hälsa och säkerhet.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra ökade bullernivåer eller försämrad luftkvalitet. 

7 kap MB – Skydd av naturen, strandskydd, biotopskydd, naturreservat, Natura 2000 mm.
Skutberget berör ytvattenförekomsten Vänern - Kattfjorden och grundvattenförekomsten Sörmon. 
Länsstyrelsen har beslutat om vattenskyddsområde och föreskrifter för Kattfjorden. Föreskrifterna 
trädde i kraft 1 januari 2013. Större delen av planområdet ligger inom den sekundära skyddszonen 
av skyddsområdet. Vattenområdet utanför den västra delen av planområdet ligger inom den primära 
skyddszonen, och skogsområdena inom den tertiära skyddszonen. Se vidare avsnittet Störningar, 
hälsa och säkerhet.

Området berörs av utvidgat strandskydd enligt länsstyrelsens beslut 2014-12-16.

Strandskyddet upphävs genom detaljplanen inom delar av planområdet, för att möjliggöra åtgärder 
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för utveckling av friluftslivet. Se vidare under avsnittet Strandskydd. 

Skutbergets friluftsområde omfattar även spårområdena norr och väster om Bomstadsvägen. Dessa 
ligger till stor del inom Sörmons naturreservat. Denna del av friluftsområdet ingår inte i detaljpla-
nen. Genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka naturreservatets syften.

Barnrättslagen - SFS 2018:1197
Sedan 2020-01-01 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning genom Barnrättslagen (SFS 
2018:1197). Det innebär att:
- Alla barn har rätt till alla rättigheter och inget barn får diskrimineras på någon grund.
- Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
- Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
- Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

För denna plan har en barnkonsekvensanalys gjorts i syfte att utveckla den fysiska utformningen 
utifrån ett barnperspektiv samt att förbättra beslutsunderlaget. I denna planen har särkilt frågor som 
rör hälsa och säkerhet, trygghet, identitet, vardagsliv, lek och lärande och sammanhållen stad varit 
relevanta att belysa.

Vilka konsekvenser planen bedöms innebära ur ett barnperspektiv redovisas under rubriken Konse-
kvenser - Sociala konsekvenser, sist i planbeskrivningen.

Tillståndsprövning för vattenverksamhet
Inom Skutbergets sydvästra del, Västra badstranden, planeras ytor iordningställas för att skapa en 
mer tillgänglig och attraktiv badstrand mm. Följande åtgärder planeras inom användningsområde 
för vattenområde där bryggor tillåts (W1):
• Muddring av botten närmast stranden
• Anläggande av bryggor och spänger inom och intill vassområdet
• Delvis röjning av vassområdet 

I planområdets östra del, alldeles söder om detaljplanen för temaparken, möjliggörs anläggande av 
en mindre brygga för dagsbesökande båtar (W1). Anläggande av denna är också vattenverksamhet.

Samtliga åtgärder kräver anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalkens 11 kapitel. 
Åtgärdernas eventuella miljöpåverkan kommer i detalj att hanteras inom ramen för den processen. 
I detaljplanen föreslås strandskyddet att upphävas i dessa delar för att möjliggöra anläggningarna 
(a2). Detaljplanens genomförande i övrigt är inte beroende av dessa åtgärder. 

Förutsättningar och planförslag
Mark- och vattenanvändning
Området nyttjas för friluftsliv, motion, föreningsliv, bad och campingverksamhet. Det mesta av 
bad- och friluftslivet är idag koncentrerat till områdets sydöstra delar, där även parkering, entré till 
campingen och parkliknande ytor finns. I öst-västlig riktning, genom skogsområdet (Sjöåsen), går 
ett välanvänt motionsspår som leder vidare ut i skogen och naturreservatet väster om Bomstadsvä-
gen. I väster finns en lada (Fintaladan) som nyttjas för driften av friluftsområdet. I norr finns öppna 
fält som i huvudsak används för idrott och hundverksamhet. Här finns även en arrendetomt med 
ett privat fritidshus och i nordväst ligger en gammal bostadsgård som inte används idag, Fintatops 
gård, med höga kulturhistoriska värden. I mitten av området ligger en campingplats. 
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Planför-
slag
Planförslaget innebär i huvuddrag att ytorna i öster utvecklas och förädlas, samtidigt som nya ytor 
för friluftsliv, bad och motion skapas i väster. Förslaget, i enlighet med visionen/planprogrammet, 
innebär att ytterligare en entrépunkt skapas i västra delen av friluftsområdet.

Områdets dominerande användning är park, natur och friluftsområde inom områden som ska vara 
allmänt tillgängliga (PARK, NATUR och N3). Området i norr möjliggörs för olika frilufts- och 
idrottsutövanden inom skötta ytor - som fotbollsplaner, hundverksamhet mm (N3). Inom dessa ytor 
ingår även mindre byggnader/anläggningar som hör till frilufts- och idrottsområdet, som mindre 
omklädningshytter, avbytarbås, entrétorg, busshållplatser, gc-vägar och parkeringsplatser. Området 
får  inte inhägnas (b1). Markanvädningen bekräftar inte det privata fritidshus på arrendetomt som 
finns strax norr om campingen, men det kan finnas kvar så länge arrendet fortgår. Arrendevillkoren 
regleras genom befintligt avtal för bostadsarrende.

Befintliga och nya byggnader planläggs som kvartersmark för friluftsområde (N1) då de ska kom-
plettera friluftsområdet på olika sätt. Fintators gård och Fintaladan ges även användingen besöks-
anläggning (R) för att möjliggöra olika typer av verksamheter som passar in på området. Några 
exempel är restaurang/café, utställningslokaler, odling, försäljning, uthyrning av friluftsutrustning, 
träningslokaler, hantverk etc. 

Ytorna som planläggs som park (PARK) möjliggörs för mer skötta friluftsytor med mindre an-
läggningar/byggnader som behövs för park- och friluftsområdet, så som toaletter, vindskydd, 
grillplatser, lekplatser, hängytor, uppställningsplatser för foodtrucks, cykelparkeringar, utsiktsplatser, 
gångvägar mm. Områdena med denna använding ska vara helt allmänt tillgängliga. 
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Ytorna som planläggs som natur (NATUR) är också till för det rörliga friluftslivet men innehål-
ler mer friväxande natur och oskötta ytor. Det är dock möjligt med anläggningar som frisbeegolf, 
naturparcour, naturkonst, motionsspår, grillplatser och tillgänglighetsanpassade spänger (frilufts-
aktiviteter). Inom naturmarken ligger även stora badstranden och klippbaden längs stranden. Det 
område som eventuellt kan komma att bli naturreservat har planbestämmelsen NATUR.

Skötseln av naturområdet ska utgå från områdets värde för friluftslivet och ske med hänsyn till om-
rådets stora naturvärden. En skötselplan ska upprättas för området. Skötselplanen ska bl a innehålla 
anläggande av stigar, grillplatser, naturlekplatser mm, och utformas så att lämningar från tidigare 
sommarstugebebyggelse kan synliggöras och användas på ett bra sätt.

En del av planområdet är avsatt som område för friluftsliv och camping (N) och campingstugor, 
max 100 stycken (O1). Campingområdet får inte inhägnas som helhet och gångvägen i öst-västlig 
riktining ska vara allmänt tillgänglig, liksom spåret som korsar i campingens södra del (x1). Hotell/
vandrarhem eller liknande får inte uppföras inom området. 

Skutbergsvägen, som idag är enskild väg, planläggs tillsammans med gång- och cykelväg som lo-
kalgata (GATA) som avslutas med en entréplats (torg) i söder. Nya parkeringsplatser anordnas vid 
både västra och östra entrén och ligger inom kvartersmark (N1 respektive N3).

Vattenområdena planläggs som öppet vattenområde (W) samt vattenområde där bryggor får place-
ras (W1).

Bebyggelse och kulturmiljöer
Inom friluftsområdets östra del finns Friluftsbyn med intendentbostaden Forsellstugan (4 på kar-
ta nedan), som idag nyttjas av Friluftsfrämjandets kansli, samt tre uthusbyggnader (5-6). Där finns 
även en tidigare bastu (7). Forsellstugan uppfördes omkring 1950 som tjänstebostad åt Anders 
Forsell, eldsjäl inom Skid- och friluftsfrämjandet, och en av drivkrafterna bakom Skutbergets om-
vandling till det friluftsområde för Karlstadsborna det är idag. Denna och bastun är i kommunens 
kulturmiljöprogram utpekade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader (motsvarar bestäm-
melse i PBL 8 kap 13 §, förbud mot förvanskning). Uthusbyggnaderna är utpekade som byggnader 
med ett visst kulturhistoriskt värde. Friluftsfrämjandet har tidigare också disponerat en stuga belä-
gen på höjden strax söder om campingområdet (Skogshyddan (8), sannolikt uppförd som som-
marstuga i mitten av 1900-talet), även denna utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Tillsammans 
med Skutbergsgården (se nedan) utgör området sammantaget en miljö med kulturhistoriskt värde. 

Skutbergsgården (9), en tvåvåningsbyggnad i rödmålad träpanel på vitputsad nedervåning, ritad av 
dåvarande stadsarkitekten i Karlstad, Olle Lagergren. Skutbergsgården kom till i mitten på 1950-ta-
let för att användas för möten, undervisning, samkväm och plats för besökare till Skutberget att 
förtära medhavd matsäck. Byggnaden har ett visst kulturhistoriskt värde, framförallt som element 
i en sammanhängande miljö som berättar om verksamheten vid Skutberget. På senare tid har den 
använts som restaurang men sedan ett antal år tillbaka har den stått tom och outnyttjad. I dagsläget 
är den nedgången såväl invändigt som utvändigt och saknar tillgänglighetsanpassning. Endast toalet-
terna som är tillgängliga från utsidan är öppna för allmänheten. 

I nordvästra delen av planområdet finns Fintatorps gård med mangårdsbyggnad (1) och ekono-
mibyggnader (2 och 3). Gården med sin miljö har en ålderdomlig karaktär och är en betydande 
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symbol för Skutbergets äldre, agrara historia. Det är en relativt intakt helhetsmiljö och upplevs som 
ursprunglig och autentisk. Såväl byggnaderna som gårdsmiljön bedöms ha särskilt höga kulturhisto-
riska värden enligt kommunens kulturmiljöprogram. Byggnaderna har stått tomma och varit i dåligt 
skick en längre tid. Gården ägs av kommunen och varsam upprustning pågår.

Förutom Fintatorps gård finns i planområdets västra del en stor ladugårdsbyggnad, Fintaladan 
(10), från 1900-talets första hälft, tillhörande en av de nu försvunna gårdarna vid Fintatorp. Denna 
disponeras av kultur- och fritidsförvaltningen för bl a utrustning för friluftsområdets skötsel. La-
dugården har ett visst kulturhistoriskt värde. Fintaladan har kompletterats med fler byggnader för 
driften av området. Dessa bedöms inte ha några kulturhistoriska värden. 

Inom campingområdet finns förutom receptionsbyggnad och servicebyggnader ett 30-tal mycket 
enkla campingstugor i nordöstra delen av campingen och ett 10-tal campingstugor av högre stan-
dard söder om receptionsbyggnaden, samt ett 10-tal s k villavagnar som har ställts upp som perma-
nenta stugor längre söderut i området. I övrigt finns cirka 350 husvagns- och husbilsplatser samt ett 
antal tältplatser.

Strax norr om campingområdet, på en liten kulle, finns en privat sommarbostad (12), uppförd på 
kommunal mark med arrende om 1000 kvm. Stugan är cirka 50 kvm och troligen uppförd någon-
gång på 30-40-talet.

Nuvarande motionscentral ligger utanför planområdet, men inom Skutberget. Denna ingår i det 
planerade temaparksområdet och ska, när temaparken byggs, ersättas med en ny servicebyggnad 
inom friluftsområdets västra del.  

För mer information, se Kulturmiljöprogrammet, Karlstad samt Kulturmiljöutredning Skutberget 2008.  
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Planförslag
Friluftsbyn
Forsellstugan (4) och förrådsbyggnaderna planeras att fortsättningsvis nyttjas för föreningsliv, 
omklädning och allmänna toaletter. Byggnaderna ligger inom parkmark (PARK) men ges använd-
ningen friluftsområde (N1). Forsellstugan får inte rivas (r2), dess stengrund får inte täckas över (q6) 
och särskilda varsamhetskrav vid underhåll ställs i planen (q1, k3) för att dess karaktär ska bevaras. 
Ska taket bytas bör rött tegel användas. Även förrådsbyggnaderna (5) och toalettbyggnaden (6) ges 
varsamhetsbestämmelser i syfte att de ska behålla sin enkla karaktär inplacerade i terrängen, oavsett 
om befintliga byggnader rustas (k4) eller nya uppförs (f2) . 

Den gamla bastubyggnaden (7) är i mycket dåligt skick och har därför inte givits några skydds- el-
ler varsamhetsbestämmelser. Byggnaden kan istället ersättas med ett enklare väderskydd på platsen, 
se Fördjupat gestaltningsprogram, White. Väderskyddet kan komma att fungera som samlingspunkt för 
såväl friluftsbesökare som skolklasser vid t ex utflykter. Ny bastubyggnad planeras på sikt uppföras 
vid den västra badstranden istället, längst ut på spängerna i vassen (W1).

Skogshyddan (8) förses med rivningsförbud (r2) och dess karaktärsdrag ska bevaras (k3, k5).

Skutbergsgården (9)
Skutbergsgården ska användas för publika ändamål. Användningen har angetts som friluftsområde 
och besöksanläggning (N1 och R), vilket innebär att den får användas för verksamhet som kan 
passa i området: föreningslokal, konferenslokal, butik, restaurang etc. Att öppna upp den slutna bot-
tenvåningen är önskvärt för att göra den mer välkomnande. Byggnaden får byggas till eller ersättas 
för att tillgodose verksamhetens eller friluftslivets behov. Se Fördjupat gestaltningsprogram.

Fintatorps gård
Varsam restaurering och upprustning av gården och dess byggnader pågår i syfte att möjliggöra för 
någon form av publik verksamhet som kompletterar friluftsområdet (R och N1) och passar in på 
gården och dess miljö. Några exempel är café, restaurang, utställningar, hantverk, enklare försäljning 
kopplad till verksamheten etc. 

Karaktären hos den lummigt inramade gårdsmiljön och jordkällare ska bevaras (q5 och prickmark), 
liksom de båda gårdshusen. Ett särskilt värdefullt träd får inte fällas utan kommunens medgivande 
(om det är sjukt eller innebär säkerhetsrisk) (n1, a1). 

Ingen av de tre byggnaderna får rivas (r1, r2) och underhåll ska utföras varsamt enligt bestämmel-
serna (q1). 

Mangårdsbyggnadens (1) veranda är en senare tillbyggnad och omfattas inte av rivningsförbudet 
(r1). De sekundära påslag av cement på stengrunden som gjorts på senare tid bör avlägsnas (q2). 
Fönstersättningen ska i huvudsak bevaras, men det innebär inget hinder för att sätta nytt fönster 
eller dörr mot norr. (q2, k1). Dock bör byggnadens publika huvudentré bevaras i söder, gärna med 
farstukvist med litet sadeltak och räcken. Den ursprungliga stommen och planlösningen ska i hu-
vudsak behållas och värdefulla detaljer invändigt ska bevaras, men anpassningar kan göras för att en 
modern verksamhet ska kunna nyttja byggnaden (q2). 

Ladan i söder (3) ska bland annat ha fasader av stående lockpanel lika befintligt utförande kombine-
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rat med frilagd timmerstomme (k2) och bevarad takkonstruktion av typen åstak med synliga åsän-
dar (q4). Fönstersättning ska i huvudsak bibehållas men kan kompletteras med något extra fönster. 
Portar och dörrar ska vara svartmålade men mindre luckor får vara röda (k2). 

Ladugården i väster (2) förses liksom ladan med varsamhetsbestämmelser (k2, r2, q1). Dessutom ska 
gavelfönstren bevaras alternativt nytillverkas som kopior av befintliga fönster (q4).

Inom gården får även ny mindre kompletterande byggnad om maximalt 60 m2 med 3 meters bygg-
nadshöjd uppföras (e2 och <3>) för t ex toaletter. Denna ska utföras med hänsyn till gårdsmiljön 
och de övriga byggnaderna, med fasader i röd slamfärg och sadeltak i plåt eller rött lertegel. Sedum-
tak tillåts också. (f1). Läget anpassas till den verksamhet som kommer att finnas på gården. I övrigt 
får gården inte förses med ytterligare byggnader (prickmark).

Fintaladan (9)
Den ursprungliga ladugårdsbyggnaden får inte rivas (r2) och dess karaktärsdrag ska bevaras (k7). 
Inom användningsområdet, exklusive Fintaladan, tillåts totalt 1200 kvm byggnadsarea med högsta 
byggnadshöjd om fyra meter (e3 och <4>). Det möjliggör för komplettering med ytterligare en 
byggnad inom området, att användas för friluftsverksamheten eller besöksändamål.

Campingområdet
Campingområdet ges anvädnning för traditionell camping med husvagnar, husbilar och tält (N), 
samt tillhörande servicebyggnader. Utöver det får totalt 100 campingstugor (O1) med största bygg-
nadsarea 60 m2 per campingstuga (e1) finnas. Högsta tillåtna byggnadshöjd inom campingområdet 
är 4 meter (<4>).  

Möjlighet för allmän gångpassage genom området säkerställs (x1), dels på campingområdets öst-
västliga ”huvudgata” och dels i områdets södra del, där ett elljusspår passerar genom området.

Inom prickade områden får inga byggnader uppföras. Detta gäller utmed gräns mot friluftsområ-
det, inom strandskyddat område, fornlämningsområde samt kring den allmännyttiga gångpassagen 
mot skogsområdet i söder (prickmark). Inte heller inom ledningsområden får byggnader uppföras 
(administrativ gräns, g1). Campingområdet som helhet får inte inhängnas (b1).

Ny servicebyggnad
En ny servicebyggnad planeras i anslutning till friluftsområdets västra entré utifrån grunderna som 
presenteras i det fördjupade gestaltningsprogrammet. Byggnaden placeras på kvartersmark för 
friluftsområde och motionsanläggning och kan också innehålla besöksverksamhet som t ex café, 
restaurang eller utställnigsverksamhet (N1 , N2 och R). Största byggandsarea får vara 1200 m2 (e3) 
och byggnadshöjden maximalt 4 meter (<4>). 

Badvik och bastu i väster
Den befintliga badviken planeras att rustas upp med bl a bryggor och spänger på land och i vassen, 
tillgänglighetsanpassad badramp och toaletter. Längst ut på en spång i vassen kan en bastubyggnad 
med tillhörande omklädning och enklare duschar uppföras. Se Fördjupat gestaltningsprogram, White. 

Övriga byggnader
Utöver anläggningar och aktiviteter för friluftslivet som ryms inom markanvädningarna planeras 
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även ny mindre toalettbyggnad vid västra badviken, omklädningshytter vid stora badstranden och 
ett väderskydd i Skutbergsparken. 

Kulturhistoriska lämningar
Utöver kulturhistoriskt värdefulla byggnader och gårdar finns tre fasta fornlämningar inom plan-
området: en husgrund i skogspartiet norr om entrén till campingen (10 på karta sid 13) samt två 
lämningar från gårdarna vid Fintatorp (som synlig lämning finns en jordkällare) (11). Fornlämningar 
är skyddade enligt kulturminneslagen, och ingrepp i en fornlämning eller dess fornlämningsområde 
kräver tillstånd.

I övrigt har 22 kulturhistoriska lämningar i form av husgrunder, källare, terrasser och stenlagda 
trappor påträffats i skogsmarken mot vattnet (Sjöåsen) – lämningar efter den sommarstugebebyg-
gelse som funnits där. Se Kulturmiljöutredning vid Skutberget, 2008.

Planförslag
Fornlämningen inom skogspartiet norr om campingens entré ligger inom naturmark (NATUR). 
Omlokalisering av Skutbergets motionsspår berör området och bör anpassas till lämningens utbred-
ning så att denna inte berörs. 

De båda gårdslämningarna, som klassas som fornlämning, i planområdets västra del ligger huvud-
sakligen inom parkmark (PARK). Inom den del som berörs av campingen får byggnad inte uppfö-
ras (prickmark). 

I plankartan införs en upplysning kring villkoren för ingrepp i fornlämning eller dess område.

Inga bestämmelser om kulturlämningarna inom Sjöåsen har införts. De kan komma att nyttiggöras 
eller synliggöras i de åtgärder som kan bli aktuella inom området och behandlas inom den skötsel-
plan som ska upprättas för området.

Natur / Grönytor och växtlighet
Allmänt
Planområdet är varierat med skogsområden mot Vänern, liksom norr och väster om planområdet. 
Längs med Vänerns strand sträcker sig en längsgående höjd (Sjöåsen) på som mest ca +54 möh, 
med ett strandområde som består av berg i dagen eller ett tunt jordtäcke på berg. Del av skogsområ-
det är utpekat i kommunens Naturvårds- och friluftsplan del 3 som värdefullt naturområde klass 3 - ett 
område med äldre tallskog och stort socialt värde som friluftsområde. 

I planområdets norra del finns öppna klippta gräsfält, i söder klippstränder och sandstränder och i 
sydöst iordningställda ytor av parkkaraktär.

Grönstruktur
Kommunstyrelsen har 2021 godkänt ett förslag till grönstrukturplan som omfattar Karlstads tätort. 
Skutberget ingår inte i de områden som beskrivs och analyseras i grönstrukturplanen, men har 
betydelse för bland annat förslag till gröna stråk, där det t ex finns viktiga spridningssamband för 
groddjur och delvis även barrskogsmesar. Förslaget till grönt stråk syftar också till att skapa ett 
rekreationsstråk, se avsnitt Friluftsliv och rekreation.

I analyser av ekologiska spridningssamband är Skutberget av betydelse för nätverk för reliktbock
och vildbin och delvis också för groddjur (arterna utgör fokusarter i analysen och representerar
därmed ett större antal arter med motsvarande krav på livsmiljöer). Viktiga biotoper för spridnings-
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sambanden är gamla solbelysta tallar (reliktbock), öppna blommande marker och brynmiljöer
(vildbin) och fuktmiljöer (groddjur).

Naturvärdesbedömningar

I samband med framtagandet av visionen/planprogrammet och detaljplanen för temaparken 
gjordes en naturvärdesinventering (NVI) av området, med fokus främst på temaparksområdet och  
Skutbergets södra delar.

Inom det nu aktuella planområdet identifierades två områden med höga naturvärden (klass 2: 
område 10 och 11 i kartan nedan) och tre områden med påtagliga naturvärden (klass 3: område 4, 
5 och 9 i kartan). Stora delar av inventeringsområdet pekas ut som landskapsobjekt där landskapets 
betydelse för den biologiska mångfalden är uppenbart större eller av annan karaktär än de ingående 
naturvärdesobjektens betydelse.
Skutbergets strandzon utgör en värdefull naturmiljö med inslag av knotiga, äldre, vindpåverkade 
tallar som ger området en tydlig havskaraktär. De västra delarna (område 5 i naturvärdesinvente-
ringen) bedöms ha påtagliga naturvärden. Den glesa tallskogen nära sjökanten ger mycket ljusin-
släpp och flera av tallarna är ca 120-150 år gamla. Från stora sandstranden och västerut (område 11) 
blandas tallskog med öppna sandmiljöer och blockighet i ett mosaikartat landskap. Flera av tallarna 
är äldre och solbelysta, och flera naturvårdsarter som stenskvätta, större hackspett och kattfot 
noterades i området. Många av arterna gynnas av landskapets småskalighet, varför området bedöms 
ha höga naturvärden. Som geologiska värden finns en tombolobildning (den lilla ”halvön” mot Vä-
nern) samt tydliga isräfflor på klipphällarna i området. Vid naturinventeringen 2009 hitades ett litet 
bestånd av blåsippa (fridlyst i Värmland) strax nordost om Skogshyddan söder om campingen.
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Del av skogsdungen i väster (område 4) utgörs av sumpskog med blandade trädslag, främst björk 
men också klibbal, rönn och asp. Död ved förekommer till viss del. Området bedöms ha påtagliga 
naturvärden och spillkråka har noterats här. Vassområdet strax söder därom utgör viktig miljö för 
sävsparv, och även rördrom noterades här. Sedan naturvärdesinventeringen gjordes har området 
gallrats rejält på grund av barkborreangrepp.

Parkytorna runt Skutbergsgården, bedöms ha höga naturvärden (område 10). Floran vittnar 
om att området förr betats längre perioder, vilket ger näringsfattig mark med fläckvisa förekomster 
av hävdgynnade arter som mandelblom, ärenpris och bockrot. Överlag består området av klippta 
gräsytor med 100-åriga tallar. Berg i dagen, öppna sandblottor och våta partier ger området en vär-
defull variation.

Skogsdungen norr om campingens infart (område 9) har troligen betats tidigare. Här finns gles 
skog med tall, björk och asp samt gräsmark med hävdgynnade växter mellan träden. Här finns goda 
förutsättningar för insekter, småfåglar och fladdermöss. Området bedöms ha påtagliga naturvärden 
(klass 3).

Campingområdet utgörs nästan helt av öppna gräsytor. Ett mindre trädbevuxet område i sydväs-
tra delen omfattas av utvidgat strandskydd.

Inom delar av planområdet finns flera utpekade värdefulla träd, se Trädinventering 2020. Invente-
ringen omfattar de öppna markerna norr om campingen och skogsdungen öster om campingen. 
Sjöåsen, Skutbergsparken och Lilla skogen i väster har inte inventerats. 

Tre träd väster om campingområdet (björk, hästkastanj och lönn) utpekas som särskilt värdefulla i 
länsstyrelsens trädinventering. Se Länsstyrelsen i Värmland, WebbGIS.

Djurliv
Flera naturvårdsintressanta arter noterades inom ramen för inventeringen 2017, vilket tyder på 
natur med positiv betydelse för biologisk mångfald. Framför allt bedöms områdets södra och 
varma strandzoner där flera värdefulla arter påträffats ha ett påtagligt artvärde. Arterna gröngöling, 
spillkråka, reliktbock och motaggsvamp, som är listade som nära hotade (NT) på 2015 års rödlista 
(ArtDatabanken), återfinns på platser inom hela inventeringsområdet. I rödlistan från 2020 bedöms 
dock gröngöling som livskraftig (LC).

2018 gjordes en fågelinventering inom Skutberget. Den visade att Skutberget, med sin variation av 
naturmiljöer från hällmarkstallskog, gamla lövträd, öppna gräsmarker och strandmiljöer, hyser en 
artrik fågelfauna, men utan större överraskningar eller rariteter. De år 2015 rödlistade fågelarter 
som konstaterats häcka i området är sävsparv, kungsfågel (från 2020 ej längre rödlistad) och stare. 
Sävsparv hävdar revir i vassen, tillsammans med rörsångare (upptagen i 2020 års rödlista som nära 
hotad, NT), medan stare och kungsfågel är mer beroende av flerskiktad skog och öppna marker för 
födosök. Därtill observerades vissa häckningsindikationer för spillkråka och gröngöling. Betydelse-
fulla biotopkvaliteter att slå vakt om är kombinationen av stora extensivt skötta gräsytor och gamla 
träd samt busk- och brynmiljöer, vilket passar arter som gröngöling, stare och göktyta med flera. I 
skogsområdena är det av vikt att spara hålträd, död ved, vassområde och skiktningen med träd och 
buskar i olika åldrar.

Bottenfauna
En bottenfaunaundersökning gjordes inom bland annat Skutbergets västra del i anslutning till den 
planerade västra badviken under 2018. I undersökningsområdet fanns ett naturligt mindre område 
med vass samt sten/block/häll-stränder i den ostligaste delen. Hela området är relativt vindexpo-
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nerat. Utöver vassbältet noterades ingen annan undervattensvegetation. I områdets västra del fanns 
även antropogen påverkan i form av villatomter och rensade vassområden. Ett antal ovanliga arter 
noterades, flest inom block/sten-miljön. Slutsatsen av undersökningen är att naturvärdena är höga 
till mycket höga med ovanliga arter, dock inga rödlistade arter. Resultatet stämmer väl överens med 
förväntat resultat i denna typ av miljö och överensstämmer med resultat från undersökningar av 
andra strandlokaler i Vänern av samma konsultföretag.

Planförslag
I princip hela det område som ingick i naturvärdesinventeringen planläggs med användningarna na-
tur respektive park och friluftsområde (NATUR och PARK), i syfte att säkerställa områdets natur- 
och friluftsvärden. De av länsstyrelsen utpekade värdefulla träden får särskilt skydd, liksom de träd 
som bedöms som prio 1 i trädinventeringen och ligger inom kvartersmark (n1, a1). 

Inom områdets sydöstra delar, Skutbergsparken (PARK), planeras de parkliknande ytorna i stora 
delar bevaras och naturvärdena i området kan komma att förstärkas över tid med rätt skötsel. De 
anordningar och friluftsaktiviteter som tillåts inom området ska placeras och anordas med hänsyn 
till områdets naturvärden, terräng och vegetation. Hålträd och död ved ska sparas i så stor utsträck-
ning som möljligt inom naturområdet. Detaljerna utreds i projekteringskede och skötselplan ska 
upprättas för området. 

Kvartersmarken runt Skutbergsgården (N1) begränsas mot bakgrund av strandskydd och naturvär-
den.

Grönytorna i norr (N1) planeras även fortsättningsvis bestå av öppna fält till förmån för både fri-
luftsliv och djurliv. 

Den planerade enklare bryggan längs stranden i öster (W1) placeras inom ett område där inga art-
fynd är gjorda, varför nuvarande bedömning är att det inte påverkar djur- och växtlivet betydande 
negativt. 

Den planerade badviken i väster, innebärande muddring, viss vassröjning och anläggande av bryg-
gor och spänger (W1), kan delvis komma att påverka djur- och växtlivet. Se avsnittet Konsekvenser av 
planförslaget för påverkan på områdets djur- och växtliv.

Planförslaget är utformat så att det inte förhindrar ett eventuellt bildande av naturreservat för del av 
området i ett senare skede. 

Gator och trafik
Biltrafik och gatumiljö
Området nås idag enkelt med bil från E18 via Skutbergsmotet, som nyligen byggts om med för-
längda på- och avfartsramper, och Skutbergsvägen. Inga kapacitetsproblem förekommer idag. 
Skutbergsvägen är cirka 7 meter bred och har ett körfält i vardera riktningen, och leder direkt in på 
friluftsområdet. För att ta sig vidare mot västra entrén, Bomstad och Lövnäsängen via Bomstadsvä-
gen, finns en avfart från Skutbergsvägen. Både Bomstadsäven och Skutbergsvägen är enskilda vägar.

Efter omregleringen av campingens tomträttsfastighet ligger nu campingens incheckningsfil på 
kommunal mark, med anslutning till Skutbergsvägen. 
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Störst trafikmängd till området inträffar under sommarhalvåret då badet lockar många besökare. En 
trafikräkning genomfördes under ett par högsommarveckor i juli 2018. Det högsta uppmätta flödet 
på Skutbergsvägen uppmätes då till 5 700 fordon/dygn. Utifrån detta har en trafiksimulering gjorts i 
syfte att analysera påverkan på E18 när temaparken är fullt utbyggd. Simuleringen har även jäm-
förts med kommunens trafikmodell för prognosår 2040, där även framtida eventuella utbyggnader i 
Bergvik och Eriksberg är inkluderade. Resultatet visade på liten risk för negativ påverkan på E18. Se 
Trafikutredning Skutbergets temapark, WSP för mer information.

Utifrån trafikanalysen, som även inkluderar en utbyggnad av temaparken, samt det faktum att 
besökare till friluftsområdet och campingen är mer utspridda över året och dygnet, bedöms inte en 
utveckling av friluftsområdet påverka vare sig maxtrafiken eller E18 och Skutbergsmotet negativt. 
Planförslaget innebär dessutom avsevärt förbättrade möjligheter till att gå, cykla och åka buss till 
området.

I ÅVS E18 genom Karlstad har kapaciteten i trafikplatserna studerats. Studien visar att belastnings-
graden i Skutbergsmotet är låg både i nuläget och med framtida prognostiserade trafikförhållanden.

Planförslag
Korsningen Skutbergsvägen/Bomstadsvägen föreslås byggas om så att den genomgående vägen 
fortsätter mot Bomstad istället för som idag mot Skutbergets östra del. Ombyggnaden stöds av 
detaljplanen för Skutbergets temapark, liksom ett eventuellt vänstersvängfält till temaparkens parke-
ring. Skutbergsvägen blir därmed en avtagsväg från genomgående vägen. I anslutning till korsningen 
placeras en informationsskylt som hänvisar till Skutbergets båda entréer och till Bomstad mm.

Södra delen av Skutbergsvägen föreslås att bli kommunal allmänn gata (GATA). Resterande del av 
Skutbergsvägen har planlagts som allmän gata i angränsande detaljplan. 

Entréer
Skutbergets friluftsområde saknar idag tydliga entrépunkter. De flesta som besöker området tar sig 
till östra delen av området, där flest parkeringsplatser och entrén till campingen finns. Söder om den 
stora grusparkeringen finns en stor vändzon. Tydliga informationsskyltar saknas.

Planförslag
Skutbergets friluftsområde förses med två tydliga entréer (N1 och N3), en i öster som leder till stora 
badstranden, Skutbergsgården och ytorna däromkring, samt till campingen, och en i väster som 
leder till västra badstranden, Fintaladan, Fintatorps gård, den planerade nya servicebyggnaden och 
utgångsplatsen för motionsspåren och MTB-spåren. Vid båda entréerna utformas entréplatsen som 
ett torg med bl a information om området. Besökande till den planerade temaparken hänvisas tidigt 
till en egen entrè.

Östra entrén (torg) innehåller infart till campingen och bussvändslinga med hållplats. Två körfält 
leder in till campingen, där det högra kan nyttjas för köande. Det vänstra körfältet utgör också buss-
gata. För att undvika köbildning ut på Skutbergsvägen vid incheckning till campingen behöver plats 
för köande anordnas inom campingområdet, vilket är en fråga för campingen att lösa på lämpligt 
sätt. 

Vid Östra entrén finns också plats för besökande turistbussar, och därifrån går en anvisad gångväg 
till utsiktspunkt över Vänern. Därmed undviks konflikter mellan besökande turister som vill se 
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utsikten och badande på stranden. Vid båda entrétorgenb placeras informationstavlor som hänvisar 
besökande till olika delar av området. Se Fördjupat gestaltningsprogram, White.

Kollektivtrafik
I dagsläget trafikeras Skutbergets östra delar av Karlstadsbuss baslinjenät med timtrafik. Skutberget 
utgör ändhållplats och saknar väderskydd. För närvarande finns ingen reguljär trafik till Bomstad.

Planförslag 
Med anledning av upprustningen av Skutberget tillsammans med etableringen av temaparken plane-
ras området trafikeras med högre turtäthet, och sannolikt genom en förlängning av Karlstadsstråket 
med vissa turer.

Befintlig busshållplats vid östra entrén byggs om och flyttas till entrétorget. Hållplatsen placeras 
närmast entrén till friluftsområdet för att ge kollektivtrafikresenärer god tillgänglighet till området. 
Hållplatsen förses med väderskydd.

På sikt planeras även Skutbergets västra delar kollektivtrafikförsörjas. Sommartid föreslås bussen 
fortsätta till Bomstad, medan Skutbergets västra entré utgör ändhållplats vintertid.

Gång- och cykeltrafik
En separerad gång- och cykelväg från Karlstads centrum mot Skutberget finns fram till dagens
parkering för motionscentralen. Sträckan ingår i kommunens stomnät, vilket innebär att den har 
högsta skötselprioritet. Bomstadsvägen saknar gång- och cykelväg. I samband med ombyggna-
den av E18 över Sörmon har en separat gc-väg byggts från Björkåsmotet fram till korsningen 
Bomstadsvägen/G:a Bomstadsvägen. Denna utgör ev även en del i den planerade turismcykelleden 
”Unionsleden” från Karlstad till Moss i Norge. 

Gångvägarna inom Skutberget utgörs idag framförallt av motionsspåren inom Skutbergets södra 
delar, samt inom campingen. En interngata inom campingområdet sträcker sig i öst-västlig riktning 
och kan nyttjas av allmänheten. I övrigt saknas tydliga kopplingar och stråk mellan områdets olika 
delar. 

Planförslag
Planförslaget möjliggör för ny gång- och cykelväg inom friluftsområdet (N3 och PARK), från 
Skutbergsvägen utmed Bomstadsvägens södra sida, fram till friluftsområdets västra entré och till ny 
servicebyggnad. Därmed skapas också tillsammans med gång- och cykelvägen utmed E18 ett sam-
manhängande cykelvägnät ända till Björkåsmotet vid Lillerud.

Den befintliga cykelvägen längs Skutbergsvägen förlängs söderut fram till Skutbergets östra entré-
torg. Enklare gång- och cykelväg planeras även längre in i området, fram till cykelparkeringsplatser i 
anslutning till badplatsen i öster.

För att knyta ihop Skutbergets olika delar föreslås nya gångvägar skapas. De nya gångvägarna kom-
mer vara av enklare karaktär och möjliggör för att nå bland annat Fintatorps gård, Sportfälten och 
Skutbergsparken från både östra och västra entrén. Syftet är att få en tydlighet som bjuder in till 
ytor som idag inte nyttjas till fullo. För att säkerställa möjligheten att passera campingen införs be-
stämmelse för allmännyttig gångtrafik på campingens huvudgata (x1). Se Fördjupat gestaltningsprogram, 
White.
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Parkering
Området saknar idag tydlig och väderskyddad cykelparkering. Det finns viss cykelparkering vid mo-
tionscentralen samt vid Skutbergsvägens vändzon. 

Idag finns sammanlagt drygt 400 bilparkeringsplatser för friluftslivet inom området, där nästan alla 
ligger i områdets östra del. 250 grusparkeringsplatser finns i sydöstra delen, cirka 75 platser inom 
området för den planerade temaparken och ett 50-tal på den öppna ytan vid fotbollsplanerna. 
Därtill finns 26 platser norr om Bomstadsvägen vid den nya höghöjdsbanan (utanför planområdet). 
Parkeringsbehovet i området varierar över tid men är som högst högsommardagar, då det kan vara 
viss brist på platser.

Planförslag
Området planeras försörjas med fler och bättre cykelparkeringar jämfört med idag. I anslutning till 
östra entrén planeras sammantaget 100 platser för cykel och 8 platser för moped/motorcykel. En 
del kan placeras i direkt anslutning till entrén medan de flesta bör placeras längre söderut, närmare 
badstranden eller inom andra målpunktsområden. I västra delen planeras 50 cykelparkeringsplatser 
vid entrétorget och badplatsen samt 10 platser för moped/motorcykel. Vid Fintatorps gård bör 
det skapas minst 10 cykelparkeringsplatser. Inom cykelparkeringarna bör det också finnas plats för 
lådcyklar och cykelkärror. 

För Skutbergets friluftsområde planeras 420 bilparkeringsplatser avsedda för besökarna till frilufts-
området. Av dessa planeras 250 platser norr om östra entrén ersätta nuvarande grusparkering. Vid 
extra hög belastning kan tillfällig parkering med 80-100 platser anordnas på gräsytan väster om den 
nya parkeringen, även det inom frilufts- och idrottsområde. Den nuvarande grusparkeringen ersätts 
av ytor för entrétorg och friluftsaktiviteter. 

I västra entréområdet planeras en ny större parkering för cirka 130 bilar, för både friluftsbesökare 
och besökare till Fintatorps gård.

Båtangöring
I planområdets östra del, söder om den nuvarande motionscentralen, ges möjlighet att anlägga en 
mindre brygga för tillfällig angöring av besökande båtar (W1). Stranden är här stenig och mindre 
attraktiv för bad.

Geotekniska och hydrologiska förhållanden
Skutberget är varierat med en skogklädd ås utmed Vänern, samt skogsområden norr och väster om 
Bomstadsvägen, öppna gräsfält i norra delen av planområdet, klippstränder och sandstränder i sö-
der och mer iordningställda ytor av parkkaraktär i sydöst. Skogsområdet utmed Vänerstranden når 
en höjd på som mest ca +54 möh, med ett strandområde som består av berg i dagen eller ett tunt 
jordtäcke på berg. Campingområdet och de öppna gräsytorna är relativt plana och har lågpunkter på 
+45.3 möh. Stora delar av campingområdet och fotbollsplanerna består av postglacial lera och de 
västra delarna består av postglacial sand. Delar av området översvämmas vid mycket höga vatten-
nivåer i Vänern.

Planområdets vattenområde ingår i Kattfjordens vattenskyddsområde (huvudsakligen inom sekun-
där zon) för ytvattentillgång enligt 7 kap. 21 § miljöbalken. Det innebär att det finns skyddsföre-
skrifter med bestämmelser som gäller inom vattenskyddsområdet. 

Bottensediment
En kusthydraulisk undersökning har gjorts för att klarlägga bottenförhållandena vid den planerade 
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västra badstranden. Den visar att botten är långgrund med ett vattendjup om ca 1 meter vid den 
illustrerade östra bryggan och 0,5 meter vid den västra. Sedimenten består av ca 1 m sand eller dyig 
sand (i två provpunkter), underlagrat av silt eller lera. Undersökningen visar också att s k sanddrift 
förekommer: vid hård sydsydostlig vind (hård kuling eller storm) eroderar stranden, men vid lättare 
vindar vandrar sanden tillbaka in i viken igen (stranden självläker). Sanden bedöms inte försvinna 
från viken. Se vidare Kusthydraulisk utredning, Sweco 2019.

Provtagningar av bottensedimentet vid den planerade västra badstranden gjordes 2019 i syfte att 
undersöka föroreningshalten i sedimenten. Resultatet visade att sedimenten bestod av sand av varie-
rande kornstolek. Inga tecken på avvikande material med potentiella föroreningar iakttogs. Resulta-
ten redovisas utvärderade mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning 
(KM), mindre känslig markanvändning (MKM) och nivåer mindre än ringa risk (MRR). Samtliga 
analyserade parametrar visar på låga halter, långt under gränsvärdet för mindre än ringa risk och 
KM. Se vidare Sedimentprovtagning Skutberget, Sweco 2019.

Bedömningen är att det inte finns några risker ur föroreningssynpunkt att anlägga en badplats inom 
provtagningsområdet och bedöms utifrån detta som en lämplig plats för badplats.

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten
Skutberget ingår inte i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp men är anslutet till 
kommunens allmänna VA-anläggning.

Skutberget försörjs med dricksvatten via en vattenledning från huvudvattenledningen från Sörmon, 
norr om Eriksberg. Från en punkt i nordöstra delen av campingområdet förgrenar sig vattenled-
ningsnätet dels till campingen och dels till övrig bebyggelse inom Skutberget (motionscentralen, 
Skutbergsgården m fl). Ytterligare en ledning går från fördelningspunkten till befintlig bostadsbe-
byggelse vid Fintatorp. I väster går en ledning vidare till bostadsbebyggelse vid Bomstadsvägen 
bortanför Skutberget. Gemensamhetsanläggningar finns för vissa delar, medan andra saknar detta 
trots samnyttjande. Fintatorps gård har idag försörjning av dricksvatten (via gemensamhetsanlägg-
ning g:a 9) men saknar spillvattenanslutning.

Spillvatten från campingen och bebyggelsen i området leds med självfall till en pumpstation i cam-
pingområdets nordöstra del. Därifrån pumpas det via en sjöförlagd tryckledning till Bergvik, där det 
ansluter till kommunens ledningsnät. Spillvattennätet har begränsad kapacitet. 

Långsiktigt planeras för utbyggnad av VA-ledningar för spillvatten och vatten till Skutberget
via Eriksbergs verksamhetsområde.

Planförslag
Området planeras inte tas in i kommunens verksamhetsområde med anledning av detaljplanen. 
Kapciteten i spillvattennätet kommer fortsatt att vara begränsad fram tills utbyggnad av ledningsnä-
tet från Eriksberg kan göras. Utbyggnad av campingområdet och friluftsområdet enligt detaljplanen 
och gestaltningsprogrammet ryms inom nuvarande kapacitet. 

Ledningsrätt bildas inom campingfastigheten för vattenleding till sydöstra delen av friluftsområdet 
med Skutbergsgården och friluftsbyn. 
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Gemensamhetsanläggning bildas för vatten- och spillvattenledning som försörjer campingen, Finta-
ladan och den nya servicebyggnaden. Gemensamhetanläggningen omfattar även del av spillvatten-
ledningen till Skutbergets sydöstra delar, med Skutbergsgården och friluftsbyn.

Fintatorps gård ansluts till befintlig gemensamhetsanläggning (ga:10) för spillvatten. Gården är 
redan idag ansluten till gemensamhetsanläggningen för vatten (ga:9).

Spillvatten från hela området rinner med självfall till en pumpstation (E) i nordöstra delen av cam-
pingområdet. 
De delar av ledningsnätet som ska utgöra gemensamhetsanläggning och ligger inom kvartersmark 
ges beteckningen g1 i detaljplanen (marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning). Be-
stämmelsen gäller även för de delar där g1-områden korsar x1-områden.

Dagvatten
Dagvatten från campingen och parkeringen mm, samt från området med fotbollsplaner mm, leds 
via ledningar till ett dagvattendike i campingområdets norra gräns (norr om befintligt stugområde) 
och via det ut i Vänern längst inne i viken söder om f  d drivingrangen (inom detaljplaneområdet 
för temaparken).

Stora delar av campingen och de öppna områdena ingår i ett markavvattningsföretag (Fintatorps 
dikningsföretag av år 1944). Åtgärder som kan påverka dikningsföretaget kräver tillstånd av länssty-
relsen. 

Planförslag
Markavvattningsföretaget ska upphävas och ersättas av gemensamhetsanläggning med kommunen 
och campingfastigheten som delägare.
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Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2021-01-13

Skala 1:4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Teckenförklaring
Spillvattenledning
Vattenledning

Ny spillvattenleding

Ny gemensamhetsanläggning

Ny ledningsrätt

Ny byggnad

Ny spillvattenledning 
till GA 10 

Ny servicebyggnad

GA bildas för vatten och spill-
vatten för Fintaladan, ny service-
byggnad och campingen. GA 
även för spillvatten till Skutbergs-
gården, friluftsbyn. 

Ny lednignsrätt/servitut över 
campingfastigheten för vatten till 
friluftsbyn, Skutbergsgården

Ny tryckstegringsstation 
kopplat till utbyggnaden av 
temaparken (ej denna plan).

Förbindelsepunkt i mätarbrunn 
till kommunens vattenedningar.

Förbindelsepunkt i pumpstation till 
kommunens spillvattenledingar

Förslag till lösningar för vatten- och spillvattenledningar
2021-01-29

Figur 6. Förslag till lösning för vatten- och spillvattenledningar.
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Dagvatten från gatumark och parkeringsyta samt Skutbergsgården mm leds via campingen till det 
dike som omsluter norra delen av det norra stugområdet. Denna ledningssträckning ska utgöra ge-
mensamhetsanläggning (g1) i den del som också nyttjas för campingområdet. Nuvarande dike längs 
grusparkeringens södra sida kan läggas igen. 

Dagvatten från delar av Bomstadsvägen och bebyggelse norr därom leds via campingen till ovan-
nämnda dike. Även del av denna ledning ska ingå i gemensamhetsanläggning (g1).

Ett nytt dike anläggs i campingområdets norra gräns för att leda bort tillrinnande vatten från norr 
och inordnas i gemensamhetsanläggningen.

Dagvattnet rinner en ganska lång sträcka i öppna diken innan vattnet når utloppet i Kattfjorden. 
De åtgärder som planeras inom området medför inget behov att skapa ytterligare fördröjning av 
dagvattnet. 

De nya parkeringsplatserna vid både östra och västra entrén planeras ha grusbeläggning, vilket är 
postivit för infiltration och rening av dagvattnet.

Avfall
Inom hela friluftsområdet ska det vara lätt att kasta rätt. Källsorteringsstationer med tydlig skyltning 
bör finnas på strategiska platser – exempelvis vid östra och västra entrén, torgytorna och de största 
grillplatserna och så vidare. För att göra ett estetiskt intryck är underjordsbehållare att föredra där 
så är möjligt. Papperskorgar, helst med sorteringsmöjligheter, bör finnas utmed promenadvägar, 
motionsspår, spänger och stigar, för att förebygga nedskräpning. Detta regleras dock inte genom 
detaljplanen. Se Fördjupat gestaltningsprogram del 1, White.
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Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Utritad 2021-01-13

Skala 1:4000

© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

Förslag till lösning för dagvatten
2021-03-07

Teckenförklaring
Ledning (streckad linje)

Dike (heldragen linje)

Kommunens

Gemensamhetsanläggning

Privat (campingens)

Figur 7. Förslag till dagvattenlösningar. Markavvattningsföretag upphävs.
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Energi
Campingområdet försörjs via nätstationer, varav en inom campingområdet. Servitut för framkom-
lighet till stationen finns. Nätstationer finns även i östra och västra delen. Samtliga regleras med (E) 
i detaljplan. Ytterligare. nätstationer bedöms inte behövas.

Att minska förbrukningen av energi och hitta nya lösningar för en hållbar energiförsörjning blir allt 
viktigare. Nya fastigheter bör därför uppfylla höga krav på energieffektivitet och det är önskvärt 
att underlätta för framtida solkraftinstallationer med avseende på bland annat takens utformning, 
placering och skuggning. Som exempel skulle Fintaladans tak kunna vara lämpligt för solceller.

Störningar, hälsa och säkerhet
Översvämning
Delar av campingområdet är låglänt och kan komma att översvämmas vid höga vattennivåer i Vä-
nern.

De nordöstra delarna av campingen samt de norra fälten ligger lågt och riskerar att översvämmas 
vid skyfall. Risken har dock minimerats genom åtgärder norr om planområdet (fördröjningsmagasin 
vid E18 samt förbättrade diken).

Planförslag
Campingverksamhet och friluftsverksamhet är inte verksamheter som enligt kommunens översväm-
ningsriktlinjer behöver skyddas mot översvämning, därför ställs inga sådana krav i planen. För att 
inte byggnader ska skadas vid höga vattennivåer är det ändå lämpligt att de placeras eller utformas 
så att de inte tar skada vid höga vattennivåer i Vänern (upplysning på plankartan). 

Vid ombyggnad eller nybyggnad av pump- och transformatorstationer ska dessa placeras/utformas 
så att de kan fungera även vid vattennivåer motsvarande beräknad högsta nivå i Vänern (+46,77 
meter, RH2000) (generell bestämmelse i detaljplanen).

I campingens norra gräns anläggs ett nytt dike i syfte att leda bort dagvatten som kommer norr 
ifrån (E18 och Sörmon). Diket placeras med dikesbotten i fastighetsgräns. Se avsnittet Dagvatten.

Brand
För att minska risken för brandspridning inom campingområden finns särskilda brandskyddsregler. 
Generellt gäller minst fyra meters avstånd mellan två campingenheter (husvagn/husbil inkl förtält 
eller liknande). Det är också viktigt att husvagnar placeras med dragkok mot gatan så att de snabbt 
kan flyttas om brand uppstår. Avståndet mellan tält bör vara minst tre meter. Det är campinggäs-
ternas skyldighet att avståndsreglerna följs (MSB). För byggnader som är 15 kvm eller större ska 
avstånd mellan enheterna vara minst åtta meter, eller på annat sätt motsvara brandklass E60. 

Planförslag
Brandskyddsregler för bygglovspliktiga byggnader/anordningar följs upp vid bygglovgivning. Cam-
pingen ansvarar för att tillgodose ett gatunät som uppfyller räddningstjänstens krav på framkomlig-
het.

Markföroreningar
Provtagningar av bottensedimentet vid den planerade västra badstranden gjordes 2019 i syfte att 
undersöka föroreningshalten i sedimenten. Se avsnittet Geotekniska och hydrologiska förhållanden ovan.
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Vattenkvalitet
Skutberget berör ytvattenförekomsten Vänern - Kattfjorden och grundvattenförekomsten Sörmon. 
Enligt VISS har ytvattenförekomsten måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 

För grundvattenförekomsten har länsstyrelsen beslutat om vattenskyddsområde och föreskrifter för 
Kattfjorden. Föreskrifterna trädde i kraft 1 januari 2013. Större delen av planområdet ligger inom 
den sekundära skyddszonen av skyddsområdet. Vattenområdet utanför den västra delen av planom-
rådet ligger inom den primära skyddszonen. 

Planförslag
En utredning har gjorts i syfte att undersöka eventuell påverkan på vattenkvalitén med anledning 
av de planerade åtgärderna vid västra badstranden (W1). Se avsnittet Konsekvenser av planförslaget samt 
Påverkan på MKN vatten inom del av detaljplan för Skutberget, Karlstad, Sweco 2021.

Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Enligt
plan- och bygglagen (4 kap 17 §) får kommunen i en detaljplan upphäva strandskyddet om det finns
särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen
väger tyngre än strandskyddsintresset

Planområdet omfattas av det generella strandskyddet om 100 meter från strandlinjen (vatten och 
land) samt i delar av utvidgat strandskydd enligt länsstyrelsens beslut 2014-12-16.

Planförslag
Med anledning av genomförandet av badviken med bryggor, bastu och spänger upphävs strand-
skyddet inom planområdets vattenområdes västra delar och för brygga för angöring av dagsbesö-
kande båtar i östra delen (W1, a2) med stöd av MB 7 kap 18 c § 1 st punkten 3 - område som behövs 
för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 

Syftet med anläggningarna är att förbättra områdenas tillgänglighet för allmänhetens friluftsliv, och 
de avhåller inte allmänheten från att fritt vistas och röra sig inom området. Åtgärderna är således i 
detta avseende förenliga med strandskyddets syfte och bedöms ge stora positiva konsekvenser för 
friluftsliv, rekreation och allmänhetens tillgång till strandområdet då åtgärderna innebär en ökad till-
gänglighet till delar som är relativt outnyttjade och svårtillgängliga idag. Se avsnittet Konsekvenser av 
planförslaget och utredningen Påverkan på strandskydd inom del av detaljplan för Skutberget, Karlstad, Sweco 
2021.

Strandskyddet upphävs också för del av kvartersmark (N1 och R) i anslutning till Skutbergsgården. 
Skälet för upphävande är dels
• att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genom-

föras utanför området (MB 7 kap 18c§ p4), och
• att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strand-

skyddets syften (MB 7 kap 18c§ p1).

Skutberggården har ett visst kulturhistoriskt intresse och kan komma att rustas och nyttjas för verk-
samhet kopplat till friluftslivet. Området får inte inhägnas (b1). Upphävandet av strandskyddet för 
detta område bedöms inte motverka strandskyddets syften. 

Totalt upphävs strandskyddet inom ca 1150 kvm landområde och ca 16 500 kvm vattenområde.
Övriga planerade åtgärder inom strandskyddat område (PARK och NATUR), som grillplatser, 
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naturlek, nya gångvägar mm, är avsedda för allmänhetens nyttjande och kommer att placeras och 
iordningställas varsamt inom området med hänsyn till djur- och växtlivet. De bedöms inte motverka 
strandskyddes syften och inte heller kräva dispens från strandskyddsbestämmelserna. Exakta place-
ringar kommer att utredas i projekteringsskedet. 

a2
a2

a2

Figur 8. Skrafferat område är strandskyddat område. Områden markerade med a2 är områden där strandskyddet föreslås upphävas.
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GENOMFÖRANDE
Detta avsnitt syftar till att beskriva vilka organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrätts-
liga åtgärder som behövs för att planen ska kunna genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt 
sätt.

Organisatoriska frågor
Ansvarsfördelning för genomförande
Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplanearbete, bygglov och bygganmälan, grundkarta, 

nybyggnadskarta
Lantmäterimyndigheten Fastighetsbildning, bildande/reglering av rättigheter
Teknik- och fastighetsförvalt-
ningen

Avtal och tillståndsansökningar
Upprätta anslutningspunkter för vatten, spillvatten och dag-
vatten
Exploatering, anlägging och upprustning av byggnader och 
anläggningar inom allmän platsmark samt kommunägd kvar-
tersmark
Upprätta skötselplan för park- och naturmark
Upplåtelse av mark/byggnader

Miljöförvaltningen Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande markförore-
ning och sanering.

Kultur- och fritidsförvaltningen Drift och skötsel av området
Campingägaren Förvaltning och utveckling av campingverksamheten inom 

kvartersmarken

Avtal 
Planarbetsavtal är upprättat mellan stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsnämnden.

Tillstånd
Anläggande av badplats och bryggor är vattenverksamhet för vilken det krävs anmälan eller tillstånd 
enligt MB 11 kap. Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för tillståndsansökan.

Genomförandetid 
Genomförandetiden är tio (10) år från det datum planen vinner laga kraft. Under genomförande-
tiden har fastighetsägaren rätt att exploatera i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras 
utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägare har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt).

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsbildning
Särskilda fastigheter kan vid behov bildas för parkeringsområdena, ny servicebyggnad samt Skut-
bergsgården.

Ledningsrätter, gemensamhetsanläggningar och servitut
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt dag-
vattendiken som betjänar flera fastigheter. Se Teknisk försörjning, sidan 24. 
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Servitut ska bildas över campingfastigheten för vattenledning till Skutbergets sydöstra delar.

Servitut för gång/cykelpassager över campingområdet ska bildas. 

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för samtliga förrättningsansökningar enligt ovan.

Markavvattningsföretag
Befintligt markavvattningsföretag ska upphävas. Teknik- och fastighetsförvaltningen svarar för 
ansökan och erforderligt underlag. 

Ekonomiska frågor
Kostnader
Kostnader för exploatering och drift inom Fintatorp 2:27 och därtill nödvändiga utredningar bekos-
tas av campingägaren. 

Kommunen bekostar åtgärder, byggander och anläggningar inom allmän platsmark och kvarters-
mark för friluftsområde (N1 och N3) enligt av kommunfullmäktige godkänd Handlingsplan för Skutber-
gets friluftsområde.

Kommunen svarar om inte annat avtalats för drift och skötsel inom friluftsområdet (N1 och N3) 
samt inom allmän plats (PARK, NATUR och GATA).

Avgifter
Planavgift betalas i förskott enligt planarbetsavtal och ska inte tas ut i samband med bygglov. Plan-
avgift ska dock tas ut för bygglov inom fastigheten Fintatorp 2:27.

Bygglovsavgift tas ut i samband med bygglovet. Kommunala avgifter, så som anslutningsavgift för 
vatten och avlopp, tas ut enligt vid aktuell tidpunkt gällande taxa.

Tekniska frågor
Byggnads- och anläggningsåtgärder
Byggnads- och anläggningsåtgärder inom Fintatorp 2:27 utförs och bekostas av campingägaren, 
som också ansvarar för nödvändiga tillstånd mm.

Genomförande av detaljplanen - nyanläggning och upprustning av mark, byggnader och anlägg-
ningar inom av kommunen ägda fastigheter och allmän platsmark i enlighet med Handlingsplan för 
Skutbergets friluftsområde - utförs och bekostas av teknik- och fastighetsförvaltningen. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen ansvarar för eventuell upplåtelse av byggnader och mark och därmed sam-
manhängande ansvar för underhåll.

Anläggande av dike för skydd mot översvämning av inströmmande vatten i gräns mellan Fintatorp 
2:27 och Fintatorp 2:2 enligt avtal utförs och bekostas av teknik- och fastighetsförvaltningen.

Vatten- och spillvattenledningar
Ny spillvattenledning från Fintatorps gård (Fintatorp 2:26) anordnas och ansluts till gemensamhets-
anläggning ga:10 för spillvatten.

Ny servicebyggnad i väster ansluts till vatten- och spillvattenledning via Fintatorp 2:27 (camping-
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fastigheten) till anslutningspunkt i campingfastighetens nordöstra hörn. Gemensamhetsanläggning 
ska bildas för ledningen som även tjänar Fintaladan och Fintatorp 2:27.

Servitut bildas över campingfastigheten för vattenledning till Skutbergets sydöstra delar. 

Se även avsnittet Teknisk försörjning ovan.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för samtliga åtgärder.

Dagvatten
Nytt dagvattendike anläggs i norra gränsen för Fintatorp 2:27. 
Några mindre diken kommer att flyttas, kulverteras eller läggas igen.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för samtliga åtgärder. Se även avsnittet Teknisk försörj-
ning ovan.

Trafik
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för åtgärder inom GATA och friluftsområde (N1 och 
N3). Följande åtgärder planeras:

Skutbergsvägen ska byggas om från Bomstadsvägens anslutning och förses med separat gc-bana 
och entrétorg med vändslinga och hållplats för buss.

Gång- och cykelväg ska anläggas utmed Bomstadsvägen fram till västra entrétorget inom frilufts-
område.

Parkering
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för anläggande av bilparkeringsplatser inom frilufts-
område (N1 och N3) samt cykelparkeringsplatser vid östra och västra entrén. 

Markföroreningar
Om markföroreningar påträffas, till exempel vid schaktning, ska tillsynsmyndigheten (miljöför-
valtningen) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken. Fastighetsägaren ska då utföra/komplettera 
markföroreningsundersökning och sanering om det behövs.

Vattenområden
Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för anläggande av bryggor, spänger och bastu inom 
vattenområden som får överbyggas (W1).

Skydd av naturmark mm
Teknik- och fastighetsförvaltningen ska upprätta skötselplan för områden inom naturmark, park-
mark samt Fintatorps gård.
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KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
Nedan följer en beskrivning av detaljplanens bedömda miljömässiga, sociala och ekonomiska kon-
sekvenser. Konsekvenserna bedöms utifrån en jämförelse mellan rådande omständigheter och de 
möjligheter som detaljplaneförslaget och de planerade kompensationsåtgärderna ger.

Miljökonsekvenser
I samband med uppstarten av detaljplanearbetet påbörjades en miljöbedömningsprocess med en 
inledande bedömning av planens miljömässiga konsekvenser. En undersökning om betydande mil-
jöpåverkan samråddes med länsstyrelsen (2020-06-16). Kommunens bedömning är att detaljplanens 
genomförande inte antas medföra betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och 
bygglagen (4 kap. 34 §), varför eventuella miljökonsekvenser kan behandlas inom planarbetet.

Naturvärden
Stora delar av planområdets natur- och parkmiljöer planläggs som park- eller naturmark, och sär-
skilt värdefulla träd utanför naturområdena skyddas i detaljplanen, vilket är positivt för områdets 
natur- och friluftsvärden. De viktiga biotoper och naturvärden i landmiljön som identifierats i Cal-
lunas naturvärdesinventering 2017 påverkas inte negativt av planförslaget, eftersom naturmiljöerna 
planeras att vara kvar och detaljplanen skyddar dem mot exploatering (utöver vissa anläggningar för 
friluftslivet). Under förutsättning att planerade friluftsaktiviteter och mindre anläggningar anpassas 
till terräng och vegetation bedöms inte naturvärdena äventyras inom dessa områden. Detaljplanen 
bedöms på så vis inte negativt påverka Skutbergets betydelse för naturvärden, ekologiska sprid-
ningssamband eller djurlivet.

Viss vassröjning planeras i områdets västra delar i samband med anläggande av badplats och bryg-
gor, men vassområdet kommer till övervägande delen att bevaras.

En utredning av påverkan på djur- och växtlivet har gjorts med anledning av de planerade åtgär-
derna i västra delen av vattenområdet. Utredningen fokuserar främst på kopplingen till strandskyd-
det och artskyddsförordningen. De fridlysta arter som kan beröras av åtgärderna i vassområdet är 
sävsparv och rörsångare.

Om en del av vassen vid den planerade badstranden försvinner är det risk att arternas (sävsparv 
och rörsångare) häckningsmiljö blir förstörd eller starkt påverkad av vassröjningen och även av 
störningar från ett mera intensivt friluftsliv. Arternas lokala (norra Vänerstranden) och regionala 
populationsstatus är dock så pass god att en risk för störningar på enskilda häckningar inte påver-
kar förutsättningar för bevarandestatusen. Den sammanfattande bedömningen är att de i planen 
föreslagna åtgärderna inte medför att förutsättningarna för att uppnå gynnsam bevarandestatus 
påverkas för någon av de fridlysta arterna. Förbudet i artskyddsförordningen bedöms inte riskera att 
väckas. Se Påverkan på artskydd inom del av detaljplan för Skutberget, Karlstad, Sweco 2021. 

Bottenfaunan i områdets västra del har bedömts ha hög ekologisk kvalitet. Bottenmiljön kommer 
att påverkas till viss del vid anläggande av badviken, men sammantaget påverkas mycket små ytor 
och det blir inte en total exploatering av botten. Fler närliggande miljöer med liknande förutsätt-
ningar finns, varför påverkan på bottenfaunan bedöms som mycket begränsad.

Vattenmiljö och miljökvalitetsnormer
En utredning av påverkan på vattenförekomsten Kattfjorden har gjorts med anledning av de plane-
rade åtgärderna i sydvästra delen av området. Den sammanfattande bedömningen är att de i planen 
föreslagna åtgärderna inte riskerar påverka Kattfjordens nuvarande status eller möjlighet att uppnå 
miljökvalitetsnormerna (MKN). Vid muddring och eventuell pålning bör grumlingsskydd användas 
för att undvika tillfällig lokal påverkan på vattenförekomstens biologiska och fysikaliska kvalitetsfak-
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torer. Se Påverkan på MKN vatten inom del av detaljplan för Skutberget, Karlstad, Sweco 2021.

Dagvatten
Med de i planen planerade åtgärderna bedöms genomförandet av planen innebära positiva konse-
kvenser för dagvattenomhändertagandet. Med nytt dike norr om campingen skapas bättre förut-
sättningar för omhändertagande av stora volymer dagvatten som annars kan översvämma delar av 
området. 

Översvämning
Det område som kan beröras av översvämning vid höga vattennivåer i Vänern är del av camping-
området och de öppna fälten norr därom. Detaljplanen ställer med anledning av områdets använd-
ning (friluftsområde, camping, tillfälligt boende) inte krav på åtgärder som förhindrar eventuella 
skador av översvämning. Skulle byggnader inom campingområdet översvämmas får det inga bety-
dande negativa samhällskonsekvenser men kan ha betydelse för den enskilde ägaren. Upplysning 
om översvämningsnivåer i Vänern har införts på plankartan.

Detaljplanens genomförande innebär bättre omhändertagande av dagvatten vid skyfall, vilket mins-
kar riskerna för översvämning vid sådant tillfälle. 

Kulturmiljö
En stor del av områdets kulturvärden säkerställs i planen med planbestämmelser. 

Skutbergsgården och bastun som båda är utpekade i kommunens kulturmiljöprogram ges dock inga 
skyddsbestämmelser. Skutbergsgården kan bevaras, byggas om och till eller rivas och ersättas bero-
ende på vilken användning byggnaden/platsen får. Bastun som är i mycket dåligt skick kan rivas och 
ersättas med byggnad till gagn för friluftslivet.

Sammantaget bedöms planen innebära positiva konsekvenser för områdets kulturvärden då de 
flesta byggnader och miljöer skyddas från förvanskning och/eller rivning. 

Strandskydd
Strandskyddet föreslås upphävas inom delar av området för att möjliggöra anläggande av badplats 
med bryggor, en mindre båtbrygga och utveckling av Skutbergsgården.

Vad gäller strandskydd inom området för ny badplats är bedömningen att berörd naturtyp är 
tämligen allmän både lokalt och regionalt. Naturtypens känslighet är hög för fågelliv och bottenle-
vande fauna, främst som häckningsplats för rörsångare och sävsparv som har observerats. Mycket 
små ytor av naturtypen kommer att försvinna. Med ändrade förhållanden (intilliggande badplats) 
blir det dock fler störningar. Planen medför förändringar av de särskilda strukturer eller funktioner 
som krävs för att goda livsvillkor ska finnas kvar på platsen, men förutsättningarna för att uppnå 
livskraftig status förväntas inte påverkas. Inga särskilt skyddsvärda naturtyper eller arter berörs, och 
påverkan utanför området bedöms som marginell. Se Påverkan på strandskydd inom del av detaljplan för 
Skutberget, Karlstad, Sweco 2021.

En mindre angöringsbrygga för dagsbesökande båtar planeras i planområdets östra del, direkt söder 
om den nuvarande motionscentralen. Strandpartiet består där av utfyllnad med sprängsten som inte 
inbjuder till bad. Ingen vass eller annan vattenväxtlighet finns i området.

Åtgärderna bedöms inte strida mot strandskyddets syfte.
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Sociala konsekvenser
Skutberget har stor betydelse för Karlstadsbor och besökare som söker friluftsliv och rekreation. 
Detaljplanen möjliggör en vidareutveckling av området som bygger på de frilufts- och rekrea-
tionsvärden som finns idag och syftet är att behålla områdets låga tröskel ut till naturen. Planen 
möjliggör även för åtgärder som syftar till att öppna upp och tillgängligöra ytor som idag är relativt 
outnyttjade - som de sydvästra strandområdena, Fintatorps gård och delar av fälten. Delvis som 
kompensation för bortfall av de idag tillgängliga ytorna och aktivitetrerna som finns inom det pla-
nerade temaparksområdet och delvis som en allmän upprustning och satsning på området.

Områdets tillgänglighet för allmänheten säkerställs i planen, vilket är positivt för det rörliga frilufts-
livet. Campingfastigheten planläggs som kvartersmark men kommer i praktiken vara tillgänglig i de 
delar som är av intresse för besökare till friluftsområdet (t ex restaurang, butik och minigolfbana). 
Ett område som är gratis att besöka främjar en jämlik användning av området och kan bidra till en 
ökad hälsa och integration. Samtliga områden för kvartersmark, med undantag för sommarbostaden 
norr om campingen, ska användas för publika ändamål som stärker områdets frilufts- och besöks-
värden. 

Förslaget innebär att områdets entrépunkter utvecklas, blir mer välkomnande och bidrar till ökad 
tillgänglighet, trygghet och jämställdhet när mer hållbara transportslag prioriteras närmast målpunk-
terna. Mer belysning i området och förbättrad trafiksäkerhet är också viktiga aspekter som planen 
kan bidra till. Barriärer både till och inom Skutberger kommer att överbryggas med nya gångstråk 
och tydligare målpunkter. De olika funktionerna ska samspela och komplettera varandra. 

Planförslaget och satsningarna på friluftslivet skapar goda förutsättningar för överbrygga både 
ekonomiska, strukturella och kulturella barriärer med mötesplatser som är till för alla. Ett fritt till-
gängligt och attraktivt friluftsområde ger också bra möjligheter till ett aktivt liv, socialt samspel och 
en god hälsa. Skutbergets identitet som friluftsområde har goda möjligheter att stärkas i och med 
förslaget.

Barnkonsekvensanalys
Skutberget är en plats som lockar människor i alla åldrar. Här finns stora bil- och bullerfria miljöer 
som är viktiga för barns möjlighet till lek. Det finns gott om oprogrammerade ytor för lek i både 
skog och på de öppna fälten. Inom campingen, på delar av fälten, i skogen och i sydöstra delen 
finns även en del programmerade ytor för lek. Därtill pågår byggande av en ny äventyrslekplats intill 
friluftsbyn, denna beräknas bli klar sommaren 2021.

Resultatet av den medborgardialog som genomfördes inom ramen för Vision och planprogram för 
Skutbergets frilufts- och rekreationsområde visar att majoriteten av dem som besöker Skutberget regel-
bundet är mellan 31 och 65+ år. Även om det endast var 40 av 1974 av de svarande som uppgav 
att de var i åldern 0-18 år är bedömningen att barn inte kommer till Skutberget lika ofta som vuxna 
idag, särskilt inte vintertid och på sin fritid. Det ska dock tilläggas att Skutberget nyttjas mycket av 
skolverksamheter, både som ordinarie undervisningsplats och för friluftsdagar, vilket planeras att 
stärkas genom satsningar som nya platser för undervisning utomhus, fler toaletter och ytor för lek. 

En stor del av de föreslagna satsningarna bedöms bidra till att locka fler barn och unga till området, 
året runt. Äventyrslekplats, naturlek, fler ytor för spontanlek mm tillskapas. Satsningarna i sydväst 
kan skapa en ny barnvänlig badplats även för de mindre barnen. Även föreningslivet, där många 
barn är aktiva, ges möjlighet till utveckling på olika sätt. 
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Med ombyggnaden av områdets entrépunkter prioriteras tillgängligheten för kollektivtrafik och 
oskyddade trafikanter, vilket är postivit för barns och ungas möjligheter att ta sig till området själva. 
Förslaget möjliggör dessutom en förbättrad kollektivtrafik med ökad turtäthet och ytterligare en 
hållplats i väster. Dessa satsningar är viktiga för barn och unga då området ligger en bit utanför 
tätorten och större bostadsområden. 

Även inom området överbryggas barriärer för att enklare lokalisera sig och hitta inom området. Säk-
rare passager för oskyddade trafikanter skapas också över Bomstadsvägen för att öka trafiksäkerhet 
för motionärer, gående och cyklister. Idag kan delar av områdena upplevas otrygga, särskilt kvälls-
tid, med tomma, nedgångna byggnader och obelysta platser. Med förslaget och satsningarna kan 
ödebyggnader komma att rustas och användas, och samtidigt planeras fler områden belysas bättre. 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget innebära positiva sociala konsekvenser.

Ekonomiska konsekvenser 
En uppskattning av åtgärder för genomförandet av Skutbergets rekreations- och friluftsområde 
togs fram i samband med visions- och planprogramsarbetet som en handlingsplan för genomföran-
det (Handlingsplan för Skutbergets friluftsområde, KF 2019-12-19 § 8). Handlingsplanen är indelad i fyra 
investeringskategorier och detaljplanen stöder det fortsatta arbetet enligt handlingsplanen. 

Investeringsmedel är nödvändiga både för att ersätta funktioner som försvinner när temaparken 
kommer till, och för att möjliggöra en reell statushöjning för området jämfört med idag. Delar av 
investeringsmedlen kan ses som mer önskvärda och bidrar till utveckling och komplettering av 
friluftsområdet, medan andra är mer nödvändiga med anledning av eftersatt underhåll inom delar av 
området. 

Ambitionen är att ersättningsanläggningar för motsvarande anläggningar inom temaparken ska fin-
nas på plats innan befintliga anläggningar stängs ner inom den planerade temaparken. Dock kom-
mer inga större sådana investeringar att göras inom friluftsområdet, som till exempel att uppföra en 
ny servicebyggnad, innan detaljplanen för temaparken vunnit laga kraft. Detta för att inte riskera att 
kommunen i ett senare skede står med dubbla anläggningar för samma ändamål.  

Samtliga insatser och investeringar syftar till att göra Skutberget till ett attraktivt friluftsområde för 
både Karlstadsbor och besökare så att fler väljer att besöka och nyttja området och de aktiviteter 
som finns där. Investeringarna är en viktig del i att nå kommunens övergripande mål i strategiska 
planen med ökad folkhälsa, stolthet över sin kommun, delaktighet, ökade natur- och friluftsvärden 
och en stark besöksnäring.  

De föreslagna åtgärderna samt regleringen av Skutbergsvägen från en enskild väg till kommunalt 
huvudmannaskap innebär utöver anläggningskostnader även ökade underhållskostnader. Kom-
munens driftkostnader kommer att öka med den statushöjning som planeras. Överenskommelse 
mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska träffas angående 
underhåll, skötsel och drift av olika delar inom området som tydliggör ansvarsfördelningen och den 
medföljande ekonomiska fördelningen mellan förvaltningarna.

Samtliga insatser och investeringar syftar till att göra Skutberget till ett attraktivt friluftsområde för 
både Karlstadsbor och besökare så att fler väljer att besöka och nyttja området och de aktiviteter 
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som finns där. Investeringarna är en viktig del i att nå kommunens övergripande mål i strategiska 
planen med ökad folkhälsa, stolthet över sin kommun, delaktighet, ökade natur- och friluftsvärden 
och en stark besöksnäring.  

De föreslagna åtgärderna samt regleringen av Skutbergsvägen från en enskild väg till kommunalt 
huvudmannaskap innebär utöver anläggningskostnader även ökade underhållskostnader. Kom-
munens driftkostnader kommer att öka med den statushöjning som planeras. Överenskommelse 
mellan teknik- och fastighetsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ska träffas angående 
underhåll, skötsel och drift av olika delar inom området som tydliggör ansvarsfördelningen och den 
medföljande ekonomiska fördelningen mellan förvaltningarna.
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