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Bakgrund 
Den 19 juni 2017 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att ta 
fram detaljplaner för dels ett utvecklat friluftsområde på Skutberget och dels för en temapark 
för Muminvärlden. Detaljplan för temaparken antogs den 19 december 2019. 

Den 19 juni 2017 beslutades också om uppdrag till kommunledningskontoret att utveckla 
och färdigställa det påbörjade visionsarbetet för Skutberget. Visionen utformades som ett 
planprogram, vilket tillsammans med en handlingsplan för inriktning av dess genomförande 
godkändes av kommunfullmäktige den 19 december 2019. Planprogrammet utgör underlag 
för kommande detaljplan/er. Kommunfullmäktige beslutade vid samma tillfälle även att 
stadsbyggnadsnämndens arbete med att ta fram en detaljplan för friluftsområdet skulle 
fullföljas. 



Planområde 

 
Planområde. Röd streckprickad linje anger ungefärlig gräns för planområdet 
 

Planområdet består av den del av Skutberget som avgränsas av Bomstadsvägen i norr, 
befintlig bostadsbebyggelse i väster och av detaljplanen för Skutbergets temapark i öster.  

Gällande planer 
Området är inte planlagt. Ett planprogram som underlag för planarbetet godkändes av 
kommunfullmäktige i december 2019. 

Nuvarande förhållanden  
Inom området finns skogsområden i söder mot Vänerstranden, med motions- och 
promenadspår, fina badplatser med både sandstrand och klippbad samt gräsytor och 
byggnader som kan nyttjas för olika aktiviteter och ändamål. Inom planområdet ligger även 
Skutbergets camping som ägs och drivs av First Camp, samt Fintatorps gård. 

Viktiga frågor att behandla i planarbetet 
• Angöring och parkering 
• Avgränsning mellan allmän platsmark och kvartersmark 
• Avgränsning av och bestämmelser för ett eventuellt framtida naturreservat  
• Bestämmelser för campingområdet – bl a för placering av ytterligare campingstugor 
• Ev behov av bestämmelser för befintliga byggnader – t ex skyddsbestämmelser för 

Fintatorps gård 
• Tillkommande byggrätter – bl a för ny servicebyggnad 
• Områden för vattenverksamhet – bl a ny badplats och brygga i västra delen av 

området 
• Ev upphävande av strandskydd i delar av området 
• Dagvattenhantering och teknisk försörjning 

Planförfarande 
Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 5 kap. 



Plankostnad 
Avtal om ersättning för plankostnad ska tecknas med teknik- och fastighetsförvaltningen.  

Tidplan 
Planarbetet beräknas kunna påbörjas under andra kvartalet 2020 och färdigställas under 
hösten 2021. 

Förslag 
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för det aktuella 
området. 

Planarbetsavtal ska träffas med teknik- och fastighetsnämnden för att reglera kostnad för 
planläggningen. 

Planarbetet föreslås inordnas i prioritetsgrupp 2 i planarbetsprogrammet. 

____________ 
 
Detta Plan-PM har sammanställts av stadsbyggnadsarkitekt Kerstin Berg  
den 27 april 2020. 
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