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Ärendet
Rubricerat detaljplaneförslag, upprättat med utökat förfarande den 3 maj 
2018, har översänts för samråd enligt 5 kap 7 och 11 §§ plan- och bygglagen 
(PBL). Planförslaget har behandlats i samråd med företrädare för Trafik-
verket samt berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den 14 
juni 2018. 

Syftet med planen är att pröva möjligheten att etablera en upplevelse-
anläggning med hänsyn till natur- och kulturvärden, inom Skutbergets östra 
delar, Fintatorp. Detaljplanen medger en etablering av en friluftsinriktad 
temapark med Vänerläge.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I Karlstads kommuns översiktsplan, antagen 2014, anges att en upplevelse-
anläggning kan lokaliseras till Skutberget. 

Planprogram
2011 godkände kommunen ett planprogram för Skutberget, där det nu 
aktuella planområdet pekas ut för upplevelseanläggning, kulturmiljö, 
parkering samt natur.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget är förenligt 
med ställningstaganden i gällande översiktsplan och planprogram.

Lokaliseringsstudie
Inför beslut om placering av temaparken har en lokaliseringsstudie 
genomförts. I den har åtta olika strandnära placeringar inom Karlstads 
kommun utretts. Valet av utredningsplatser har baserats på temaparkens 
önskemål om bl.a. goda kommunikationer och strandläge. 

Bilaga 1



Sida
2(11)

Datum Referens
LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

2018-06-30 402-4403-2018

I studien rekommenderas Skutberget Östra som lämpligaste lokalisering. 
Givet önskemålen delar Länsstyrelsen kommunens bedömning.

Gällande planer
Det föreslagna planområdet är ej tidigare detaljplanelagt. 

Behovsbedömning
Kommunen har i en behovsbedömning analyserat planförslaget och kommit 
fram till att det kan antas få en betydande miljöpåverkan och att en miljö-
konsekvensbeskrivning ska upprättas.
Länsstyrelsen har i yttrande den 21 december 2017 (Dnr. 402-9476-2017) 
lämnat synpunkter på behovsbedömningen men också konstaterat att man 
delar kommunens bedömning att planförslaget kan antas innebära en 
betydande miljöpåverkan och välkomnar därför kommunens ställnings-
tagande att en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

Vision och planprogram
Kommunen har inför arbetet med detaljplanen valt att genomföra ett visions-
arbete som ett planprogram för Skutbergets övriga delar. Detta arbete har bl.a. 
skett genom en medborgardialog där en stor mängd synpunkter och förslag på 
Skutbergets framtida utveckling har lämnats.
Kommunen har valt att genomföra ett parallellt samrådsförfarande för plan-
programmet och Länsstyrelsen kommer att lämna ett svar även på detta.
Det är dock viktigt för förståelsen av helheten att planförslaget för tema-
parken och planprogrammet för Skutberget läses parallellt.

Länsstyrelsens roll
Enligt 5 kap. 7 § PBL ska ett utökat förfarande tillämpas om ett förslag till 
en detaljplan är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse, kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte är förenligt 
med kommunens översiktsplan och Länsstyrelsens granskningsyttrande över 
denna. 
Länsstyrelsen ska enligt 5 kap. 14 § PBL vid samråd särskilt:

1. ta till vara och samordna statens intressen,
2. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken

tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs
och att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid
med gällande bestämmelser,

3. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och
vattenområden som angår två eller flera kommuner samordnas på ett
lämpligt sätt, och

4. verka för att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte blir olämplig
med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion.
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Under samrådet ska länsstyrelsen också särskilt ge råd om tillämpningen av 
2 kap. Länsstyrelsen ska dessutom ge råd i övrigt om tillämpningen av 
bestämmelserna i denna lag, om det behövs från allmän synpunkt.
Länsstyrelsen har dessutom ansvar att tidigt i planeringsprocessen förvarna 
om det finns risk för att planen tas in för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL.

Sammanfattning
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen i sitt planarbete har haft en hög 
ambitionsnivå och att materialet är omfattande och väl bearbetat. Vissa delar 
av planförslaget behöver förtydligas och bearbetas men den generella slut-
satsen är att miljökonsekvenser, strandskydd, natur- och kulturvärden är 
utredda. Länsstyrelsen anser dock att riksintresse för kommunikationer, 
E18, behöver förtydligas vad gäller trafikmängder och eventuell påverkan 
av utvecklingsplaner i närområdet. 

  Råd om tillämpningen av PBL m.m.
  Planbestämmelser

På plankartan anges under Administrativa bestämmelser att strandskyddet 
upphävs inom hela den del av planområdet som berörs av strandskydd. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att detta även bör redovisas på plankartan 
med en [a1] bestämmelse samt att strandskyddets omfattning bör framgå 
med en administrativ gräns på plankartan.
Länsstyrelsen ifrågasätter behovet av att upphäva strandskyddet inom [W1] 
öppet vattenområde. De mindre anläggningar som enligt plankartan och 
planbeskrivningen ska placeras inom denna vattenanvändning bör kunna 
preciseras geografiskt. Länsstyrelsen förespråkar två särskilda plan-
bestämmelser, en för öppet vattenområde och en för mindre anläggningar 
där strandskydd upphävs.
Inom två områden betecknade [W2] får broar uppföras. Det norra av dessa 
områden är stort för att inrymma alternativa brolägen. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att området trots detta bör kunna minskas till förmån för en 
mer geografiskt omfattande [W1] bestämmelse.
De föreslagna broarnas höjd regleras inte i planhandlingen. Möjligheten att 
med mindre båtar kunna passera under bör säkerställas med lämplig plan-
bestämmelse på plankartan.
På plankartan används beteckningen plantering med betydelsen att 
plantering ska finnas. Så som Länsstyrelsen förstår planhandlingen avses 
befintlig skog sparas inom dessa områden. Beteckningen bör lämpligen 
omformuleras så att avsett syfte tydligt framgår.

  I anslutning till den befintliga båtrampen finns en mindre allé bestående av 
al vilket är ovanligt. Denna ges inget skydd på plankartan vilket är en brist 
då intentionen med planen är att spara så mycket vegetation som möjlig och 
då främst värdefulla träd. 
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Naturvärden
I den naturvärdesinventering som gjorts framhålls värdet av naturvärdes-
klassade områden och landskapsobjekt i förhållande till Miljöbalkens 3 kap 
3§ som stadgar att ”mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan skada naturmiljön”. 
Länsstyrelsens bedömning är att sådana objekt som klassats till värde 1 och 
2 bör undantas från åtgärder som kan skada naturmiljön. I områden som 
klassats som värde 3 kan ofta vissa ingrepp göras om ingreppen planeras så 
att viktiga strukturer och funktioner i objekten hålls kvar.  
Det är dock otydligt om och hur kommunen valt ut de delar som kommer  
att kunna exploateras i förhållande till de naturvärden som finns inom de 
klassade naturvärdesobjekten/landskapsobjektet. 
Det är också otydligt om eller hur kommunen tänkt sig att säkerställa att 
naturvärden bibehålls i området i framtiden i samband med skötsel och 
förvaltning av området. Länsstyrelsen förordar en naturvårdsorienterad 
skötsel i området och att en plan som styr hur skötseln av området ska 
bedrivas upprättas. 
Vidare framhålls i planhandlingarna att området är viktigt för den över-
gripande grönstrukturen men kommunen har inte vidare utvecklat områdets 
betydelse i förhållande till frågor om biologisk mångfald i ett landskaps-
perspektiv.  

Skyddsvärda träd 
I planförslaget finns vissa bestämmelser om graden av exploatering och 
andel hårdgjord yta och skydd mot att fälla vissa träd. Vidare får i vissa 
områden träd fällas om de är sjuka eller gamla. Länsstyrelsen rekom-
menderar att en planbestämmelse införs om riskträd då t ex döda träd är 
viktiga strukturer i landskapet. Det är viktigt att hålträd får stå kvar och det 
är av stor vikt att stammar som fälls få ligga kvar i området som livsmiljö 
för den biologiska mångfalden. Alléer omfattas vidare av det generella 
biotopskyddet och tillstånd krävs för genomförande av åtgärder så som 
trädfällning.

Groddjur
Det är av stor vikt att de miljöer som är lämpliga för grodor bibehålls eller 
ersätts med nya. Länsstyrelsen ser positiv på om kommunen kan åstad-
komma lämpliga livsmiljöer i anslutning till det omgrävda diket eller 
föreslagna dagvattendammar. 

Fågelliv
Länsstyrelsens konstaterar att det blir en habitatförlust genom att gräsmarker 
försvinner, vilket påverkar stare och det finns även en viss risk för störning 
på sävsparv och fisktärna. Länsstyrelsen bedömer dock att inverkan inte är 
av sådan omfattning att arternas gynnsamma bevarandestatus i område 
påverkas.
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Fladdermöss
Kommunen har uppmärksammat att miljön inom den föreslagna temaparken 
är intressant för fladdermöss. Fladdermöss är fridlysta och för det fall 
åtgärder eller verksamheter ska genomföras som kan påverka en potentiell 
livsmiljö bör det inventeras om fladdermöss finns i området och bedömas 
om dess gynnsamma bevarandestatus kan påverkas negativt. 

Friluftsliv
Skutberget är ett idag ett område med höga värden för friluftslivet på ett 
lokalt plan, men också på regionalt och nationellt plan. Området utgör 
riksintresse för friluftsliv enligt 3 och 4 kap MB och gör Vänern tillgänglig 
för såväl kommunens som länets invånare, men också för besökare från 
andra håll. Detta ställer stora krav på kommunen då en temapark planeras, 
som till delar tar områden med höga friluftsvärden i anspråk.
Kommunen har genom kommundialog och enkäter kartlagt Skutbergets 
friluftsvärden och därmed de värden som påverkas av en etablering av en 
temapark. Parallellt med detaljplanearbetet har ett planprogram för 
Skutbergets utveckling presenterats som, om den går att genomföra, 
innebär att friluftslivets värden i området kan sägas bevaras och utvecklas. 
Om planprogrammet blir verklighet bedöms friluftslivet i området som 
helhet få samma eller ökade möjligheter jämfört med dagens situation. 
Under förutsättning att det redovisade planprogrammet blir verklighet 
bedöms Skutbergets värden för friluftslivet inte påverkas negativt av 
detaljplanen i den grad att det kan antas utgöra påtaglig skada på 
riksintresset. Tvärtom kan Skutbergets värden för friluftslivet anses öka då 
fler grupper av besökare kan tänkas lockas dit. Om visionen kan realiseras 
bedöms såväl planprogrammet för Skutbergets frilufts- och rekreations-
område som detaljplanen för temaparken medverka till att de nationella 
friluftsmålen får ökat genomslag i länet. 

Kulturmiljö - arkeologi
RAÄ 109:1 utgör en fornlämning i form av en by/gårdstomt vilken är 
placerad inom den tänkta temaparken. 
Enligt plankartan är delar av fornlämningsområdet redovisat som prickmark 
och därmed undantaget från ny bebyggelse eller annan exploatering. Vad 
gäller övriga delar av fornlämningsområdet krävs Länsstyrelsens tillstånd 
enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen om området på något sätt kommer att 
täckas över eller att någon annan form av markingrepp sker.

Kulturmiljö – bebyggelse
Idag återstår fyra sommarstugor inom planområdet. De skall enligt uppgift 
ha uppförts kring 1930 och framåt. Stugorna minner om en viktig 
exploateringsfas i områdets historia. Den första tidens sportstugor, vilket var 
vanlig benämning förr, kännetecknades av en mycket enkel och funktionell 
utformning. 
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Huruvida stugorna från början varit mer likartade och eventuellt uppförda 
efter samma ritning är oklart. Stugorna 2–4 har emellertid stora likheter 
medan nr 1 avviker något genom sitt högresta tegeltak och kraftiga 
vindskivor. Den senare ger ett något mer gediget och påkostat intryck och 
eventuellt kan detta tyda på att den är något äldre än de övriga tre. Till 
stugorna hör uthusbyggnader och jordkällare. Kännetecknande för stugorna 
är att de är tämligen små och enkla, saknar inhägnad och att de följsamt 
följer den naturliga terrängen. Tillsammans utgör de en samlad miljö med 
en bibehållen karaktär som är mycket typisk för tiden. På plankartan 
omfattas tre av stugorna av rivningsförbud. Länsstyrelsen gör bedömningen 
att även den fjärde stugan bör ges samma skydd.

En annan byggnad i det aktuella området med högt kulturhistoriskt värde är 
Motionscentralen. I planhandlingarna förutsätts att den rivs och ersätts med 
ny byggnad utanför planområdet. Motionscentralen är en symbolbyggnad 
med tidstypiska arkitektoniska kvaliteter, särdrag och uttryck. Byggnaden 
ansågs länge vara en mönsteranläggning och byggnadskropparnas 
disposition och placering i förhållande till den omkringliggande terrängen 
gör den speciell och central i området. Dess kulturhistoriska värde beskrivs 
dock ej i planhandlingen vilket är en brist.

Miljökonsekvensbeskrivning
De sakområden som Länsstyrelsen ansåg behövde belysas och som det 
framfördes synpunkter på i yttrandet över behovsbedömningen har 
behandlats i den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen.
Länsstyrelsen har dock uppmärksammat att flera sakfrågor som utreds     
och redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i vissa fall inte redovisas i 
planbeskrivningen. Det finns heller inte redovisat hur planförslaget 
anpassats utefter slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen, vilket är en 
brist som behöver justeras. 

Riksintressen
Det föreslagna planområdet ingår i eller berör flera riksintresseområden. 
Kommunens ställningstaganden kring riksintressena framgår främst av den 
till planförslaget bifogade miljökonsekvensbeskrivningen.
Riksintresse för yrkesfiske enl. 5§ 3 kap. MB 
Kommunen gör bedömningen att riksintresset inte påverkas då inget yrkes-
fiske förekommer i viken då vattendjupet är litet. Länsstyrelsen delar inte 
kommunens bedömning. Viken kan ha betydelse som lek- och uppväxt-
område. Planförslagets påverkan på riksintresset i det avseendet bör utredas 
och redovisas i det fortsatta planarbetet.

Riksintresse för kommunikationer, sjöfart, enl. 8§ 3 kap. MB
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att riksintresset inte påverkas 
av planförslaget.
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Riksintresse för kommunikationer, E18, enl. 8§ 3 kap. MB
Ett av skälen till lokaliseringen av en temapark på Skutberget är det goda 
kommunikationsläget och då främst närheten till E18.
En besöksanläggning som den nu föreslagna genererar betydande trafik-
strömmar och detta finns redovisat i den trafikutredning som finns bifogad 
till planförslaget. Utredningen baserar sina antaganden om trafikvolymerna 
dels från mätningar gjorda på plats samt besöksvolymerna vid samma 
anläggning i Nådendal, Finland. En sammanställning och framräkning av 
volymerna har skett. Vissa uppgifter är dock baserade på äldre trafik-
mätningar från 2002 och dessa bör uppdateras med idag rådande för-
hållanden.
Kommunen kommer fram till att påverkan på riksintresset blir liten och att 
E18 och aktuell avfart, Skutbergsmotet, kommer att klara trafikökningen 
dock med små marginaler i samband med besökstoppar.
Länsstyrelsen delar i huvudsak bedömningen men konstaterar att vare sig i 
planförslaget eller planprogrammet redovisas konsekvensen av eventuellt 
framtida utbyggnader längre västerut, t.ex. kring Bomstad, som om de sker 
kommer att belasta samma trafikapparat. Även utvecklingen i närområdet 
som exempelvis utbyggnad vid Eriksberg och Bergvik bör tas höjd för då 
detta berör samma vägavsnitt. 
Detta är bland annat frågor som tas upp i pågående ÅVS för E18 och Läns-
styrelsen anser att det vore lämpligt att en samordning med denna ÅVS och 
utveckling av Skutbergsområdet bör ske. Redovisningen av påverkan på 
riksintresset bör kompletteras inför granskningen av planförslaget så att en 
bedömning av påverkan på riksintresset kan göras. 

Riksintresse för friluftsliv enl. 6§ 3 kap. MB samt riksintresse kust-, turism 
och friluftsliv enl. 2§ 4 kap. MB  
De båda riksintressena är geografiskt mycket omfattande och Länsstyrelsen 
gör vidare bedömningen att Skutberget – Bomstad utgör en av värde-
kärnorna inom riksintressena. Enligt planförslaget kommer en del av Skut-
berget att ingå i temaparken. Under högsäsong kommer den delen att vara 
öppen för betalande besökare. Övrig tid på året kommer parkområdet att 
vara allmänt tillgängligt. De funktioner som finns inom temaparksområdet 
kommer enligt planprogrammet att ersättas med motsvarande anläggningar 
inom året runt allmänt tillgängliga delar av Skutberget. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att en viss negativ inverkan på 
riksintresset sker men att den är måttlig och därför kan accepteras. Skälet till 
det är att samtliga befintliga funktioner inom temaparksområdet planeras att 
omlokaliseras inom Skutberget. 
Områden som idag inte är tillgängliga, främst i västra delen av Skutberget, 
kommer att bli det om förslaget genomförs samt att delar ingående i tema-
parken, som idag är helt privatiserade, kommer att bli allmänt tillgängliga 
under en stor del av året, som t.ex. Ytterholmen.
Ur turismaspekt så bedömer Länsstyrelsen att ett genomförande av förslaget 
gynnar riksintresset.
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Miljökvalitetsnormer
Hur miljökvalitetsnormerna för vatten avses att följas redovisas endast i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen gör bedömningen att redo-
visningen är godtagbar men ställningstagandena bör också överföras till 
planbeskrivningen. 

Strandskydd
Enligt planförslaget avser kommunen att upphäva strandskyddet inom de 
delar av planområdet som omfattas av strandskydd med stöd av 4 kap. 17 § 
PBL, vilket får ske 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. Bestämmelserna i 7 kap. 18 c–18 g §§ miljöbalken 
ska tillämpas på detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd.
Av planbeskrivningen framgår att kommunen avser att upphäva 
strandskyddet med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket punkterna 1, 3, 5 och 
6 miljöbalken. De särskilda skälen som angivna punkter står för är att det 
område som upphävandet avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.

Upphävande med stöd av punkt 1 avser tio privat nyttjade fritidshus med 
respektive tomt, varav tre av dem finns på ön Ytterholmen. Länsstyrelsen 
instämmer i kommunens bedömning att dessa områden har tagits i anspråk 
på det sätt som avses i miljöbalken. Dock ifrågasätter länsstyrelsen att hela 
ön Ytterholmen skulle vara ianspråktagen på detta sätt men denna fråga är i 
förhållande till helheten av mindre betydelse eftersom de andra punkterna 
även omfattar ön Ytterholmen.
Beträffande punkt 3 och en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vatten anser Länsstyrelsen att temaparken generellt inte är en sådan 
anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten. Att vattnet är ett 
viktigt inslag i temat förändrar inte den bedömningen. Däremot kan vissa 
inslag i parken såsom bryggor och förbindelse till ön Ytterholmen vara 
sådana anläggningar som måste ligga vid vatten och som därmed omfattas 
det särskilda skälet i punkt 3.
Vad gäller punkterna 5 och 6 har kommunen utförligt redovisat sina skäl i 
ett avsnitt (sid. 36 ff. i planbeskrivningen). Även de skäl som kommunen 
anfört under punkt 3 kan enligt Länsstyrelsen åberopas till stöd för 
punkterna 5 och 6 ifall de inte direkt anges i det avsnittet. 
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Kravet för att uppfylla punkterna 5 och 6 är som anförts att det är fråga om 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området eller 
ett annat mycket angeläget intresse.
Kommunen har i översiktsplanen från 2012, förändrad markanvändning, 
redovisat en upplevelseanläggning i Skutbergsområdet. I planbeskrivningen 
anger kommunen att detta har sitt ursprung i ett beslut av kommunstyrelsen 
år 2007 att arbeta för en etablering av en upplevelseanläggning i Karlstad 
och att den kan lokaliseras till Skutbergets friluftsområde. Länsstyrelsen har 
i sitt granskningsyttrande (dat. 2011-11-03) till översiktsplanen inte närmare 
berört upplevelseanläggningen utan allmänt redovisat sin bedömning av-
seende riksintressen och anfört följande: 

”Länsstyrelsen bedömer att nuvarande formuleringar för flera 
av riksintresseområdena inte på ett tydligt sätt redovisar 
kommunens ställningstagande i olika markanvändningsfrågor 
till skydd för riksintressevärdena. 
För flera riksintresseområden är kommunens enda inriktning 
att i sin planering inte motverka syftet med riksintresset. 
Länsstyrelsen efterlyser ett aktivare säkerställande av 
riksintressen och anser det självklart att kommunen i sin 
planering följer gällande lagstiftning.”

Med utgångspunkt från vad kommunen angett i översiktsplanen och den 
lokaliseringsanalys som kommunen gjort samt vad kommunen anfört i 
planbeskrivningen konstaterar Länsstyrelsen att det för kommunen är 
mycket angeläget med en upplevelseanläggning inom Skutbergsområdet. 
Kommunen har också utförligt och tydligt redovisat att anläggningen 
knappast vore lika attraktiv för besökare om den inte placeras i anslutning 
till vattnet och det förefaller inte heller finnas någon intressent som skulle 
vara beredd att satsa på en anläggning utanför strandskyddat område. 
Vidare har kommunen kommit fram till att just denna temapark är den 
lämpligaste upplevelseanläggningen och förslaget till detaljplan är så 
förknippat med detta tema att en förändring vad gäller tema och aktör 
sannolikt kommer att kräva en ny detaljplan och därmed en ny prövning    
av eventuellt upphävande av strandskydd.
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen utifrån vad som hittills framkommit 
att de skäl som kommunen anfört kan utgöra särskilda skäl i den mening 
som avses i 7 kap. 18 c § punkterna 5 och 6 miljöbalken. Dock är praxis 
knapphändig och närmast i avsaknad av vägledande avgöranden när det 
gäller anläggningar av det slag som nu är aktuellt och Länsstyrelsen kan 
därför inte i nuläget lämna något definitivt ställningstagande i detta 
avseende.
Förutom att det ska finnas särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken 
krävs som anförts också enligt 4 kap. 17 § PBL att intresset av att ta 
området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset. 
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I den bedömningen konstaterar Länsstyrelsen att området är utpekat som 
riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken för friluftslivet samt enligt 4 kap. 2 
§ miljöbalken för turismens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts-
livets, intressen som särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Detta i sig medför en restriktiv syn på upphävande av strandskydd och 
enskilda dispenser från förbud mot åtgärder inom sådana strandskyddade 
områden.
Den nu planerade temaparken främjar emellertid såsom kommunen 
framhåller turismens intresse och innebär i vissa avseenden en ökad 
tillgänglighet mot vad som gäller idag. Verksamheten kommer också i 
huvudsak att pågå under sommarsäsongen och området kommer under 
resten av året i princip vara tillgängligt för allmänheten. Som Länsstyrelsen 
närmare redogör för i avsnittet riksintressen kan detaljplanen för tema-
parken inte bedömas för sig utan bör ses tillsammans med planprogrammet 
för hela Skutbergsområdet. 
Länsstyrelsen anser vidare att frågan om upphävande av strandskyddet har 
en nära koppling till riksintressena såsom de framgår av 3 kap. 6 § och 4 
kap. 1 och 2 §§ miljöbalken och att bedömningen av planens inverkan på 
detta har stor betydelse för avvägningen enligt 4 kap. 17 § PBL.
Med hänvisning till vad som anförts har Länsstyrelsen utifrån vad som 
hittills framkommit bedömt att ett upphävande av strandskyddet enligt 
planförslaget kan vara förenligt med 4 kap. 17 § PBL. 

Mellankommunal samordning
Länsstyrelsen gör bedömningen att planförslaget inte har någon direkt 
påverkan på någon mellankommunal fråga. Den ökade tillströmningen av 
besökare som etableringen förväntas ge innebär dock ett betydande till- 
skott till länets besöksnäring.

Hälsa och säkerhet
Översvämningsrisk 
Delar av det föreslagna planområdet är utsatt för en översvämningsrisk. I 
områden som hotas av en översvämning med en årlig sannolikhet som är 
större än 1/200, bör det inte tillkomma någon bebyggelse utöver vissa 
enklare byggnader av lågt värde där få personer vistas. 
Risken för översvämning handlar inte enbart om påverkan på liv och hälsa, 
utan det finns även andra konsekvenser som bör beaktas vid en bedömning 
av risken. Det kan exempel handla om egendomsskador eller skador eller 
avbrott av vissa verksamheter eller funktioner. Det kan också handla om 
översvämning av verksamheter som leder till spridning av föroreningar eller 
miljöskador. 
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Det är översvämningsnivåerna som anges i Boverkets nya tillsynsväg-
ledning som ska tillämpas. Avsnittet om översvämning bör därför 
uppdateras enligt den nya vägledningen. 
Vidare förefaller vissa tekniska anläggningar samt den föreslagna norra 
restaurangen vara placerade på översvämningshotade platser. Dessa objekt 
bör omlokaliseras alternativt ges en planbestämmelse på plankartan inne-
bärande att en lägsta golvnivå anges.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en 
detaljplan för prövning. Mot bakgrund av ovan nämnda synpunkter anser 
Länsstyrelsen att frågan om riksintresse kommunikationer, E18, måste 
utredas ytterligare innan det att ställning kan tas till om planförslaget 
föranleder någon prövning eller ej.

Beslut i ärendet har fattats av enhetschef Johan Rosqvist efter föredragning    
av plan- och bostadssamordnare Magnus Ahlstrand. Medverkande har varit 
plan- och bostadshandläggare Amanda Bäckström samt länsjurist Göran 
Wirdéus. 
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Karlstad kommun 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 

Länsstyrelsen Värmland 
Samhällsbyggnad 
plan.varmland@lansstyrelsen.se 

Kopia 

linda.saarikoski@trafikverket.se 
jan.a.bergqvist@trafikverket.se 
henrik.hakansson@trafikverket.se 
arne.nyhammar@trafikverket.se 

Trafikverkets yttrande avseende samråd om detaljplan för 
Skutbergets temapark i Karlstad kommun 

Ärendet 

Trafikverket har tagit del av underlag till rubricerad detaljplan som syftar till att möjliggöra en 
etablering av en friluftsinriktad temapark inom Skutbergsområdets nordöstra delar. Temaparken 
uppförs av Muminvärlden och inom området planeras bland annat restauranger, utomhusteatrar och 
mindre byggnader. Planarbetet ingår i projektet Utveckling av Skutberget med syfte att öka områdets 
attraktivitet med bla upplevelser, kultur, natur och friluftsliv. 

Ärendet innebär att trafik genereras som påverkar Europaväg 18 där Trafikverket är väghållare. E 18 
utgör riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt 
prioriterat vägnät samtliga kategorier. Längs aktuellt avsnitt uppgår ÅDT (årsmedeldygnstrafik) till 
cirka 14 500 fordon varav 1900 utgör tung trafik (mätår 2015). Hastighetsbegränsningen är 90 km/h. 

I nuläget avslutas en ombyggnation till 1 + 1 grundutförande av aktuellt vägavsnitt på E 18 som knyter 
samman med tidigare ombyggnation vid Sörmon. Det innebär att E 18 får mötesseparerade körfält där 
åtgärder som tex breddning av bron vid Skutbergsmotet och justerade radier vid flera av 
av/påfartsramperna ingår. Hastighetsbegränsningen ska efter öppning vara 90 km/h. 

Ärendet berör också väg 722 där staten är väghållare fram till anslutningen Skutbergsvägen/ramp från 
E 18 söder om Skutbergsmotet. Vägen trafikeras av cirka 1500 fordon/årsmedeldygn (mätår 2011) och 
hastighetsbegränsningen är 70 respektive 50 km/h.  

Trafikalstring 

Trafikverket konstaterar att kommunen gjort ett antal antaganden som underlag till den 
trafikutredning som tagits fram. Antagandena baseras på trafikuppgifter från temaparken i Nådendal, 
Finland och har i möjligaste mån översatts till förutsättningar i Karlstad. Överlag har dessa 
antaganden utgångspunkt att ”överskatta” indata för att säkerställa att man tar höjd för tillräcklig 
trafikalstring. Trafikverket bedömer här att tillräcklig höjd tas och kan se att man har väl tilltagna 
marginaler.  

Trafikverket ser dock att vissa uppgifter kommer från äldre trafikmätningar (tex 2002) varför aktuella 
uppgifter bör tas fram.   
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Trafiksäkerhet och köbildning 

Bifogad Trafikutredning Skutberget beskriver trafikalstring och dess effekter på E 18 med liten risk för 
kö. En simulering visar att man vid mycket trafik riskerar att kö uppstår vid rampen på E 18 från 
väster. Förutom att köbildning på E 18 leder till försämrad framkomlighet innebär köbildning 
framförallt att trafiksäkerheten minskar påtagligt och kan leda till ökad risk för olyckor, tex 
upphinnandeolyckor.  

I de båda avsnitten vid berörda avfarter från både öster och väster vid Skutbergsmotet har E 18 endast 
1 +1 körfält vilket innebär att trafiken påverkas direkt vid köbildning ut i rampen och på E 18. I 
händelse av en olycka innebär det också påtagliga begränsningar för utryckningsfordon etc att ta sig 
fram.  

Trafikutredningen beskriver att risken är liten men den uppkommer någon gång under sk. maxdagar 
(med ca 5000 besökare/dag) som beräknas inträffa cirka 3-5 gånger per år. Köbildningen riskerar då 
att växa ut på parallellavfartens början vilket skapar en ökad otydlighet både för trafikanter som vill 
svänga av E 18 men också för genomgående trafik som passerar motet. Det är inte en godtagbar 
utveckling och Trafikverkets ståndpunkt är att risk för köer inte ska förekomma till följd av planering 
av nya verksamheter.  

Ovan nämnda simulering visar att köeffekterna minskar med en cirkulation vid rampens anslutning 
till Skutbergsvägen. Trafikverket bedömer att fortsatta arbetet därför behöver inkludera en sådan 
trafiklösning som eliminerar risken för köbildning på E 18. Den ökar dessutom säkerheten i 
rampanslutningen.  

Trafikverket föreslår också att trafikutredningen revideras utifrån hur färdig anläggning (ombyggnad 
av grundutförande för E 18) ser ut då tex olika uppgifter finns om sammantagen längd på ramp och 
parallellavfart västerifrån.  

Trafikflödesfördelning 

40 % av besökarna i bil antas komma från väster via E 18 och motsvarande 50 % från öster, samt 
resterande 10 % från väg 61/62 (Skutbergsvägen, väg 722).  

Antagandet att endast cirka 10 % av trafiken kommer från väg 722 via väg 61/62 från norr behöver 
underbyggas då konsekvenserna av att denna siffra ökar kan vara påtagliga. Om betydligt fler besökare 
väntas komma via väg 722 innebär detta att avsvängande trafik från öster på E 18 måste invänta denna 
trafik på väg 722 innan man kan köra ut på Skutbergsvägen och vidare söderut. Detta innebär att vid 
mycket trafik kan köer växa ut på E 18 då avfartsrampen här är endast cirka 230 meter. Inget 
ytterligare magasin finns i form av parallellavfart eller liknande.  

För trafik som kommer på väg 722, både från v 61/62 samt från öster via E 18, och kör mot söder till 
temaparken måste denna trafik (enligt trafikutredningen 60 % av besökarna) vid en eventuell 
cirkulationsplats invänta trafik inne i cirkulationen som kommer från E 18 västerifrån. Det behöver 
därför göras en beskrivning/analys av vad olika trafikflödesfördelningar ger för effekter på trafikflödet 
på E 18 både för trafik från väster och öster samt med en cirkulation vid föreslagen plats.  

GC-och kollektivtrafik 

För att kunna avlasta så stor andel som möjligt av tillresandetrafiken från väg/bil bör både gc-vägnät 
och kollektivtrafik fungera väl och vara utbyggd. I trafikutredningen är inte flöden från fotgängare eller 
cyklister presenterade. Färdmedelsfördelningen avseende kollektivtrafik saknas och en analys av hur 
stor andel som kan komma att välja kollektivtrafik eller vilken kapacitet som finns respektive saknas i 
systemet redovisas inte. 
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Framtida trafikutveckling och ÅVS 

I kommande åtgärdsvalsstudie kommer trafiksituationen att belysas utifrån nuvarande och framtida 
förutsättningar. Här kommer åtgärdsförslag att tas fram som behövs för att hantera en framtida 
trafiksituation. För att avgöra vilka åtgärder som krävs, samt omfattning och utformning av sådana, 
behöver man ta höjd för utvecklingen i hela närområdet som tex  Eriksberg och Bergvik. Vidare bör 
också hänsyn tas till angränsande kommunalt vägnät. Åtgärder som rör trafik på statlig väg bör inte 
dimensioneras enbart med utgångspunkt i etablering av en temapark vid Skutberget utan ta hänsyn till 
hur hela området utvecklas kring E 18.  

Trafikverket vill hänvisa till denna studie och ser att en samverkan bör ske mellan åtgärdsvalsstudien 
och planering av området vid Skutberget. 

Avtal 

För att genomföra ombyggnationer på statlig väg bör ett avtal/medfinansieringsavtal tecknas mellan 
kommunen och Trafikverket som bland annat reglerar ansvar för åtagande och finansiering med mera. 
Eventuellt kan vägplan krävas.  

Det åligger kommunen att i mycket tidigt skede ta initiativ till att ett sådant avtal kan tas fram och 
påtecknas innan detaljplanen antas. Avtalet träder vanligen i kraft i samband med att berörd 
detaljplan vinner laga kraft och först då kan en beställning av åtgärderna göras till Trafikverkets 
utförande verksamhet, dvs att ta fram en vägplan som ligger till grund för ett genomförande. 
Observera att Trafikverkets olika ledtider är långa.  

Påverkan på riksintresse 

Trafikverkets bedömning av om påverkan på riksintresset E 18 föreligger måste baseras på ytterligare 
underlag enligt ovan.  

Övrigt 

För ytterligare information och planeringsunderlag se ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” på 
Trafikverkets hemsida www.trafikverket.se/samhallsplanering 

Med vänlig hälsning 

Carina Gottfridsson 

Samhällsplanerare 

http://www.trafikverket.se/samhallsplanering
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Detaljplan för Skutbergets temapark
Dnr TFN-2017-1875     Dpl 80

Ärende
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Skutbergets 
temapark och sänt ut detta på samråd. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår 
följande yttrande.

Teknik- och fastighetsförvaltningen samrådsyttrande
Markanvändning
Planförslaget anger ett återhållsamt och försiktigt ianspråktagande av mark. 
Förvaltningen ser mycket positivt på ett sådant arbetssätt. Även om det inte är 
aktuellt ser förvaltningen ett värde i, om det går, att i planbeskrivningen utveckla 
hur området kan återställas till friluftsområde i det fall parken av någon anledning 
skulle upphöra. Förvaltningen skulle även vilja att det prövas om en 
planbestämmelse kan införas om att förhindra att naturmark ianspråktas (upplag, 
maskinuppställning, tillfälliga byggnader, uppläggning av massor och liknande) 
under byggtid samt vid om- ny eller tillbyggnader och vid löpande underhåll och 
drift av fastigheten/anläggningen.

Genomförandebeskrivningen 
Genomförandebeskrivningen bör ses över när det gäller detaljeringsnivå. Endast 
översiktligt genomförande och dess huvudmannaskap kan i nuläget beskrivas. Det 
fortsatta arbetet med genomförandebeskrivningen fram till planens granskning och 
de övriga genomförandeavtal som kommer att upprättas får utvisa närmare detaljer 
för att garantera ett hållbart genomförande.

Miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med vilken påverkan som kan ske 
på ekologiska spridningssamband. I planbeskrivningen beskrivs att Skutberget 
visat sig ha betydelse för några arters spridningsnätverk. Detta nämns inte alls i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Kommentarer av redaktionell art har lämnats direkt till ansvarig planhandläggare 
på stadsbyggnadsförvaltningen.
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Värmlands Museum har getts tillfälle att lämna synpunkter på detaljplan för Skutbergets temapark. 

Värmlands Museum tar inte ställning till den specifika användningen av Skutberget som ett 

Muminland, utan till hur planen kan komma att påverka de natur- och kulturhistoriska värden som 

finns i området och hur allmänheten kan ta del av dessa värden. Området kommer med denna plan 

att fortsätta vara ett rekreationsområde, men planen för temapark ger en möjlighet till 

kommersialisering och privatisering av området som inte finns idag med dess karaktär av 

friluftsområde. Omvandlingen av området kommer till del att innebära en ökad fysisk tillgänglighet, 

men också att en del av Skutberget kommer att utestänga en del av befolkningen.   

Skutberget har i delar stora kulturhistoriska värden. Platsen har kontinuerligt använts som boplats 

sedan medeltiden. Senaste 100 åren avspeglar Skutberget människors önskan att vistas i naturen 

på sin fritid. Naturen har varit utgångspunkt och förutsättning för aktiviteterna här. De första spåren 

av Skutberget som rekreationsområde är 1930-talets sportstugor som försiktigt infogats i 

landskapet. Här har inte sprängts eller schaktats för grundläggning. Här smyger blåbärsris och 

tallarna in mot husknuten, långt från häckar av tuja och Gunnebostängsel. Dagens anläggning med 

inriktning mot motion och rekreation har framför allt tillkommit under andra halvan av 1900-talet.  

Exploateringen tar viss hänsyn till natur- och kulturvärden, men Värmlands Museum vill ändå 

påpeka vikten av ett långsiktigt förhållningssätt. När det blir aktuellt att avveckla temaparken bör 

det vara möjligt att återställa området till det naturområde det är idag. Detta förutsätter att man 

undviker omfattande markarbeten i form av sprängningar och schaktning av jordmassor, att stor 

hänsyn tas till vegetation och att de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna förvaltas på ett 

sådant sätt att deras kulturhistoriska värden inte minskar.  

FORNLÄMNINGAR 

Inom området finns i dagsläget en registrerad fornlämning, RAÄ 109:1. Den utgörs av en 

bebyggelselämning med äldsta belägg från år 1568. Enligt planbeskrivningen ska området för 

fornlämningens utbredning, inklusive en skyddszon om 20 meters radie, skyddas mot ytterligare 

bebyggelse. Länsmuseet har två kommentarer till detta. Dels är det inte kommunen som kan 

bestämma skyddszonens utbredning, utan det är länsstyrelsen som definierar denna. Dels är 

Karlstads kommun 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

651 84 KARLSTAD 

2018-06-29  Dnr. 18. 260.0072 

Kulturarv 

Antikvarie Lena Thor 

Tel. 054-701 19 12 

lena.thor@varmlandsmuseum.se 
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marken inte prickad på kartan som det sägs i planbeskrivningen. På kartan anges: K1= Områdets 

karaktär av kuperade naturtomter ska bevaras. Ingen kompletterande bebyggelse tillåts. Befintliga 

uthus får dock ersättas med uthus av samma karaktär och max 8 kvm byggnadsarea. Det finns en 

oklarhet här: innebär det att placeringen av det nya uthuset bara tillåts exakt där det befintliga 

uthuset står idag, eller kan det flyttas på? Det kan i så fall innebär att ett nytt uthus kan komma att 

beröra fornlämningsområdet. 

Med tanke på att platsens namn är SKUTberget indikeras att området använts som ankar- eller 

lastageplats, något som också framgår av Värmlands Museums kulturmiljöutredning 2008. Enligt 

Christer Westerdahl skall platsen år 1773 omnämnts som en plats vilken ”förr i tiden” använts som 

hamn. Detta indikerar att det i vattnet kan finnas dels rester efter äldre hamnanläggningar som 

pirer eller andra förtöjningsplatser, dels båtvrak som är äldre än 100 år och därmed också räknas 

som fasta fornlämningar enligt Kulturmiljölagen. Planen tillåter broar ut till ön, vilket innebär att det 

kan det bli aktuellt med byggnation i vattnet, något som påverka dessa eventuella fornlämningar. 

Länsstyrelsen bör ta ställning till om det behöver ske en arkeologisk utredning gällande de berörda 

vattenområdena.  

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA BYGGNADER 

Fyra fritidshus är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla, men bara tre får rivningsförbud enligt 

planbestämmelsen ”r”. Samtliga fyra byggnader berättar samma socialhistoria om 1930-talets 

semesterlag och möjligheterna att vistas vid ett fritidshus. Tre av husen har i grunden samma form, 

och att de utvecklats åt olika håll bör inte påverka den kulturhistoriska bedömningen i det här fallet. 

Länsmuseet anser att alla fyra byggnader bör få samma beteckning på plankartan.  

Enligt planbestämmelsen K2 gäller att:  

Befintliga byggnaders karaktärsdrag ska bevaras avseende volymer, proportioner och materialval. 

Följande karaktärsdrag ska bevaras:  

- Fasader ska huvudsakligen vara av stående träpanel.  

- Taktäckning ska vara av lertegel, papp eller plåt. Krypgrunder av natursten, respektive betong ska 

avseende material och utförande vara lika befintligt. 

Värmlands Museum anser att det är en bra bestämmelse, men menar att karaktären av ett enklare 

fritidshus också är viktig att bevara. Bestämmelsen borde utökas till att också innefatta kulörerna 

som är av avgörande betydelse för upplevelsen av byggnaderna som fritidshus. Faluröda fasader 

med vita snickerier signalera mer än mycket annat ”drömmen om huset på landet”.  

I planbeskrivningen anges att ”Områdets fritidshus kan rustas och nyttjas av temaparken men 

renoveringen ska ske med hänsyn till befintliga stugors placering och karaktär. Karaktärsdrag 

avseende volymer, proportioner och materialval ska bevaras. Det är dock möjligt att göra mindre 

tillbyggnader om det skulle vara nödvändigt”. Värmlands Museum menar att detta behöver 

omformuleras. Vem avgör vad som är nödvändigt och hur mycket kan de små stugorna byggas ut 

utan att volym och proportioner försvinner?   

Värmlands Museum vill också uppmärksamma den befintliga motionscentralen från 1972, som har 

ett kulturhistoriskt värde som kanske inte tillräckligt uppmärksammats i sammanhanget. Den 
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friskvårdsplan för Karlstad och Värmland som presenterades för stadsfullmäktige i januari 1972 

skulle komma att spela stor roll för Skutbergets utformning under 1970- och 80-talen. Arkitekt Lars 

Forsby gavs i uppdrag att utforma motionscentralen som invigdes september 1972. Under 

verksamhetens första årtionde besökte mer än 100 000 personer årligen anläggningen. Denna 

byggnad kommer enligt planen att rivas och ersättas med ny byggnad med planbestämmelsen F4: 

”Byggnad ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet (PBL 4 kap 16§ punkt 1)”. Värmlands 

Museum har två synpunkter gällande detta. För att belysa vilka konsekvenser en rivning av 

motionscentralen har ur kulturmiljösynpunkt borde en antikvarisk förundersökning med 

konsekvensanalys göras innan beslut om rivning tas. Formuleringen kring den höga arkitektoniska 

kvaliteten bör alltid gälla alla byggnader som uppförs.  

 

 

För Värmlands Museum 

 

 

Åsa Hallén  

Länsmuseichef 



Stadsbyggnadsförvaltningen 
651 84 Karlstad 

Karlstad  2018-06-28 

Naturskyddsföreningens synpunkter på samråd av 

detaljplan för Skutbergets temapark 

Naturskyddsföreningen i Karlstad har följande synpunkter på samrådsförslag om 

detaljplan för temapark på Skutberget. 

Sammanfattning 

Vi avstyrker planförslaget och den valda lokaliseringen av temaparken då vi 

anser att den medför en alltför stor inskränkning för det rörliga friluftslivet. 

Vi anser inte att strandskyddet ska upphävas i ett område som utgör 

riksintresse för det rörliga friluftslivet. 

Vi har också synpunkter om trafiksituationen i och med temaparkens tillkomst 

och den föreslagna verksamhetens påverkan på naturen. 

Detaljsynpunkter på planförslaget 

Lokaliseringen av temaparken 

Som Naturskyddsföreningen uppfattar det är den valda lokaliseringen för 

temaparken en viktig plats för Karlstadsborna som nu riskerar att ersättas med en 

attraktion som mest är till glädje för utifrån kommande turister.  

Även om Skutberget som destination har marknadsförts dåligt i många år finns 

Skutberget kvar i det allmänna medvetandet som en trevlig och uppskattad plats att 

besöka.  

Vi uppfattar att den del som ska inhägnas har stor betydelse som en plats där 

grupper som barnfamiljer och nysvenskar kan få lagom mycket naturkänsla, 

slipper oroa sig för att gå vilse eller för att möta farliga djur men samtidigt har 

tillgång till grillplatser, bad, aktiviteter och fina vyer mot Vänern. Dessa kvaliteter 

går till stor del förlorade under de tider temaparken har öppet. 

Bilaga 6
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Inhägnaden av temaparken medför också att tillgängligheten för icke betalande 

besökare begränsas den tid på året då Skutberget har flest besökare. 

Om staketet går ner till strandlinjen kan allmänheten inte heller gå längs stranden 

genom temaparksområdet den tid på året området ska vara öppet för allmänheten. 

Inhägnaden medför också att motionsspåren måste läggas om vilket innebär en stor 

kvalitetsförlust för motionärerna om löpspåren inte längre har strandkontakt. 

Det anges i planbeskrivningen (sid 22-25) att ett antal anläggningar/funktioner som 

är kopplade till friluftslivet kommer att försvinna om temaparken blir av. Vi 

befarar att flera av dem blir svåra att ersätta inom övriga Skutberget. 

Sammantaget anser Naturskyddsföreningen att den valda lokaliseringen av 

temaparken medför en alltför stor inskränkning för det rörliga friluftslivet för att 

vara acceptabel. 

Upphävande av strandskyddet 

Naturskyddsföreningen anser att riksintressena för friluftslivet enligt 3 kap. 6§ 

miljöbalken och riksintresse för kustturism och friluftsliv enligt 4 kap. 2§ 

miljöbalken (Vänern med öar och strandområden) är så viktiga att tillkomsten av 

temaparken inte motiverar dispens från strandskyddet med något av de skäl som 

anförs.  

Vi anser att flera av de särskilda skäl som anges i planbeskrivningen för att 

meddela dispens från strandskyddet är ytterst tveksamma men går inte närmare in 

på varför i detta skede.  

Trafiksituationen 

Det är viktigt med en helhetslösning på trafikfrågorna i området. Det går inte bara 

att lägga till beräknad trafikökning i och med temaparken, trafiken kommer också 

högst sannolikt att öka till campingen, till Bomstad och till Skutberget som helhet 

om planerna om temaparken och visionen för hela Skutberget förverkligas. 

Naturskyddsföreningen anser att en ny trafikberäkning bör göras som tar hänsyn 

till detta. 

Verksamhetens påverkan på naturen 

Planbeskrivningens beskrivning av områdets naturvärden och skyddsåtgärder för 

naturen är förhållandevis grund medan en utförligare beskrivning finns i redovisad 

miljökonsekvensbeskrivning av WSP.  

Det anges i miljökonsekvensbeskrivningen att planförslaget medför små negativa 

konsekvenser på naturmiljön. Visserligen är förslaget till hur temaparken ska 

anläggas och drivas förhållandevis väl anpassat till områdets naturvärden men 

Naturskyddsföreningen befarar ett allmänt ökat slitage på områdets naturvärden 
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om temaparken blir av. Vi anser också att fler skyddsåtgärder behövs om 

temaparken blir av än vad som framgår av planbeskrivning och plankarta. 

Framförallt gäller det bättre skydd för häckande sjöfåglar vid Ytterholmen 

(fiskmås och eventuellt fisktärna) samt skyddsåtgärder för eventuella fladdermöss i 

området. En noggrannare inventering avseende fladdermöss behövs för att 

klarlägga förekomst och skyddsbehov inom planområdet 

Naturskyddsföreningen anser också att det område på Ytterholmen där det häckar 

fiskmås och eventuellt fisktärna bör avsättas som fågelskyddsområde under 

häckningstid. Detta behövs eftersom det råder brist på bra häckplatser för sjöfågel i 

Vänern i och med pågående igenväxning. 

Vi förordar också att de förslag till ytterligare miljöåtgärder (utöver vad som 

framgår av planbeskrivning och plankarta) som finns på sidan 59 och 60 i 

miljökonsekvensbeskrivningen genomförs. 

För Naturskyddsföreningen i Karlstad 

Leif Lövström Anne Geddes-Shalit 

Naturskyddsföreningen i Karlstad 

Verkstadsgatan 1 

652 19 Karlstad 

karlstad@naturskyddsforeningen.se 



Tommy Karlsson 

Synpunkter på Muminparken. Samråd. 
1/ Ljud från anläggningen? 
Vad för typ av ljudanläggningar kommer det att finnas i Muminparken? Framför allt ute på Ytterholmen. 
Kommer det att finnas högtalare mm? 

2/ Insyn från Ytterholmen? 
Eftersom vi bor längst ute på udden på Axelines väg så ställer vi oss frågan hur blir det med aktiviteter 
mm från Muminön in på våran udde? Kan man fortfarande få sitta ostört och njuta av stillheten från 
Vänern? Kommer det att byggas någon typ skydds-plank eller dyligt? 

3/ Fågel och djurliv? 
Eftersom vi bor nära tilltänkta Muminpark så ställer jag frågan. Hur har ni tänkt med allt fågelliv som bor 
och uppehåller sig i vassen och dess närhet? Jag behöver nog inte räkna upp alla sorter som finns där för 
det finns det redan en redovisning för. Men frågan kvarstår HUR HAR NI TÄNKT? OCH FRAMFÖR 
ALLT UNDER EV. KOMMANDE BYGGTID? 

2/ Samfälligheten avgifter.  
Eftersom vi har en vägsamfällighet på Axelines väg så kommer då vissa andelsägare att försvinna 
(Arrendatorerna) Hur blir det med kostnaden för en ny vägförrättning och den förhöjda avgiften som 
kommer att tillkomma. Vem kommer att bekosta den delen? 

3/ Utfart från Axelines väg. 
Eftersom ni har visionen att det skall komma så många besökande till Muminparken så ställer jag mig 
frågan hur har ni tänkt med utfarten från Axelines väg ut på Skutbergsvägen? Som det är i dag så finns det 
redan många trafikanter en solig sommardag och även cyklister som korsar våran väg. Det kan redan i dag 
vara svårt att komma ut eftersom man måste gå ut i mötande körbana för att komma ut på 
Skutbergsvägen. 
4/ Vattenledningen till våra fastigheter. 
Vi är tre st. fastigheter som har inkopplat kommunalt vatten från befintlig pumpstation vid 
båtikörningsrampen. Den går i vattnet mellan ön och udden i samband med avloppsledningen. Kommer 
detta att bestå eller blir det ändringar för oss? 
5/ Kostnaden. 
Jag och säkert många andra skulle vilja ha en ordentlig kostnadsanalys på vad detta projekt skulle kosta 
kommunen. Och då menar jag era åtagande och kostnader gentemot Mumin projektet.  

Ovanstående funderingar och frågor skulle jag vilja få svar på samt även att dom diarieförs i frågan samråd 
till Kommunstyrelsen. 

Karlstad 2018-06-30 
Med vänlig hälsning Tommy Karlsson Axelines Väg 231. 

Visionen: 
Märklig spel det är runt etablering av en temapark på Skutberget. 
Visionen för Skutberget skulle funnits för flera år sedan, men man leasade ut hela Skutberget på en 
entreprenör som misskötte hela området vad gäller utveckling och underhåll. 

Bilaga 7



Nu har man insett efter att presentera av en möjlig entreprenör av en temapark MUMIN att Skutberget 
behöver rustas upp. Nu efter många års förfall kommer det att kosta stora summor pengar, då ser man 
möjligheten att locka mer besök i samband med Mumin. 
Det är inte den typen av lösning som den majoritet av Karlstads innevånare vill se i den undersökning som 
nyligen presenterades. 
Jag vill inte se Mumin på Skutberget där man lägger parken på den finaste delen av området. 
Rusta upp Skutbergets friluftsområde till det som var syftet med A Forsells arbete. En oas för ett friskare 
Karlstad med aktiviteter där alla kan få uppleva denna fina plats utan inträde. 



















Lena Lindmark 

Detaljplanen överensstämmer inte med översiktsplanen! 

- skall inte försämra tillgängligheten.

- skall vara en åretruntanläggning med stark lokal o regional prägel.

- fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård nyckelord.

Buller: Hur kan man komma fram till inga problem för oss närboende? 

 Höga ljud hela dagen/kvällen i 12 veckor. 

Trafik:  Ingen hänsyn har tagits till trafik till/från Axelines väg och    
Fintavägen! 

 Buller och avgaser hela dagen. Inga problem? 

Naturvärdesinventeringen: Varför är den gjord på fel tid? Hösten. 

         Mycket rikt fågelliv tex. Havsörn, Strandpipare, strandskata, kärrhök, häger, knölsvan, 
sångsvan, skogsduva, ringduva, 

  fiskgjuse, grågås, canadagås, änder, lom, ugglor, starar, 

   koltrast, kråka, måsar, trädkrypare, svartvit flugsnappare, 

   blåmes, skator, talgoxar, domherrar, svalor, sädesärla, rödhake,  

   koltrast, bergfink, bofink, grönfink, sidensvans, entita, stjärtmes, 

   hackspett, gröngöling, pilfink. 

Kommunens uttalade konsekvenser av genomförandet: 

Miljökonsekvenser, hur har man mage att säga? 

    Små negativa på naturmiljö 

    Positiva på kulturmiljö 

    Inga/försumbara på vattenmiljö Sociala konsekvenser: hur har man mage att säga? 

    Små negativa på rekreation/friluftsliv 

    Positivt för folkhälsa/friluftsliv i stort 



Totalansvaret för denna soppa har den eller de som erbjöd området (37 fotbollsplaner stort) till 
Mumin!! Enligt muntligt avtal med Fru Karlborg, som sålde marken till kommunen, har kommunen 
ingen rätt att vare sig sälja, arrendera ut eller med tomträtt dela av marken. 

Vill ni leka med Mumin gör det då på annan plats!! 

Visionen 

Det är osannolikt att ni skulle få upphäva strandskyddet. Enligt er egen utredning är denna mark 
ännu känsligare än den ni erbjudit Mumin. 

Det är osannolikt att ni mot förmodan får KÖPA tillbaka marken från First Camp som råder över den 
med tomträtt idag. 

Markförhållandena och läget är inte lämpligt för barnbad. 

Gräva/muddra inte lämpligt. 

Grusa/sanda är bara tillfälligt. Ni har tydligen inte sett Vänern i höststorm och islossning. Finns inte 
sand eller träbroar/bryggor som står emot dem. 

Alltså: Mycket liten chans att göra denna vision verklig! 



Namn: Anna Rhodin 
epost: annarhodin@icloud.com 
Telefonnummer: 0707142509 
adress: Axelinesväg 226 
653 46 Karlstad 
synpunktgaller:  
synpunkt: Det känns bedrövligt att det ens finns planer på att ta delar 
från ett stort friluftsområde till en temapark. 
Vart är respekten för miljön, människors starka motstånd mot en etablering 
av en temapark och alla arrendatorer som fått sitt arrende uppsagt.  
Sorgligt att nuvarande politiker inte lyssnar på folket.  
”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar, utan lånar den av våra barn”. 
Hoppas innerligt att Skutbergets friluftsområde blir ett naturreservat, och 
blir skyddat från politikers galna idéer!  



Synpunkter på en Temapark på Skutberget: 

Personligen ser jag det som mycket negativt om det skulle byggas en Temapark, Muminpark på 
Skutberget eftersom vi bor direkt i anslutning till det berörda området. 

Sen tycker jag inte att man ska lägga en avgiftsbelagd temapark på Karlstadbornas friluftsområde. 
Där har alla kommunens barn och vuxna kunnat leka, bada, sola, motionera ha picknick m.m. gratis. 
Det finns idag många barn som lever i fattiga familjer och som inte har möjlighet att uppleva ett 
Muminland utan det blir bara ännu en sak som sticker i ögonen på dem och gör dem till ännu argare 
ungdomar.    

Området har ju utökat strandskydd det innebär väl att det anses extra viktigt att bevara. 

Om en temapark ändå ska byggas så undrar jag: 

Under byggtiden, tar man då hänsyn till fåglarnas häckningsperiod? Hur mycket buller och störningar 
blir det av byggtrafik och hur länge. Hur mycket ljud från teatrar, högtalare m.m. blir det. Hur skyddas 
vi som grannar mot insyn? Hur går det med vår vattenledning? In- och utfarten från Axelines väg hur 
löser ni den? Kommer området att vara bemannat på vinterhalvåret? Risken att det blir ett tillhåll för 
hemlösa eller festande ungdomar om ingen passar det om det verkligen är öppet för allmänheten 
utanför säsong. Under uppbyggnaden vart ska Karlstadborna vara när de vill sola och bada och gå på 
toan? Bygger ni upp ”Visionen” innan Muminparken är klar? Vad kommer det att kosta? Vem ska 
betala? Om Muminparken upphör, vad händer då med området? 

Karlstad 2018-06-30 

Med vänlig hälsning 

Margareta Karlsson Axelines Väg 231. 



Skutberget ligger inom såväl område för riksintresse, vattenskyddsområde som strandskydd och bör därför över 
huvud taget inte komma i fråga för en stängselomgärdad kommersiell upplevelseanläggning som utestänger 
Karlstadsborna och andra besökare från en stor del av den attraktiva delen av fritidsområdet! Dessutom försvinner 
såväl motionscentralen som den enda viken med lä för vinden innehållande såväl sandstrand för barnbad, bad för 
funktionsnedsatta, hundbad och en väl utnyttjad båtiläggningsramp. 

Det saknas en seriös marknadsundersökning som dels belyser möjligheten att attrahera besökare, dels analyserar 
kommunens risker med projektet. Man har helt enkelt tagit en siffra – 200.000 besökare - som indikerats av 
exploatören (och som varierat avsevärt under resans gång). Sannolikheten att så många fler besökare skulle söka sig 
till Karlstad än vad man uppnått i Finska Nådendal efter 25 år känns inte seriöst! Nådendal har ju dessutom fördelen 
av att Mumin i Finland har en stark lokal och regional prägel, medan få barn i Sverige är intresserade av Mumin, om 
de ens känner till sagorna!  
När sedan HUI gör sin ”utredning” baserar man sig utan skam på samma höga besökstal, vilket gör det lätt att visa 
bra siffror. 

Det går inte att skilja på den tänkta detaljplanen och kommunens vision för resterande del av Skutbergsområdet och 
definitivt inte behandla dem i nuvarande turordning! Antingen gör man en detaljplan för hela området samtidigt, 
eller så gör man den nuvarande visionen först. Risken är annars uppenbar att Karlstadsborna får en tummetott av 
visionen om ens det! 

Att kommunen ens kommit på tanken att försöka kasta ut sex arrendatorer för att gå en kommersiell exploatör till 
mötes är så fräckt att man baxnar. Förhoppningsvis kommer arrendenämnden aldrig att godkänna detta. 

Detaljplaneförslaget uppfyller heller inte kommunens egna beslutade förutsättningar för en upplevelseanläggning: 
”Anläggningen ska vara en året runt-anläggning med stark lokal och regional prägel och gärna innehålla bad.” 

Kommunens ambition att nå 100.000 innevånare vore lättare att uppnå med hjälp av ett väl utvecklat friluftsområde 
som gör Karlstad attraktivt som inflyttningsort jämfört med en tänkt upplevelseanläggning. 

Enligt planen får 6000 m² byggnadsyta uppföras fördelat på några större och en mängd mindre byggnader. Detta 
kommer tvärt emot ambitionen att bevara naturen att helt förändra karaktären på området. Att byggnaderna, 
förutsatt att de skall följa sagan, kommer att vara anskrämliga ur arkitektonisk synvinkel och dessutom målade i 
diverse grälla färger gör ju inte saken bättre! 

I miljökonsekvensutredningen påstås att inget störande buller kommer att genereras!  
De närboende som i 12 veckor, dagligen kommer att höra teaterns högtalare över vattnet kommer sannolikt att 
uppfatta detta som en form av tortyr!  
Att påstå att den tillkommande trafiken också skulle vara ljudlös är inte trovärdigt.  
Seriösa decibelgränser måste upprättas och mätningar genomföras för att säkerställa att närboendes utemiljö inte 
störs. 

Den planerade busshållplatsen med kring-arrangemang skall förläggas centralt inom Skutbergsområdet för att kunna 
betjäna såväl de som skall till badklipporna, campingen och en eventuell upplevelseanläggning. 
Karlstad 2018 06 29     Gunnar Lindmark 



Skutberget skall vara KARLSTADSBORNAS bad och rekreationsområde – försök inte göra det till en turistmagnet! 

Varför bygga nytt när allt redan finns? Detta förutsätter att man avstår från att förstöra Skutberget genom att inte 
skapa den tänkta upplevelseanläggningen. 

Satsa istället på att rusta upp det som finns och kanske addera sånt som främjar bad, motion och friluftsliv utan att 
göra mer våld på naturen än nödvändigt. 

Skutberget bör ha en egen ansvarig, friluftsintresserad och engagerad person med en vettig budget med placering på 
plats för att driva verksamheten. Jämför med Mariebergsskogen! 

******* 

Avsikten med visionen känns som den tillkommit enbart för att få Karlstadsborna att acceptera detaljplanen för 
upplevelseanläggningen. Visionen är ju så löst skriven att den egentligen är till intet förpliktande! 

När det gäller kommunens vision är det till att börja med märkligt att man använder sig av en karta över området 
som inte överensstämmer med dagens verklighet utan utgör en önskedröm där man lyckats återta delar av den 
område som idag behärskas av First Camp! 

Med tanke på att Skutberget ligger i ett område som utpekats som riksintresse för friluftsliv och ligger vid ett 
vattenskyddsområde och dessutom omfattas av strandskydd, känns det märkligt att man planerar så stora ingrepp 
både på land och i vattnet!  

Förhoppningsvis kommer man aldrig att få tillstånd att muddra, anlägga vågbrytare, bryggor och iläggningsramp i 
detta känsliga område som enligt bottenundersökningen innehåller mycket värdefulla organismer. Man har heller 
inte undersökt sedimentens innehåll av eventuella miljögifter som till exempel kvicksilver! 

Tanken på att skapa två entréer är helt förkastlig och har väl tillkommit enbart för att störa upplevelseanläggningen 
så lite som möjligt. Att dessutom flytta befintlig parkering en bra bit norrut bidrar naturligtvis dessutom till att göra 
östra entrén mindre attraktiv. 

I den tänkta västra entrén kommer många naturvärden att försvinna vid en etablering. 

I den gjorda naturinventeringen skriver man: Det är viktigt att exploatering undviks inom utpekade 
naturvärdesobjekt, då det utgör en viktig biotop för många arter! 

Den planerade cykelvägen har varit efterlängtad i många år, och den bör av trafiksäkerhetsskäl naturligtvis dras ända 
fram till Bomstadbadet och till Skutbergets nuvarande parkering! 



Skutbergsgården har områdets bästa läge och bör därför utvecklas i stället för att reduceras till ett väderskydd! 

Här borde man göra en upprustning och en utbyggnad i markplanet med en bra restaurang som kan locka besökare 
året om. 

FOKUSERA PÅ NATURUPPLEVELSEN! 

SKUTBERGET ÄR I FÖRSTA HAND TILL FÖR KARLSTADSBORNA! 

Karlstad 2018 06 25 Gunnar Lindmark   



Namn: Barbro Nordanstig 

epost: B.nordanstig@gmail.com 

Telefonnummer: 0836847208 

adress: Axelines väg 230 

synpunktgaller:  

synpunkt: Jag vill att Skutberget ska förbli ett friluftsområde utan upplevelseanläggning och utan 
stängsel. Ingen Muminpark där. Utveckla istället området i samklang med naturen och i samråd med 
Karlstads och Värmlands invånare. 

Tänk på framtida generationers behov av grönområden, friluftsliv och hälsa. 

Synpunkter på detaljplan för Skutberget. Som helhet ett vansinnigt dumt förslag om att förstöra ett 
fint friluftsområde. Att underlåta att tänka på kommande generationer borde räknas som tjänstefel. 

Trafik 

Om kommunens prognoser om besökare stämmer blir det trafikkaos. Vi som bor på Axelines väg 
kommer troligen varken ut eller in till vår väg. Parkeringen bör flyttas västerut så att buller och 
avgaser ev minskar. 

Ljud 

Vi kommer att störas av ljud både från trafik och från aktiviteter. Även under byggnationtiden blir det 
störsnde buller.  

Vatten 

Får man verkligen gräva i botten med tanke på alla tungmetaller från förr. På 70-talet hade fiskarna vi 
fick upp stora bölder . Har man tagit prover på bottensedimenten där broarna ska byggas? 

Mvh 

Barbro Nordanstig 

Axelines väg 230 



___________________________________________________________________________ 

Advokatfirman K|Advokat Lena Rebane |Biträdande jurist Per Persson 
Postadress Box 5032, 650 05 Karlstad|Besöksadress Kungsgatan 7, 652 24 Karlstad  

info@k-legal.se |054-10 05 05|Org. nr. 7805168502|BG 589-1981|Registrerad för F-skatt	

Karlstad 2018-06-30 

Karlstads kommun 

SAMRÅDSYTTRANDE PLANFÖRSLAG SKUTBERGETS TEMAPARK 

I egenskap av ombud för Helena Trotzenfeldt Lind & Mikael Lind, Tore & Bibbi Seger, Ingrid & 
Mats Wilhelmsson, Magnus Bergstedt, Roar Kokvik och Eyvind Olsson får jag inkomma med 
yttrande över Karlstads kommuns förslag till detaljplan för Skutbergets temapark. 

Området som kommunen vill detaljplanelägga omfattas av strandskydd (till viss del utökat) och är 
av riksintresse för friluftslivet. Det finns ett antal objekt med höga naturvärden inom området. 
Inom området finns också sex ouppsagda avtal om bostadsarrende. Området är ca 26 ha, varav 
ca 5,5 ha vattenområde som ägs av Karlstad Dingelsundet S:2. Kommunen har låtit utföra en 
miljökonsekvensbeskrivning daterad  2018-05-03. I samrådsunderlaget finns även bland annat en 
naturvärdesinventering daterad 2017-10-16, häckfågelinventering daterad maj 2017, 
bottenfaunaundersökning daterad 2018-02-06, fiskförekomstundersökning utförd i september 
2017, trädinventering  samt lokaliseringsanalys daterad 2017-05-12. 

PÅVERKAN NATURVÄRDEN 

Av naturvärdesinventeringen framgår att området har höga naturvärden bestående i en 
kombination av biotopvärde och ett flertal naturvårdsarter. Naturvårdsinventeringen har förutom 
inventering på plats även gjort sökningar i ArtDatabanken och tagit hänsyn till ett buffertområde 
på 200 m. De rödlistade arterna gröngöling, spillkråka, reliktbock och mottaggsvamp (nära 
hotade) och kungsfågel (sårbar) har inventerats på plats och rördrom, trastsångare, violettkantad 
guldvinge (nära hotade), sävsparv (sårbar) samt de skyddade arterna utter, bäver samt revlummer 
rapporterats i ArtDatabanken. Utter och revlummer är fridlysta. Naturvärdesinventeringen 
rekommenderar även att en separat utredning görs gällande fladdermöss, eftersom flera områden 
har hög potential för dessa. Bland annat de gamla tallarna på Ytterholmen har höga naturvärden. 
Man har även noterat 2 landskapsobjekt för spillkråka och gröngöling samt för insekter. Vidare 
noteras det att de arter som påträffats inom området tyder på en värdefull natur med positiv  
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betydelse för biologisk mångfald. Rapporten rekommenderar att man ska undvika exploatering 
inom utpekade naturvärdesobjekt då de utgör en viktig biotop för många arter.  

Av häckfågelsinventeringen framgår att vattenmiljöerna runt Skutberget-Ytterholmen har ett stort 
värde för fågelfaunan. Bladvassbeståndet vid Ytterholmen hyser bland annat häckande sävsparv, 
vattenrall, skäggdopping, sothöna, kricka, rörsångare och sannolikt enkelbeckasin. Även 
Ytterholmen har ett värde för markhäckande fåglar pga avsaknad av fyrfota rovdjur. Rapporten 
påpekar att den är grundad på en ögonblicksbild våren 2017 och att ändringar i fågelfaunan kan 
ske snabbt.  

Bottenfaunaundersökningen visar att området generellt har höga till mycket höga naturvärden 
med notering av ovanliga arter både öster och väster om Skutberget. Av 
fiskförekomstundersökningen framgår att området kan utgöra lekplats för ål, som är fridlyst. 

Som framgår av ovan finns det ett flertal mycket höga och höga naturvärden på området med ett 
flertal rödlistade och fridlysta arter. Miljökonsekvensbeskrivningen, som har tydligt överslätande 
karaktär, tar inte över huvud taget hänsyn till detta. Vidare tar MKB:n inte överhuvudtaget 
hänsyn till sökningar i ArtDatabanken eller någon buffertzon, vilket är en mycket allvarlig brist. 
MKB:n anger att planförslaget medför inga eller försumbara konsekvenser för vattenmiljön eller 
mätbara effekter på bottenfaunan, trots att planförslaget innebär anläggning av broar till 
Ytterholmen samt ett flertal anläggningar i vattnet och att det finns flera vasshäckande fågelarter 
inom området där brofästena skulle anläggas. Påverkan på arter som ål, utter och bäver nämns 
överhuvudtaget inte. MKB:n anger även att ingen påverkan bedöms ske på rödlistade arter eller 
arter upptagna i artskyddsförordningen, vilket är anmärkningsvärt om man beaktar 
naturvärdesinventeringens slutsatser och rekommendationer. Det förs ingen diskussion om 
eventuell påverkan på närbelägna Sörmons naturreservat.  

PÅVERKAN RÖRLIGA FRILUFTSLIVET 

Enligt MKB:n medför planförslaget små negativa konsekvenser för det rörliga friluftslivet. För 
att sammanfatta MKB:ns premisser och kommunens argument för detta: områdena som 
innefattar arrendetomter och hyresrätter uppfattas som otillgängliga för allmänheten, även 
utanför tomterna. Om planen genomförs blir dessa områdena tillgängliga för allmänheten. 
Båtrampen, hundbadplatsen och motionscentralen används ändå inte. Frisbeegolfbanan är 
ianspråktagen av frisbeegolf och otillgänglig för allmänheten. Om den tas bort ökar 
tillgängligheten. Badplatsen och grillplatserna kan flyttas. Strandskyddet ska upphävas eftersom 
”delar av det område som upphävandet avser har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften”, temaparken är en anläggning som för sin funktion 
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måste ligga vid vattnet, temaparken är ett mycket angeläget allmänt intresse, och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området. 

Kommunens bedömning av konsekvenserna för det rörliga friluftslivet är felaktig. Om 
Muminvärlden blir verklighet kommer det område som tas i anspråk att hägnas in och vara stängt 
för allmänheten under den tiden parken är öppen, dvs under sommaren och vissa helger. Det 
finns heller ingen garanti för att området kommer att vara tillgängligt för allmänheten när parken 
är stängd. Under alla omständigheter kommer parkens byggnader att vara ständigt stängda för 
allmänheten. Att besöka en temapark är inte en friluftsaktivitet, oavsett om parken har 
anknytning till friluftslivet eller inte. En aktivitet som kräver inträde är inte öppen för 
allmänheten och är därmed inte en allmän friluftsaktivitet. Kommunens jämförelse med 
Mariebergsskogen är mycket dålig. Hela det området är öppet för allmänheten under i princip 
hela året med undantag för ett par dagar. I Muminvärldens fall är det fråga om att stänga hela 
området för allmänheten under den tid som det utnyttjas mest av friluftslivet, dvs under 
sommaren. Anläggandet av parken har såldes stora konsekvenser för det rörliga friluftslivet, 
eftersom en betydande del av området försvinner från allmänhetens tillgänglighet. Det är 
visserligen sant att allmänheten inte har tillgång till arrende- och hyrestomterna, men att hela 
Ytterholmen skulle vara otillgänglig är helt enkelt inte sant. Allmänheten har rätt att färdas fritt på 
områden som inte tillhör tomterna. Om de väljer att inte göra det är irrelevant. Avseende 
frisbeegolfbanan är det inte sant att allmänheten inte kan vistas där. Området är inte avspärrat 
eller på något annat sätt avskilt. Allmänheten rör sig där hela tiden. Om man använder 
kommunens resonemang att ett besök på Muminvärlden utgör en friluftsaktivitet måste även ett 
spel frisbeegolf vara en sådan aktivitet, som allmänheten kan utöva. Det är oklart på vilka grunder 
kommunen gör gällande att båtrampen och hundbadplatsen inte används. Motionscentralen är 
stängd, så det är inte överraskande att den inte längre används. Att flytta grillplatserna och 
badplatsen till västra delen av Skutberget innebär inte en förlust av de samma på östra sidan. Det 
finns dessutom redan grillplatser och badplatser på västra sidan.  

När det gäller upphävande av strandskyddet finns det uppenbarligen inte skäl till det. Att delar av 
området, dvs arrendetomterna, har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften är inte ett skäl till att upphäva strandskyddet på hela området, utan i så fall 
endast inom arrendetomterna. En temapark är inte en anläggning som till sin funktion måste 
ligga vid vattnet. Med detta lagrum åsyftas enligt praxis anläggningar som bryggor och båthus. Att 
Muminvärlden vill att parken ska ligga vid vattnet innebär inte att den inte kan fungera på något 
annat ställe. Det finns dessutom onekligen ett stort antal andra ställen där parken kan ligga 
utanför Karlstads kommun. Behovet kan tillgodoses utanför området, men eventuellt inte inom 
kommunen. Lagrummet begränsar inte det geografiska området inom vilket anläggningen måste 
ligga. Det är inte ett angeläget allmänt intresse att anlägga en temapark. Som anges ovan är det 
inte en anläggning till vilken allmänheten har oinskränkt tillträde. Det kan därför inte vara att 
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tillgodose ett angeläget allmänt intresse att anlägga den samma. Att parken kan skapa 
arbetstillfällen och öka antalet besökare till Värmland är inte angelägna allmänna intressen. 
Parken har knappast tillräcklig betydelse för att påverka nationalekonomin. För att strandskyddet 
ska kunna upphävas krävs dessutom att det rörliga friluftslivet inte motverkas och att växt- och 
djurlivet inte påverkas negativt. Som anges ovan innebär planförslaget en väsentlig negativ 
påverkan på det rörliga friluftslivet och växt- och djurlivet.  

ÖVRIGT 

Det finns en rad osäkerheter kring planförslaget som medför att planen kanske inte kan 
genomföras. Vattenområdet ägs inte av kommunen. Det finns ingen indikation på huruvida 
samfälligheten samtycker till att området upplåts till Muminvärlden. Det finns vidare 6 
bostadsarrenden inom planområdet. Det är inte möjligt att dubbelupplåta arrenden, vilket 
innebär att dessa områden inte kan upplåtas som anläggningsarrende. Det går inte går inte att 
upplåta tomträtt på del av fastighet. Om kommunen tänker sig att stycka av området och sälja det 
till Muminvärlden är det inte alls säkert att sådan fastighetsbildning kan ske.  

Kommunen har inte beaktat arrendatorernas intresse i att ha kvar sina arrendeställen. Flera av 
arrendatorernas familjer har arrenderat sina tomter sedan 1930-talet. Kommunen är skyldig att 
balansera privata intressen med allmänna vid tilltänkt detaljplaneläggning. Ingen sådan 
intresseavvägning har gjorts. Kommunens analys av tänkbara alternativa områden är en uppenbar 
efterhandskonstruktion. Analysen har gjorts efter att man kontaktat Muminvärlden och utpekat 
området som möjligt för temapark i översiktsplanen. Vidare är analysen av de alternativa 
områdena mycket kortfattad. 

Slutligen ska nämnas att även kulturmiljön påverkas negativt av planförslaget, främst de tre 
kulturmiljöskyddade hyresstugorna.  

Det finns ingen fladdermusinventering. Häckfågelsinventeringen är för gammal och bör göras 
om. 

Sammanfattningsvis finns det sådana brister i miljökonsekvensbeskrivningen och planförslaget 
som gör att planen inte kan antas. 

Dag som ovan 

Lena Rebane 



Synpunkter på Skutberget från Mats och Ingrid Wilhelmsson, arrendatorer på Ytterholmen. 

Komplement till de juridiska aspekterna som vi lämnar via vårt juridiska ombud. 

Om detaljplanen för temaparken och miljökonsekvensbeskrivning Ni skriver att detta område har 
både höga naturvärden och högt kulturvärde samt är värdefull natur för friluftsliv och rekreation. 
Trots det vill ni tillåta dispens från strandskyddet med, som vi tycker, fel eller ofullständiga argument. 

1. Vilka fakta stödjer ni er på när ni beskriver att tillgängligheten på Ytterholmen är
begränsad?

Att peka ut Ytterholmen som helt privat område idag och dessutom säga att vi har utökat vår 
hemfridszon till att omfatta större delen av ön är fel. Vi har inte på något vis hindrat andra, inte satt 
upp några byggnader, staket, bryggor eller liknande. Inte heller har vi kört bort andra som stigit i 
land. Vi har tvärtom hjälpt människor som behövt gå i land, kanotister, vindsurfare, simmare som 
kom från Dingelsundet. Vi har t o m räddat personer som kapsejsat med båt. Den vuxne, som enligt 
egen utsago, inte skulle ha orkat ta sig själv plus barnet som var med, i land. 

Ett skäl som också anges till att ön idag känns otillgänglig är att det inte finns någon landförbindelse, 
det är naturligtvis sant. Det kan vi inte rå över. Det finns inte broar till alla öar i kommunen. Är det er 
tanke att göra det? Om ni hade sett detta som ett problem tidigare för tillgängligheten till 
Ytterholmen kunde ni ha byggt landförbindelse. Ni har arrenderat ut marken i alla år under dessa 
förutsättningar. Vi har inte hört talas om att det skulle finnas stora önskemål om tillgänglighet. Hur 
många klagomål har inkommit till er om att Ytterholmen inte är tillgänglig? Med en bro och öppet 
område när temaparken är stängd ökar tillgängligheten marginellt, men inte under den tid då de 
flesta skulle tänkas önska tillgänglighet d v s soliga, varma sommardagar. Argumentet är att 
allmänheten inte får komma ut till Ytterholmen känns tunt, när ni samtidigt spärrar av en större yta 
för allmänheten (om man inte betalar) på fastlandet, från motionsanläggningen mot norr. 

Vi anser att vi under alla de år vi har arrenderat har hjälpt till att sköta er mark så att den upplevs 
som trevlig och levande för de som passerar förbi. Det har vi gjort genom att hålla naturen öppen, 
hålla efter sly, rensa stranden från skräp och klippa gräs. Under årens lopp har en hel del människor 
passerat förbi, vindsurfare, kanotister, simmare och fritidsbåtar. Även vintertid när isen ligger 
passerar människor förbi. 

2. Är de tillåtna byggnaderna enligt planen verkligen förenliga med att vyn från Vänern är
viktig?

Det står i planen och miljökonsekvensanalysen att vyn från Vänern är viktig. Enligt planen kan man på 
fastlandet bygga en 4 våningar hög byggnad på upp till 27 m i höjd, intill det sydvästra skogspartiet, 
där det är tänkt att man kan placera den runda huvudbyggnaden. Det är också en tänkt att det ska bli 
en restaurang på upp till 12 m i höjd. Vidare ska man tillåta byggnader upp till 6 m (eventuellt ett 
”fyrtorn” 8 m) och i storlek upp till 70 kvm på Ytterholmen.  

Slutsatserna i era planer är att den inte påverkas nämnvärt av att temaparken etableras, då 
byggnaderna inte syns håller vi inte med om. Om det byggs såsom planen tillåter på land och, 
speciellt ute på Ytterholmen, anser vi att det påverkar vyn från Vänern påtagligt. Det står också i 
planen att det anses viktigt att inte ändra landskapsbilden där det är farled. I Kattfjorden är det, vad 
vi tror, farled för fritidsbåtar. Det förändrar definitivt områdets karaktär och landskapsbild.  

3. Hur avgränsas temaparken på Ytterholmen?



Det ska inte vara stängsel längs strandlinjen, men det framgår inte hur det är tänkt att se ut på 
Ytterholmen. Hur ser planen ut annars för att förhindra besökare utnyttja stranden eller att ”planka 
in” sjövägen när temaparken är öppen. Vill man inte också skydda temaparkens byggnader där under 
övrig tid?  

4. Hur kan ni bedöma att inte naturvärdena påverkas av det stora förväntade
besökarantalet?

Naturvärden bedöms höga i områdena 6 (Ytterholmen), 7 och 8 med rikt fågelliv med bland annat 
skyddsvärda arter, fjärilar, fladdermöss etc. Det räknas upp ett antal fågelarter. Vi kan bekräfta att 
det är ett rikt fågelliv på och kring Ytterholmen. Vi har sett ett 25-tal olika arter exempelvis häger, 
rördrom, lom, kungsfiskare, havsörn och enkelbeckasin på eller i närheten av ön.  

I miljökonsekvensbeskrivningen står det t ex brun kärrhök, som vi också har observerat där ett flertal 
gånger, även med ungar på ön. Det står också om sävsparv som anses skyddsvärd. Slutsatsen i 
beskrivningen är dock att den inte skulle påverkas särskilt mycket med ett stort antal besökare läggs 
där. Man antar att den inte skulle få svårare att skaffa föda, eftersom den antagligen skulle vänja sig 
vid människor och undvika allt för stor närkontakt. Dessutom skulle den få ”fri tillgång” till naturen 
under den tiden som temaparken stängd. Vi tycker det är ett konstigt resonemang. Framför allt för 
att det är under den perioden som temaparken är öppen som fågeln har störst behov av att finna 
föda i närheten, eftersom det är då de matar ungarna i boet. När temaparken är stängd har många av 
dessa fåglar redan flyttat söderut. 

Vi har under åren dokumenterat fler än 50 olika arter av växter och träd, förutom grässorter och olika 
sorters lavar(t ex tuschlav) samt ett stort antal fiskarter. Exempel på fiskar som finns är gädda, 
abborre, sutare, mört, färna, braxen, björkna och gärs/hornsimpa(?). På den leriga bottnen har vi sett 
musslor och i vassen snäckor och vattenspindel. I berget på Ytterholmen finns det små försänkningar, 
som eventuellt kan vara jättegrytor som formats av inlandsisen. Det förekommer också snok och 
huggorm. 

Den totala bedömningen i planen är att naturen inte kommer att bli påverkad i någon större 
utsträckning av anläggandet av temaparken och det stora antalet besökare man tänker sig på 
Ytterholmen, för att man utnyttjar naturen och bygger med hänsyn till den. Vi tror dock att ett stort 
antal besökare där kommer att påverka naturen och framför allt det rika fågellivet negativt av samma 
skäl som vi beskrev i exemplet ovan med sävsparven. 

5. Varför bedömer ni inte den kulturhistoriska miljön på Ytterholmen också?

I planen och miljökonsekvensbeskrivningen sägs att det är viktigt att bevara den värdefulla 
kulturmiljön. Det anser man att man har gjort genom att de kulturmärkta sommarstugorna på 
fastlandet ska bibehållas. Vår sommarstuga är också en del av en värdefull kulturhistorisk miljö. Den 
är byggd på 1930-talet tack vare att en framsynt person fick ekonomiska möjlighet p g a en tipsvinst 
och dessutom var snickarkunnig. Den byggdes ”så väldigt långt utifrån stan” enligt andra på den 
tiden. En liten tidstypisk stuga, som var lite av lyx för en vanlig person då, när man började få betald 
semester i Sverige. Stugan byggdes ut genom att verandan blev till ett rum på 1950-talet, en tid när 
man allmänt fick det bättre i Sverige och mer semester i och med ”Folkhemmet”. Stugan ser, i stort 
sett, likadant ut idag. Det finns inte längre så många omoderna stugor kvar idag. 

6. Ska enklare typer av stugor försvinna undan för undan?

Den typen av stugor har givit och ger möjlighet att ha stuga utan att lägga ut en förmögenhet på 
boendet. Ska det bara vara möjligt att ha stuga för de med mycket pengar? Litet ska inte få finnas 



kvar. Det ska vara flott och fint, då går det bra. Vi som bor här i Karlstad måste få möjlighet att ha en 
enkel sommarstuga. Om temaparken ska locka så många från andra orter/länder är det vi med enkla 
stugor som betalar, då menar jag både ekonomiskt och känslomässigt. 

Om Vision för Skutberget och detaljplanen för temaparken 

7. Varför koppla ihop vision för Skutberget och detaljplanen för temaparken så hårt?

Etableringen av den innebär enligt kommunen en stor vinst, inte minst ekonomiskt. Vi anser att det 
finns mycket frågetecken i det material som presenterats i dessa dokument och som gör att 
förutsättningarna för att genomföra etableringen på det sättet som beskrivs är tveksamt. 

Menar ni att det inte kommer att bli en upprustning av Skutberget om temaparken inte etableras? 

Vi anser att en upprustning och vidareutveckling av Skutberget som friluftsområde ska göras ändå. 
Underhållet har varit eftersatt länge och måste göras för att en stad i Karlstads storlek ska ha ett 
fungerande friluftsområde.  

8. Varför redovisar ni inte kostnader, som måste till, för att inte försämra Skutberget
som friluftsområde?

De kostnader som kommunen redovisar för att möjliggöra en temapark är 17 miljoner för att 
dimensionera vatten och avlopp, förbereda parkeringsytor och ombyggnad av cykelväg. 

Om temaparken anläggs då försvinner ett antal delar som finns idag t ex en vindskyddad, grund 
sandstrand lämplig för små barn, handikapramp, båtiläggningsplats. Ersättning för dessa delar finns i 
visionen. De är därmed inte alls kostnadsberäknade. Utan dessa blir det en försämring mot idag. Det 
gäller även de olika entréerna och någon form av ändring av vägarna in, som måste till om 
temaparken byggs och lockar den mängd besökare som skissas på. Allt det där kostar pengar och kan 
inte enbart vara en vision. En vision är bara en vision, vem vet om och vad som kommer att bli gjort. 

9. Har ni kalkylerat med några ytterligare kostnadsposter och/eller stora praktiska
konsekvenser för att kunna etablera temaparken?

Att kunna ersätta de delar som försvinner om temaparken etableras kräver att avtalet med First 
Camp att ta över den delen från dem blir klart. Det vet vi inget om än. Det ligger dessutom året-runt 
boende i direkt anslutning till den delen som kommer att påverkas av om t ex en ny badstrand görs i 
ordning. Vad kan det innebära, praktiskt och ekonomiskt? 

Trafikutredningen, som har gjorts, för att se påverkan av temaparken för avfarter från E18 bedömer 
att det inte kommer att påverka trafiksituationen, eftersom bad- och friluftsbesökarna är utspridda 
över året. Besökare till temaparken kommer när den är öppen och mest besökare rimligtvis under 
semestertiden juli-augusti och speciellt när det är fint väder. Vi tror att allra flest bad- och 
friluftsbesökare kommer också under samma period och även motionsbesökare kan antas öka under 
semesterperioden och när det är fint väder. Det innebär att trafiksituationen påverkas negativt och 
därmed kan det orsaka kostnader för att lösa detta. 

Har ni några kostnader i samband med brobyggena till Ytterholmen? Har ni något ansvar för 
underhåll och säkerhet av dessa? Under icke temaparks tid ska ju allmänheten ha tillgång till dessa. 
Kan ni garantera att broarna inte blir avstängda, under några förutsättningar? Ni har lovat att 
Ytterholmen ska bli tillgänglig. 
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Namn: Anna-Karin Kihlström och IngaLill Fallqvist 

epost: varmland@ilco.nu 

Telefonnummer: 073-6918731 

adress: ILCO Värmland, S Kyrkogatan 11, 652 24 Karlstad Magtarm Värmland, S Kyrkogatan 11, 652 
24 Karlstad 

synpunktgaller: 

synpunkt: ILCO Värmland och Magtarm Värmland är två föreningar som är till för de som har 
funktionsförändringar i mage, tarmar och/eller urinvägarna. Det handlar alltså om problem med kiss 
och bajs. 

Vi vill att Karlstads kommun planerar in fler offentliga toaletter i visionen för frilufts- och 
rekreationsområdet på Skutberget samt i detaljplanen för temapark. För de av oss som har bråttom 
till toaletten av en eller annan orsak så är det väldigt viktigt att veta att det finns fungerande och 
tillgängliga toaletter på Skutbergsområdet oavsett vilken del av området ( friluftsområdet, 
rekreationsområdet eller temaparken) man vistas på. Att veta att det finns toaletter i närheten av 
den plats vi ska besöka gör att vi vågar delta i det sociala livet. Osäkerhet om toaletter är annars en 
stor orsak till social isolering, ingen vill göra i byxorna för att man inte hann fram till en toalett i tid, 
och allra minst vill man råka ut för det på en offentlig plats. 

Tillgänglighet betyder olika saker beroende på vem man frågar, för oss med stomi eller reservoar är 
det särskilt viktigt att det finns handfat och rinnande vatten i toalettbåset då vi behöver göra rent 
huden när vi byter stomipåse eller tömmer en reservoar. Att göra ett toalettbesök och att göra sig 
ren efter toalettbesök är något som de flesta människor vill göra enskilt och utan att andra ska se 
eller höra vad som händer. Som det är nu på många offentliga toaletter med toalettbås utan handfat 
så innebär det att vi ibland behöver göra hälften av bytet i ett vanligt toalettbås och resterande del 
av bytet ute vid de gemensamma handfaten, det ger upphov till rynkade näsor och kommentarer om 
att kiss och bajs är äckligt.  

Vi inser att det kan vara svårt att förstå vad vi menar men vi förklarar och demonstrerar gärna de 
bekymmer vi har. 

Vänliga hälsningar från 

ILCO Värmland genom Anna-Karin Kihlström, ordförande 

Magtarm Värmland genom IngaLill Fallqvist, ordförande 
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Samrådsyttrande på detaljplan för temapark och visionen I 2 IF 

Triathlon 

Vi i I 2 IF Triathlon vill med denna skrivelse lämna våra synpunkter på detaljplanen för temapark och 

den så kallade visionen. Ingen från föreningen hade tyvärr möjlighet att delta på mötet den 29/6 

vilket vi var inbjudna till så vårt yttrande är baserat på det material ni presenterat på karlstad.se. Ett 

medskick till kommande möten är att ni bör ha lite bättre framförhållning eftersom våren är en 

intensiv tid både sett till föreningens verksamhet och det privata.  

Skutberget är viktigt för föreningens framtid 
Vår ambition inom I 2 IF Triathlon är att växa både sett till antal medlemmar och antalet deltagare i 

tävlingen Gôrslitet som vi arrangerar. Vi är inte den största tävlingen i Sverige i antal deltagare eller i 

antal elitdeltagare utan vi fokuserar på motionärer och där är Gôrslitet för oss är oerhört viktig för 

återväxten inom föreningen.  

Tävlingen ger möjlighet för människor att prova på de tre momenten simning i öppet vatten, cykling 

och löpning under spännande former. Vi erbjuder sprintdistans och olympisk distans och dessa två 

distanser också som stafettdistans med lag om tre personer. Dessutom en barndistans för barn upp 

till 13 år. Förutom återväxten är det självfallet också en inkomstkälla för oss. 

Gôrslitet har under alla sina 5 år fått mycket goda rekommendationer för dess genomförande med i 

stort sett idel positiv feedback där området Skutberget är en viktig del med dess fina läge, bra 

parkeringsmöjligheter samt möjlighet till varierad löpning. Gôrslitet har haft 200-250 deltagare varje 

år med deltagare framförallt från Värmland men även en större andel från olika delar av landet. De 

senast 3 åren har vi även haft en mycket uppskattad barndistans. 

Vår ambition är också att på sikt hänga på trenden med den lite yngre grenen Cross Triathlon, som 

omfattar simning, mountainbike och traillöpning. Det har senaste åren skett en explosionsartad 

ökning i antalet MTB-cyklister och vi ser också en stark uppgång på traillöpare. Dessa vill även prova 

på tävlingsgrenen Cross Triathlon som lämpar sig allra bäst på Skutberget. Det finns i dagsläget 

mycket få tävlingar i Sverige och vi vill kunna komplettera vårt Gôrslitet med Cross Triathlon klasser. 

Detta skulle göra att vi tar en position och kan sätta Karlstad och Gôrslitet på kartan för framtiden. 

Parkeringsytorna för deltagare 
Idag använder vi stora grusparkeringen och vid behov även gräsytan mot fotbollsplanen. Detta är 

nära och bra för våra deltagare då både mål- och växlingsområde samt Motionscentralen ligger i 

närheten. När vi tittar på den tänkta visionen så ser det ut som om ytan i Västra entrén har alldeles 

för mycket som ska få plats på liten yta och vi ser ingen uttalad del för parkering i skisserna. Det blir 

ett stort hinder om våra deltagare ska parkera vid nya parkeringen som flyttas norrut och närmare 

temaparken. Kommer de nya parkeringarna vara avgiftsbelagda?  

Vi ser också en uppbenbar risk i att den allmänna parkeringen där kommer att fyllas med 

temaparksbesökare. Enligt VDn på Muminvärlden hade de fått kompromissa bort en hel del 

parkeringar och han uppskattar att det kommer komma 5000 besök per dag under högsäsong. 
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Tävlingsområdet 
Centrum för tävlingsområdet när det gäller växlingar och målgång har vi idag på den lilla parkeringen 

på vägen in mot Motionscentralen och det fungerar utmärkt. Vi har växlingsområde på den ena 

parkeringsytan och målområde på den andra. Det finns också ett elskåp i nära anslutning till 

parkeringen. Det skåpet kan säkert lösas vid den Västra entrén också men när det gäller växling så får 

inte zonen vara för långt ifrån vattnet. När vi tittar på visionskartan och lösningen där så ser det ut 

att vara en bit ifrån vilket försämrar kvaliteten på vårt arrangemang då deltagare förväntar sig så kort 

löpning som möjligt från sim till cykel. 

Vilka ytor och av vilken storlek kan bli möjliga för oss att använda vid den eventuella framtida västra 

entrén om vi blir tvungna att flytta vår verksamhet? 

Ett önskemål från många av våra deltagare är att växlingsområdet är asfalterat. Och ytan bör vara 

ungefär som den parkering vi har idag. 

Svår trafiksituation med en temapark 
En etablering av temapark skulle göra att trafiksituationen för våra tävlande bli farligare än den är 

idag då antalet fordon ser ut att öka markant enligt trafikutredningen från WSP. Vi har 3 

distansklasser som ska ut på vägarna där två av dem ska ut och tillbaka förbi tänkt temaparksområde 

och mot Trossnäs/Edsvalla och där trafiken behöver regleras i samband med att våra deltagare 

passerar området vilket är en stor del av dagen då spridningen på cyklisterna kan vara stor. 

Se Figur 1 nedan för en karta över cyklingens sträckning idag. Vid eventuell flytt till västra entrén 

betyder det att cyklisterna kommer från Bomstadsvägen och fortsätter ut via Skutbergsvägen istället. 

Just trafiksituationen är ett stort orosmoment för oss om Skutbergsvisionen genomförs då det redan 

idag är livligt med trafik en solig dag vilket påverkar säkerheten för våra cyklister och ställer högre 

krav på oss och våra funktionärer.  

Tävlingen pågår större delen av dagen där vi har följande starttider: 

• barndistansen startar 09.45 och de cyklar mot Bomstad och tillbaka

• sprinten startar 11.00 och går mot Edsvalla och tillbaka

• olympiskt startar 13.00 och går mot Edsvalla och tillbaka



Figur 1: Start och slut på cykelbanan som går på Skutbergsvägen 

Ombyte, dusch samt klubbstuga 
Motionscentralen är för oss idag värdefull när det gäller ombyte och duschmöjligheter för våra 

tävlande. I visionen står det ”spårcentral” och det är inte tydligt vad som menas. Vad kommer det att 

bli exakt? Vi känner också en osäkerhet i hur långt fram i tiden vi är innan en ersättningsbyggnad är 

på plats. Dagens motionscentral har fungerat bra och tillfredsställande för oss. Vi vet att det talas om 

att dess skick är dåligt men våra deltagare har aldrig påpekat detta som ett problem. 

Om tillgång till området för Gôrslitet skall säkerställas behövs det att de faciliteter och 

anläggningstillgångar vi behöver idag finns på plats innan en temapark byggs. Dvs att 

ersättningsområden/-byggnader är klara först innan temapark. Har kommunen som avsikt att på 

något sätt ekonomiskt kompensera oss om vi inte har möjlighet att arrangera Gôrslitet på Skutberget 

under en period? 

Den klubbstuga vi i I 2 IF Triathlon har idag vid Sandbäckstjärn är undermålig. Den har inget vatten 

och det finns ingen toalett. Vi önskar en klubblokal som ligger i anslutning till ett område där vi kan 

utöva våra tre idrotter, där Skutberget som plats önskades och påtalades vid vårt möte med 

kommunen i höstas under medborgardialogen. Motionscentralen skulle vara en utmärkt bas för oss 

och vi skulle gärna se att lokalen delas tillsammans med andra föreningar. Det skulle ge oss och flera 

föreningar synergier mellan oss och vi kan bidra till Skutbergets utveckling som ett friluftsområde. 



Säkerhet för våra unga medlemmar samt övriga deltagare 
Vår barndistans idag simmar från lilla badviken vid Motionscentralen 

till båtrampen i norr. Den är perfekt för dem både eftersom det inte 

är några vågor där och de tar sig lätt upp ur vattnet. Våra sprint- och 

olympiska distanser går i vattnet utanför Motionscentralen för att 

sedan runda piren och upp emot lilla badstranden med 

handikappsramp. Denna sträcka går till största del med- och motvågs 

om det skulle blåsa upp, vilket är lättare än sidvågs. 

I den nya visionen med föreslagen simarena i Västra entrén ser vi att 

det kommer ge oss väldigt mycket sidvågor på de vuxna distanserna. 

Detta blir ett stort problem då sidvågorna drar iväg simmarna i sidled 

inåt land. Det gör också att det kommer behövas fler funktionärer för 

att trygga säkerheten för våra deltagare.  

Barnens distans som idag ligger skyddad av piren verkar inte kunna 

få samma lugna vatten och trygghet med den brygga som enligt 

skissen ska byggas. Den ser ut att 

ligga riktad på ett sådant sätt att 

vågorna kommer dra rakt in och 

därför inte hindrar vågorna. 

Dessutom är stranden där mycket 

långgrund så vi undrar om den där 

bryggan i skissen verkligen kommer 

att räcka. Därför anser vi inte att det 

kommer bli en fullvärdig lösning. Finns det en garanti för oss att det 

kommer att byggas en så lång brygga och i sådan vinkel att barnen 

klarar sig från vågorna?  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis tycker vi att det finns många osäkerheter och risker med både vision och 

detaljplan. Hur det kommer att se ut när allt är klart – på riktigt? Vad kommer bli av och inte? Vi kan 

inte ta ställning till den nya visionen när det står ”kan bli” eller ”skulle kunna bli”.  

Vi får många uppskattande kommenterar från deltagare i Gôrslitet som tycker Skutberget är 

fantastiskt. Vår förhoppning är att vi får vara kvar där vi är idag och kunna utöka vår tävling med 

grenen Cross Triathlon i flera klasser.  

Vi behöver en klubbstuga i vår rätta miljö och vi behöver permanenta bojar så vi kan ha vår 

simträning på plats. Vi tycker att vissa saker ska rustas upp och att det ska tillkomma funktioner som 

behövs på en riktig träningsanläggning, som t ex servering. 

Figur 3: Simbana olympisk distans 

Figur 2: Barnsimdistans 



Stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 2018-06-11 

Anteckningar samrådsmöte Detaljplan Skutbergets temapark

Telefonmöte med berörda arrendatorer 2018-06-11 

Närvarande Karlstads kommun:

Kerstin Berg, stadsbyggnadsförvaltningen
Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsförvaltningen
Emelie Öhrn, stadsbyggnadsförvaltningen
Per Danielsson, kommunledningskontoret
Marianne Andersson, kommunledningskontoret

Närvarande arrendatorer och juridiskt ombud:

Lena Rebane (advokat och ombud för arrendatorerna)
Helena Lind Trotzenfeldt
Mikael Lind
Ingrid Wilhelmsson
Mats Wilhelmsson 

Ej närvarande men representerade genom ombudet
Eyvind Olsson
Roar Kokvik
Magnus Bergstedt
Tore Seger
Bibbi Seger 

• Per-Anders Bergman informerar om syftet med mötet som är att informera om

detaljplaneprocessen. Arbetet med detaljplanen pågår som just nu är på

samråd där ni som sakägare bör lämna in synpunkter för att vara säkra på att

kunna överklaga beslutet i ett senare skede. Det ska göras skriftligt senast

under granskningen.

• Kerstin Berg informerar om detaljplaneprocessen som följer plan- och

bygglagen. Stadsbyggnadsförvaltningen fick ett uppdrag av

kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till

detaljplan i juni 2017. Sedan dess har utredningar gjorts och ett förslag har

formats – som nu är föremål för samråd fram till den 30 juni 2018. Efter

samrådet sammanställs synpunkter, ställningstaganden görs och planförslaget

justeras.

Därefter redovisas synpunkter och det nya förslaget för

stadsbyggnadsnämnden och skickas sedan ut för granskning till berörda

myndigheter, sakägare, berörda föreningar och till de som lämnat synpunkter i

samrådet. Granskning beräknas bli oktober 2018. Därefter kan små justeringar

göras (inga stora ändringar) utifrån inkomna synpunkter. Det färdiga förslaget

och ett granskningsutlåtande överlämnas till politiken för ett antagandebeslut –

som tas av kommunfullmäktige efter beredning i stadsbyggnadsnämnden och

kommunstyrelsen.
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Stadsbyggnadsförvaltningen Karlstads kommun 2018-06-11 

När planen är antagen meddelas detta till alla som lämnat synpunkter under

processen och har synpunktslämnaren inte fått sina synpunkter tillgodosedda

har denna möjlighet att överklaga beslutet. Efter antaget beslut har

Länsstyrelsen möjlighet att inom tre veckor fatta beslut om att ta in planen för

prövning.

Antagande beräknas i början på nästa år. Om detaljplanen överklagas är det

mark- och miljödomstolen i Vänersborg som prövar överklagandet.

• Detaljplanen är utskickad till arrendatorerna. Kommunen erbjöd sig en

redovisning av detaljplaneförslaget men Lena Rebane (ombud) avböjde.

Deltagarna hade inga frågor kring planen.

• Per Danielsson informerar om jordabalken och arrenden. Kommunen som
markägare planerar att med stöd av jordabalken säga upp aktuella arrenden
om detaljplanearbetet fortlöper enligt planerna. Efter uppsägning och i
samband med avflytt avser kommunen att lösa byggnaderna till
marknadsvärde.

Kommunen har ett generellt uppdrag att köpa tillbaka arrenden på kommunal
mark i Skutbergsområdet när någon har som avsikt att sälja. Uppdraget är inte
kopplat till planerna på Skutberget men kan tillämpas även i detta fall.
Kommunen har tidigare år köpt tillbaka arrenden, framför allt utmed
motionsspåret på Skutberget.

Om planprocessen fortlöper enligt nuvarande plan så planerar kommunen att
säga upp de avtalen som löper ut 2019. Meddelande om uppsägning sker i
december 2018.

• Inga frågor från arrendatorerna eller ombudet. Lena Rebane uppgav att
informationen från kommun var saklig och korrekt.

• Mötet avslutades.



Karlstads kommun
Webbplats 

karlstad.se
E-post

karlstadskommun@karlstad.se
Organisationsnr 

212000-1850

Postadress 

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Besöksadress 

Kontaktcenter
Västra Torggatan 26

Telefon 

054-540 00 00
Fax 

054-18 34 10
Bankgiro 

405-2213

Sid 1(8)  

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
Minnesanteckningar, 2018-06-12

Samrådsmöte – grannar till detaljplaneområdet 
Detaljplan för Temapark, Skutberget 

Datum 12 juni 2018

Plats Karlstadrummet, Bibliotekshuset

Deltagare Per-Anders Bergman, Teknik- och fastighetsförvaltningen

Emelie Öhrn, Stadsbyggnadsförvaltningen

Åsa Lundgren, Stadsbyggnadsförvaltningen

8 fastighetsägare längs Axelines väg (öster om
planområdet)

Emelie hälsar välkommen och vi presenterar oss och berättar om syftet med 
mötet. Mötet är ett tillfälle till information och möjlighet att ställa frågor om 
planförslaget. Vad som sägs under mötet och mötesanteckningarna är inte 
bindande och för att synpunkter ska hanteras korrekt i processen ska dessa 
lämnas skriftligen.  

Emelie berättar om planprocessen och de olika stegen i den. Processen är 
reglerad enligt plan- och bygglagen och är den demokratiskt process där 
berörda ges möjlighet till insyn och påverka innan politiskt beslut tas.   
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) har jobbat cirka ett år med att samla in 
underlag och ta fram ett första förslag/utkast till detaljplan, som nu är ute på 
samråd. Samrådets syfte är att få in synpunkter och mer information, bland 
annat från grannar och närboende men också från andra instanser som t.ex. 
länsstyrelsen, för ett så bra underlag som möjligt. Samrådet pågår fram till 
den 30 juni. Planförslaget bearbetas sedan inför granskningen (som är nästa 
tillfälle att lämna synpunkter). Granskningen kommer troligtvis ske under 
mellan september-oktober. 
Efter granskningen kan förslaget komma att bearbetas till viss del igen, innan 
planen kan antas av politikerna. När planen antagits finns möjlighet att 
överklaga, under förutsättning att man lämnat in ett skriftligt yttrande någon 
gång under processen. 
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Under mötet berättade Emelie också om uppdraget och beskrev innehållet i 
planförslaget. En vision och planprogram för Skutbergets friluftsområde har 
arbetats fram parallellt med detaljplaneförslaget och de båda förslagen hör 
ihop och går under projektet Utveckling av Skutberget. Mötet växlar mellan 
att presentera förslaget och svara på frågor och föra dialog. 
Samtliga som deltog på mötet uttryckte ett stort missnöje och motstånd mot 
detaljplanen överlag och anser att Skutberget inte är rätt plats för en 
temapark, eftersom det är ett fint och värdefullt friluftsområde. Flera 
deltagare ställde sig också frågande till varför just Mumin och hur 
kommunen kan ta beslut på så få fakta och en bristfällig marknadsanalys. 
Några av deltagarna är oroliga för värdeminskning på sina fastigheter. 
 

Några av de frågor som ställdes under mötet 

Utformning på plan 
Men möjliggör planen för något annat då? Den är ju skräddarsydd efter 
Mumin?  
Ja, den är relativt skräddarsydd utifrån områdets förhållanden idag och 
byggrätter som temaparken behöver. Men det styr inte vilket företag som får 
etablera sig där.  
 
Öppet för allmänheten när inte verksamhet pågår? Men i Mumins koncept 
står det att det reglerar de själva? 
Hur avtalet regleras mellan Mumin och kommunen här är inte beroende av 
hur det ser ut i Nådendal. Att det kommer vara öppet för allmänheten utanför 
säsong och pågående verksamhet (t ex teater) kommer att regleras i 
markupplåtelseavtalet.  
 
Ska ni stänga av all båttrafik i och med broarna i Muminområdet? 
Rent fysiskt kommer det troligen fortsätta vara tillgängligt med båtar som tar 
sig under gångbroarna. Ännu har inte arbetet med brokonstruktionerna börjat 
och vi vet därför inte i nuläget vilken frihöjd det kommer vara under dem. 
 
Parkeringen borde flyttas västerut för att få ett hänsyns-/respektavstånd mot 
grannarna på Axelines väg, till de tre tomterna närmast och 
vattenledningen.  
Vi tar med oss den synpunkten. 
 
Ön/udden närmast oss har inget vatten idag, behöver inte det vatten och 
avlopp? 
Bedömningen är att ön inte kommer att behöva VA. Dock är det möjligt att 
Mumin väljer att dra VA till udden. Kommunen kommer att dra fram VA till 
deras tomtgräns, därefter står Mumin själva för utbyggnaden inom området. 
  
Enligt förslaget kan bron hamna inom ett stort spann, den kan hamna i vår 
tomtgräns? 
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Ja, det kommer att justeras. Vi kommer att vara mer säkra på placeringen till 
granskningen och då kommer det att ha snävats till. 

Restaurangens arkitektur – byggrätten intill på udden (4 m höjd) – stör inte 
den restaurangen? 
Syftet med byggrätten på pirens udde är att möjliggöra för någon mindre 
sagobyggnad eller bod. Synpunkter tas med. 

Ur ÖP 2012: ”Anläggningen ska vara en förebild med hög estetisk och 
arkitektonisk kvalitet. Det ska vara en året runt-anläggning, med 
lokal/regional inriktning”. Är rosa och blåa färger av hög arkitektonisk 
kvalité och hur motiverar ni att Mumin är av lokal/regional prägel? 
Detta är några av punkter som togs i ett inriktningsbeslut för kommande 
upplevelseanläggning på Skutberget. Vi är medvetna om att alla punkter inte 
efterlevs till fullo.  

Påverkan 
Det är unikt att vilja göra sig av med ett så fint grönområde! 
Det finns många aspekter på en sån här process. Grönområdena i 
planområdet kommer till stor del vara kvar. Och Skutberget som 
friluftsområde kommer att finnas kvar, och utvecklas. Vi ser att detta går att 
kombinera på ett bra sätt. Sedan är detta en process där olika intressen vägs, 
där det slutliga ställningstagandet görs i kommunfullmäktige. Kommunen 
har planmonopol och äger på så vis avvägningsprocessen. 

Om det är tomträtt, då kan ju Mumin sälja vidare? Och vad händer efter det 
att tomträttsavtalet gått ut – får kommunen köpa tillbaka då?  
Ja, tomträttshavaren kan sälja sin tomträtt, till exempel till kommunen 
oavsett avtalstid.  

Öppna dagvattendiken, med sedimentering och rening – är det tillräcklig 
rening? Räcker det? 
Ja. Mer exakt utformning för dikena kommer i senare skede. Det finns 
föreskrifter som ska följas.  

Fågelinventeringen är gjord på hösten. Då ser man inte t ex häger och 
kärrhök. Eller blommor som Gullvivor och Nattviol. 
Komplettering av fågelinventeringen pågår just nu. När det gäller 
naturinventeringen är den gjord efter en särskild standard. 

Men om det är öppet, kan bli ett tillhåll, och vandalisering…? 
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Jämför med motionscentralen eller Mariebergsskogen idag, en risk finns 
alltid men inget vi utgår ifrån när vi planerar.  
 
Vem står för försäkringen – Mumin eller kommunen? 
Frågan är inte utredd än. 
 
Konsulten är köpt av kommunen, inte seriöst. Bedömningarna stämmer inte, 
som t ex ”små negativa konsekvenser på rekreation och friluftsliv”. Man 
blandar äpplen & päron. Under sociala konsekvenser borde stå att 
kommuninvånarna är emot! Det känns som man försöker mörka, lägga 
dimridåer. 
Hur bedömningarna är gjorda redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Under kapitlet sociala konsekvenser beskrivs både positiva och negativa 
konsekvenser, för allmänhet och för enskilda. Där beskrivs också det hittills 
aktiva engagemanget. 
 
Det är en dålig trafiklösning vid in-/utfarten till E18, vi är bekymrade över 
hur vi ska kunna ta oss ut. 
Just nu pågår en ombyggnation av Skutbergsmotet som ger bättre 
förutsättningar mot gårdagens lösning. Temaparken kommer innebära mer 
trafik vilket också kan komma att påverka er vissa tider under dygnet. Det 
kan t ex innebära att ni behöver invänta trafik på Skutbergsvägen västerifrån 
då ni ska ut från Axelines väg på eftermiddagarna under sommaren. Vi ser 
dock inte att störningarna påverkar betydande negativt.  
 
Kommer vårt vatten (gemensamhetsanläggning) att beröras? 
Den berörs av planen men påverkas inte. Ert vatten kommer att finnas kvar. 
 
Ska broarna vara körbara? Bensin och olja kan komma ut i vattnet. 
Exakt utformning och bärighet kommer vi jobba vidare med. Eventuellt 
körbart med fyrhjulingar. Den lilla trafik som eventuellt kommer ske på 
broarna bedöms inte påverka vattnet negativt. 
 
Buller – högtalare på friluftsteatern? Vad kommer spelas, teater och sånger 
liknande Mariebergsskogens scen? 
Vi har jobbat mycket med placeringen av teatern för att inte riskera att få 
ljud över vattnet så det sprider sig. Oavsett kommer teatern att höras vissa 
stunder då de tät teater och sång där. Dock klassar vi det inte som störande 
buller som påverkar hälsa negativt. 
 
Det är mindre vass än i verkligheten på grundkartan. Vi sparade vass med 
tanke på fågellivet. Viloplatsen i förslaget har ingen bra placering, fåglar 
häckar där. 
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Vi är medvetna om fågellivet i vassen och därför föreslår vi att vassen är 
kvar. Bedömningen är att viloplatsen inte påverkar fågellivet betydande 
negativt men vi tar med oss synpunkten.  

Broarna påverkar cirkulationen av vattnet, genomströmningen. 
Vi har analyserat antalet brostöd och översiktligt analyserat 
genomströmningen i viken. Bedömningen är dock att de inte påverkar 
vattenkvalitén betydande negativt. 

Det kommer att bli en värdeminskning på våra fastigheter. 
Det vet vi inte säkert, det kan också innebära en värdeökning. 

Visionen 
Visionen blir svårgenomförbar pga strandskyddet. Detaljplan för resten av 
Skutberget, när har vi den och det som utlovas i den? 
Vår bedömning är att visionens förslag är förenligt med strandskyddets 
syften – eftersom det är till för att stärka det allmänna friluftslivet. Hur 
visionen ska genomföras blir nästa skede att utreda. Eventuellt detaljplan, 
annars tillstånd från mark- och miljödomstolen och bygglov. 

Är visionen i samma tidsfas? När kommer kommunen dra igång sin 
visionsdel? 
Någon detaljerad tidplan har inte gjorts innan samråd. Efter godkännande av 
planprogrammet planeras genomförandeplanen starta. Det hela beror på 
vilka ställningstaganden som görs i samråd och vid godkännandet.  

Det är kvicksilver på botten där. 

Området norr om, mellan Skutbergsvägen och E18 – finns det några planer 
för det? 
I planprogrammet/visionen pekas området ut som skog med antingen en kort 
frisbeegolfbana eller en höghöjdsbana. Inget som lockar ytterligare stora 
trafikmängder.  

Får ni inte godkänt på västra delen av planprogrammet/visionen, ska ni väl 
skippa den här planen? 
Nu väntar vi på att få planprogrammet/visionen godkänd i första hand, sedan 
får vi jobba vidare med genomförandet av den. 

För att det ska kunna bli en västra del, måste inte kommunen få tillgång till 
Caravan Club-området? Som First Camp nu har rådighet över? 
Det pågår en förhandling mellan kommunen och First Camp om att återta 
ytor från campingen till förmån för friluftslivet. 
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Genomförande 
Vägföreningen – om det blir inlösen av fastigheterna på ön så behöver det 
göras en ny förrättning. Vi räknar med att kommunen står för den kostnaden. 

Sjöledning för att öka kapaciteten i väntan på Eriksberg – hur är det tänkt 
kring det? 
Sjöledningen kommer att ligga kvar och inte påverkas av planen. För att öka 
kapaciteten kommer åtgärder göras på land, på Skutberget och vid Bergvik. 

Byggprocessen och etablering av byggbodar osv – hur kommer det att ske? 
Bygglov kan sökas först när detaljplanen har vunnit laga kraft. Hur detta 
kommer ske tas i bygglov. Under byggtiden kan man räkna med vissa 
störningar.  

Processen 
Tjänstemän ska inte bara serva kommunstyrelsen, utan även 
kommuninvånarna? Undersökningar visar en stark majoritet emot. Trots det 
lyssnar man inte och tar åt sig av argumenten. 
Kommunstyrelsen är folkvald och deras beslut är på så sätt förankrat hos 
kommuninvånarna. De enda beslut som rör temaparken nu är att kommunen 
ska påbörja en planprocess och beslut om att gå ut på samråd med ett första 
utkast. I och med planprocessen finns, utöver valet, ytterligare möjlighet för 
insyn och påverkan. I processen fångas olika intressen upp och ett förslag 
formas utifrån detta. En stor del av planprocessen handlar om 
intresseavvägningar och är en demokratisk process. 

Går det att få reda på hur det hela startade? Frågade kommunen först, eller 
var det Mumin? 
Ingen av oss tjänstemän vet egentligen det men det vi vet är att kommunen 
sökt en upplevelseanläggning av detta slag sedan en tid tillbaka. I 
översiktsplanen är Skutberget utpekat som ett område för 
upplevelseanläggning. 

Som sakägare, är man prioriterad i informationssyfte då? Vi vill ha papper 
på allt, inte bara på nätet! 
Ja, då blir man särskilt inbjudan till att yttra sig. Vi skickar inte ut 
pappershandlingar men pappershandlingar finns i Karlstadsrummet och i 
Samhällsbyggnadshuset – och tillgängligt för utskrift på Biblioteket. 

När ska man som närmsta granne komma in med klagan? 
Nu under samrådet går det att lämna yttrande. Har man gjort det och inte fått 
sina synpunkter hörda kan man överklaga antagandebeslutet i senare skede. 
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Känns som att det är ett spel för galleriet, lyssnar ni på oss? 
Ja vi lyssnar. Dels är vi här på mötet och ni bör lämna in ett yttrande – som 
sedan politiken får tillgång till, liksom mötesanteckningarna från mötet. 
Detta samrådet är lagstyrt.  

Jag har hört en tjänsteman säga att ”vi får vår vilja igenom, det tar bara lite 
längre tid…”. Det är oproffsigt och visar på att ni inte lyssnar på 
medborgarna.  
Enskilda uttalanden får personen i fråga står för – inget som processen eller 
vi som handläggare står för. Vi lyssnar på er i processen men det finns en rad 
andra olika intressen som ska beaktas också. Det handlar om avvägningar. 
Vi klagade på ÖP också! Ingen lyssnade på oss då heller. 

Hur länge räcker kommunens tålamod när planen överklagas? 
Efter att detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige kan inte 
kommunen göra så mycket mer – utan invänta ev. överklagan och därefter en 
dom.  

Får Mumin börja bygga någonting innan den processen är klar? 
Nej. 

Övrigt 
I diket öster om planområdet verkar inte vattnet renas, det är jättesmutsigt. 
Kommer ni att göra något åt det?  
Det ingår inte i detta projektet men vi tar med oss frågan. 

Ledningen från Skutbergsvägen till fastigheten 2:43 går inte där 
gemensamhetsanläggning är.  
Vi är medvetna om detta och kollar vad detta innebär. 

Marknadsundersökningen som gjorts är dålig – ingen undersökning om hur 
mycket folk som kommer. 200 000 eller 300 000 bygger på Mumins egna 
antaganden, det säger ingenting. Junibacken som är öppet året runt drar 
500 000 besökare och det ligger i Stockholm. Det här känns som att köpa 
grisen i säcken, de säger de här sifforna för att göra sig intressanta. En 
undersökning borde gjorts mycket tidigare. 
Den marknadsmässiga bedömningen är företagets sak och inget vi i 
planprocessen utvärderar. Företaget är intresserade, de vill investera här. 
Utifrån det har vi fått uppdraget att pröva den möjligheten.  
I undersökningen görs antaganden att besökare bidrar till mer konsumtion i 
Karlstad. Men många kommer att vara dagsbesökare – de kommer inte 
handla utanför Mumins område och då har inte kommunen vunnit något! 
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Kommunen riskar med massa pengar i detta projekt! Våra skattepengar! 
För att vår stad ska leva och utvecklas behöver vi planera för framtiden och 
det kostar såklart. Vi kan aldrig veta vad som går att genomföra och vad som 
inte gör det när vi påbörjar en process. Detta är inte unik för denna fråga – 
utan gäller för det mesta vi gör inom stadsbyggnadsfrågor. Men om inte 
denna detaljplan vinner laga kraft så kommer troligen inte Mumin hit. Det är 
lite så det fungerar. Man kan jämföra med andra detaljplaner, t ex 
Katrineberg. Vi riskerar pengar i detaljplaner för att få till bostäder eller 
annat. 

Vi pratade med en busschaufför för en av bussarna för kinesiska turister och 
frågade vad temaparksförslaget skulle ge dem. Han berättade att på alla år 
hade han haft 2 resenärer under 40 år, så en temapark för barn var inte så 
intressant. Däremot en öppen plats för qi-gong eller yoga skulle nog va bra 
på Skutberget. De som reser från Kina till Skandinavien är 
friluftsmänniskor, vill man shoppa åker man till södra Europa. Resan för 
dem kostar cirka 25 000 kr och de stannar i genomsnitt 12 minuter på 
Skutberget. 
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