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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 



Från: Anna Rhodin <annarhodin@icloud.com> 

Skickat: den 20 juni 2019 17:47 

Till: Stadsbyggnadsförvaltningen 

Ämne: Yttrande över detaljplan  

 

I egenskap av boende intill den planerade temaparken Mumin, inkommer härmed Anna Rhodin med 

yttrande av granskning av detaljplanen.  

 

Att upphäva strandskyddet skulle få förödande konsekvenser för människor och naturen. 

Allmänheten kommer inte ha full tillgång till strandområdet inom det aktuella området. Stängsel runt 

temaparken, och allmänheten skulle stängas ute från ön under sommaren.  

En temapark skulle ha en mycket negativ påverkan på naturvärden och det rörliga friluftslivet.  

Arrendatorerna har besittningsskydd, men ingen hänsyn tas till det i detaljplanen.  

 

Temaparkens parkering planeras intill mitt hus, och det skulle innebära utsläpp av stora mängde 

farliga avgaser, och störande trafik. Känner en stark oro hur trafiken ska planeras, och hur trafiken 

kommer påverka hur jag ska ta mig till och från mitt arbete.  

 

Temaparken kommer innefatta teaterföreställningar flera gånger per dag, och användas på andra 

tider för annan verksamhet. 

Vi som bor intill parken kommer förmodligen inte kunna vistas utomhus vid uppträdanden. 

 

Trafik och störande ljud kommer innebär värdeminskning av bostad på Axelinesväg 226. 

 

Karlstad den 20 juni 2019 

 

Anna Rhodin 

Axelinesväg 226 

653 46 Karlstad  
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Till Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun. 
Synpunkter på Detaljplan för Skutbergets temapark.

Vi är lagfarna ägare till fastighet Fintatorp 2:20 på Axelines väg 230 och blir hög grad berörda om 
kommunens detaljplan antas. Vi lämnar följande synpunkter:

Riksintresse och strandskydd
Vänerskärgården är klassad som riksintresse och enligt miljöbalken ska sådana områden skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Inom detaljplaneområdet råder 
strandskydd och för att få upphäva strandskyddet, dispens från strandskyddet, krävs särskilda skäl 
som t.ex. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området.  Eftersom en temapark för i huvudsak små barn inte kan anses vara 
av allmänt intresse, anser vi att det heller inte är motiverat att upphäva strandskyddet eller att ge 
dispens. Vi anser att förslaget till detaljplan bryter mot miljöbalken både vad gäller riksintresse och 
strandskydd.

Friluftsområde och motionsspår året runt
Enligt tidigare antagen översiktsplan har kommunstyrelsen beslutat om en rad kriterier för en 
temapark men få av kriterierna uppnås i detaljplanen. Att ”anläggningen ska vara en året-runt-
anläggning med stark lokal och regional prägel och gärna innehålla bad” samt att ”fritid, rekreation, 
träning, hälso- och friskvård ska vara nyckelorden i verksamheten ” är några kriterier som man 
absolut inte tillgodoser med förslaget. Förslaget strider mot det mesta som man har beslutat om 
tidigare. Skutbergsområdet är utpekat som friluftsområde och skall vara tillgängligt för allmänheten. 
Det är oacceptabelt att ett privat, utländskt företag ska få bestämma över  tillgängligheten för 
allmänheten. Att inhägna ett friluftsområde är helt emot intentionen med ett friluftsområde. 
Dessutom stängslas stora delar av de mest populära områdena in, även motionsspårens sträckning 
försämras. Skutberget behöver utvecklas men i Anders Forsells anda, just som friluftsområde, 
tillgängligt och öppet för alla. Kommunens detaljplan tar ingen hänsyn till det man beslutat om 
tidigare vilket gör att vi befarar att kommunens vision om utveckling av Skutberget aldrig kommer 
att bli av.
Motionscentralen försvinner med möjlighet till ombyte, dusch och bastu. Var är det tänkt att 
motionärer skall byta om och duscha i anslutning till motionsspåren, som fått utmärkelsen Sveriges 
finaste motionsspår? Motionsspåren är även populära vintertid som skidspår.

Bad
Om temaparken blir verklighet försvinner det populära familjebadet nedanför motionscentralen. 
Badet är alltid i lä från Vänerns lynniga sjö och vågor. Det är grunt, avgränsat och det är lätt att 
hålla uppsikt över de badande. I närheten finns ett handikappbad med ramp för rullstolsburna. Var 
skall dessa personer bada? Diskriminering av människor med funktionsnedsättning? 

Grillplatser
I motionscentralens närområde finns fina grillplatser, i lä, som är flitigt nyttjade, inte minst av 
våra ”nya svenskar” varav många har begränsade ekonomiska möjligheter till andra aktiviteter. För 
dessa grupper är buss till Skutberget med familjen och grill och gemenskap viktigt. Varför skriver 
man inget om detta i den sociala konsekvensbeskrivningen? 

Båtrampen försvinner liksom hundbadet. Det finns ingen iläggningsplats för småbåtar 
någonstans i närområdet när rampen tas bort. Var ska vi som inte har strandtomt lägga i vår båt?
Till vilken del av Skutberget hänvisar ni hundägarna?
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Riksdagens miljömål
Sveriges riksdag har beslutat att vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem och inte lämna över dem 
till kommande generationer. I generationsmålen står bl.a. att den biologiska mångfalden och natur 
och kulturmiljön skall bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Vi anser att planen på en temapark 
strider mot generationsmålen.  Hållbart bevarande, främjande och nyttjande av naturen för 
kommande generationer betyder inte att man tar bort det som kommande generationer behöver för 
återhämtning och fria upplevelser.
I riksdagen miljömål pekas också på miljöns positiva inverkan på människors hälsa och att detta 
måste främjas. Enligt forskning, bl.a. Naturvårdsverkets  ”Naturen som kraftkälla” visar på att 
naturupplevelser minskar stress och leder till ökad hälsa och kreativitet. Ingen forskning visar att 
teamaparker främjar hälsa eller minskar stress. Snarare tvärtom.
Naturens positiva inverkan på hälsa sträcker sig över kön, ålder, social- och ekonomisk position i 
samhället. Därför är det fel att skapa en temapark i ett friluftsområde som nyttjas av just alla dessa 
grupper, eftersom temaparken vänder sig till små barn.

Placering
Det är inte nödvändigt att placera en temapark vid vatten (se Japan). Det borde vara möjligt att 
erbjuda en annan plats. Det aktuella området i detaljplanen kommer att stängslas in och inte vara 
tillgängligt för allmänheten under den tid på året då man vill utnyttja det som mest. Det är också 
tveksamt om man får tillgång till det instängslade området överhuvudtaget, eftersom det kommer att 
vara Mumin som bestämmer. 

Trafik och buller
Det kommer att bli en dramatisk ökning av trafiken vilket medför kraftigt ökade luftföroreningar, 
vattenföroreningar och buller. Bullret kommer att bli som en ljudmatta under större delen av dygnet 
vilket kommer att påverka vår livskvalitet. Ljud fortplantar sig väldigt bra över vatten, vilket 
kommer att betyda stora störningar för oss men även för djurlivet i området. 
E18 har nyligen dragits om, men av- och påfarter är inte dimensionerade för det stora antalet bilister 
och bussar utan även här krävs stora investeringar.      Hur löser man framkomligheten för oss på 
Axelines väg? Vår utfart måste lösas med t.ex. detektorstyrda trafikljus. Vår väg måste vara 
tillgänglig för persontrafik, sophämtning, post, färdtjänst och hemtjänst som den är idag. Vi befarar 
köbildning och kraftigt försämrad framkomlighet. 
Dessutom vill man bygga parkeringen ovanpå det som var en vik av Vänern tidigare och som består 
av fyllnadsmassor. Det kommer att bli stora kostnader att göra parkeringen stabil.

Mark och vattenföroreningar /Djurliv
En liten bäck i nära anslutning till vår fastighet mynnar ut i viken mellan Abborrberget och vår udde. 
Redan idag är bäcken och viken kraftigt förorenad från läckage från E18. Hur åtgärdas detta när en 
stor bilparkering kommer att försämra bäckens och vikens vatten ytterligare.
Kommunen har inte gjort den omfattande markföroreningsundersökning som krävs. Man har inte 
heller gjort de provtagningar som behövs av vikarnas bottenlager. Man har inte tagit hänsyn till att 
Kattfjorden varit mottagare av kvicksilverutsläpp under 60-70-talen. Vad händer när man börjar 
röra runt när man tar bort ramper, bryggor, broar m.m.? Har kommunen tänkt om det ens är möjligt 
att muddra för en ny badvik med tanke på kvicksilverlagren i bottensedimenten?
Vad gäller inventering av djur- och växtliv, anser vi att den inte är korrekt genomförd. Vi följer alla 
årstider och ser att det finns bl.a. havsörn, häckande fiskgjuse, brun kärrhök och häger samt många 
olika arter av sjöfågel och småfågel, just i det område där bron från ön är tänkt att byggas. 
Störningar av buller och människor kommer sannolikt att göra att dessa arter försvinner från 
området.



Värdeminskning av fastighet
Sannolikheten är stor att vår fastighet kommer att sjunka i värde i och med en temapark. 
Kommunen riskerar att få betala ersättning för värdeminskningen till berörda fastighetsägare.

Andra negativa konsekvenser
Buller och hög musik från teatern.  Förutom teater, kan det bli events, konserter , högtalare i naturen 
som aviserar händelser vilket även det, tillsammans med buller från trafiken innebär mycket 
störande ljud för oss som bor så nära. Alla besökare som ska slussas runt i temaparken kommer att 
medföra skrik, skrän, ständig ström av av människor insyn som vi inte har idag. Vår lugna oas på 
Axelines väg kommer att påverkas negativt för all framtid och för kommande generationer. Våra 
barnbarn som är femte generationen på vår fastighet, kommer aldrig att få uppleva ett orört öppet 
och hälsostärkande Skutberget.

Våra yrkanden
Ovanstående synpunkter tar upp det som vi som fastighetsägare tycker påverkar mest.                                
Vi upplever att Karlstads kommun inte tagit någon hänsyn till alla de synpunkter som vi 
medborgare inkommit med tidigare i processen. Därför anser vi att det är synnerligen troligt att 
kommunen inte kommer att göra det nu heller. Risken är därför överhängande att många av oss som 
är berörda sakägare kommer att överklaga ett eventuellt beslut. Tyvärr litar vi inte längre på 
kommunens styrande politiker som vi upplever fattar beslut som de inte själva följer.

Vi yrkar på följande:
 att kommunen redan nu avbryter processen för att inte ytterligare kostnader ska belasta 

kommunens invånare, särskilt i tider när de politiskt styrande anser att kommunen befinner 
sig i en utmanande ekonomisk situation

 att kommunen avbryter processen för att kommande generationer ska få uppleva och nyttja 
Skutbergets hela friluftsområde utan stängsel, trafik och buller 

 att kommunfullmäktige avslår förslaget till detaljplan för Skutbergets temapark om förslaget 
mot förmodan kommer så långt

Karlstad 2019-06-16

Fastighetsägare till Fintatorp 2:20
Axelines väg 230
Släktägd sedan 1936

Barbro Nordanstig
Hantverkaregatan 5, 664 40 Slottsbron
b.nordanstig@gmail.com 
072-341 86 17

Berit Larsson
Lundgrensgatan 11
652 21 Karlstad
larsson.berit.nhvv@gmail.com
070-45 45 221
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Från: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
Skickat: den 19 juni 2019 13:44 
Till: Stadsbyggnadsförvaltningen 
Ämne: Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 
 
 
Namn: Gunilla Westerlind Ericsson 
Mejladress: 054-531060@telia.com 
Telefonnummer: 054531060 
Adress: Axelines väg 234 
65346 Karlstad 
Detaljplan: Skutbergets temapark 
Synpunkt: SYNPUNKTER PÅ GRANSKNING AV  
DETALJPLAN FÖR SKUTBERGETS TEMAPARK. 
DATERAD 2019-06-19 
 
Som sakägare till Fintatorp 2:18 och 2:19 vill jag framföra starkt missnöje med detaljplanen och 
kräver att den stoppas. Följande punkter utgör de enligt mig viktigaste felaktigheterna. 
 
1. Strandskydd. Kommunen vill upphäva strandskyddet på 300 m (i vissa fall 100 m), förminska 
betydelsen av Skutbergets Riksintresse och dessutom åsidosätta allemansrätten som Sverige är så 
välkänd för, genom att inhägna stora delar av stranden. Det är inte förenligt med Miljöbalken. 
 
2. Broar.  Temaparken har för avsikt att bygga 3 broar i vattnet. Detta måste klassas som 
vattenverksamhet i strandskyddat område. Innan detta kan göras, måste absolut även bottnen 
utanför denna del av Skutberget grundligt undersökas. När de ”små byggnaderna” på Ytterholmen 
skall byggas, blir man tvungen att frakta dit verktyg och virke. Per bil får man förmoda. Hur går det då 
med utsläppen? Vatten och avlopp finns inte där, inte heller el, som därför måste dras dit ut.  
 
3. Luft- och markföroreningar. Ca 100 m från våra fastigheter beräknar man att en jätteparkering för 
över 700 bilar och 10-14 bussar byggas. Alla dessa kommer att medföra osunda luftföroreningar för 
oss dagligen. Dessutom kommer dagvattnet att medföra stora mängder föroreningar, som sedan 
rinner orenade ut vid vår fastighet. 
 
4. Trafik. Ny trafiklösning måste ovillkorligen till. Varma dagar har Skutbergsvägen stor trafik med 
många besökare både till Skutberget och Bomstad och deras campingar. Husbussar och husbilar 
proppar ofta till vägen och gör det svårt för oss att svänga av till Axelines väg. De beräknade antal 
besök i temaparken som enligt kommunens glädjekalkyl kommer att bli verklighet gör, att det 
kommer att bli omöjligt för oss, gäster, brevbärare, hemtjänst, sopbilar, ambulans och övriga 
leveranser till Axelines väg att svänga av från Skutbergsvägen utan att utgöra en stor trafikfara.  
 
5. Ljud. Kommunen vill tillåta en daglig bullernivå, som inte kan accepteras av oss boende strax intill, 
och som i värsta fall kommer att dela tomtgräns med temaparken. Jag hävdar att man på plats måste 
undersöka ljudnivån, eftersom ljudet kommer att färdas över vatten och färdas med vinden. 
Temaparken förväntas hålla öppet hela dagarna och även vissa kvällar för olika konserter och 
evenemang. Är man i kommunen inte medveten om, att ljud fortplantar sig utomordentligt bra över 
vatten. En del konserter i Mariebergsskogen gör även de sig hörda ända ut till oss. Högtalare i 
temaparken med meddelande till barn och föräldrar måste naturligtvis vändas så, att alla kan höra 
vad som sägs. Då blir vi direkt inbegripna varenda dag och hela dagarna under öppetsäsongen. 
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6. Visionen. Kommunen har tagit fram en vision, om hur man eventuellt skulle kunna ersätta de 
aktivitetsområden, som inte längre kommer att finnas kvar, om temaparken blir till. De måste 
naturligtvis ovillkorligen ersättas, innan något igångsättande av temaparken påbörjas. 
   
KOMMUNENS HOT OCH ULTIMATUM I FRÅGAN OM TEMAPARKEN-SKUTBERGET MÅSTE ABSOLUT 
VARA DEN SKAMLIGASTE UTPRESSNING, SOM EN KOMMUN KAN TÄNKAS UTSÄTTA SINA INVÅNARE 
FÖR.  
 
Man har ju klart uttalat hotet att, om vi inte fogar oss i, vad kommunen har föreslagit i fråga om 
temaparken, så tänker man inte göra något åt Skutberget heller. 
 
 
Karlstad 2019-06-19 
Gunilla Westerlind Ericsson 
 
 



YTTRANDE ÖVER DETALJPLAN FÖR SKUTBERGETS TEMAPARK
REVIDERAD PLAN DATERAD 2019 05 03 

SAMMANFATTNING
Skutbergets friluftsanläggning har sitt ursprung i den överenskommelse som slöts mellan den 
tidigare ägaren Axeline Karlborg och Karlstads kommun genom eldsjälen Anders Forssell i 
samband med att kommunen förvärvade området 1944. 
Anders övertalade  Axeline att sälja, mot att området inte skulle kommersialiseras, utan ställas till 
Karlstadsbornas förfogande för att de fritt skulle kunna utnyttja hela området för friluftsliv, 
rekreation, träning och bad. Ett ökat befolkningsunderlag kommer att kräva större ytor – inte 
minskande.
Denna överenskommelse är genom kommunens planförslag nu starkt hotad.

Området är av riksintresse och ligger dessutom vid ett vattenskyddsområde varför särskild 
försiktighet skall iakttas i planarbetet. Jag anser att konsekvensbeskrivningar till stora delar saknas 
och att utredningarna som gjorts (eller inte gjorts) har stora brister.

Planförslaget överensstämmer mycket dåligt med det planprogram som kommunstyrelsen antog 
2012.

De störningar på naturen, friluftslivet och närboende som blir följden har inte varken tillräckligt 
utretts eller beaktats. 

MARKNADSUNDERSÖKNING
Ingen seriös marknadsundersökning har föregått planeringen, varför alla utredningar baserats på de 
gissningar som Muminföretaget(?) lämnat och som är mycket tveksamma. 

EKONOMI
Seriösa ekonomiska kalkyler för de kostnader som kommunen kommer att drabbas av saknas, men 
måste fram innan beslut.
För att minimera kommunens exponering bör exploatörsavtalets  längd göras så kort som möjligt, 
samt innehålla en klausul om återgång till kommunen vid eventuell konkurs eller förändrad 
verksamhetsinriktning.

UPPHÄVT STRANDSKYDD
Det finns ingen anledning att upphäva strandskyddet på ett område där allmänheten redan idag har 
fritt tillträde. Tvärtom framgår av prop. 2008/9:119 s. 105 att stor restriktivitet gäller för områden 
som redan är tillgängliga för allmänheten.
Ingenting – utom Mumins önskan – kräver att den tänkta anläggningen måste ligga just där 
kommunen nu föreslår.
Att prioritera utländska, kommersiella intressen före den egna befolkningens behov av ett väl 
fungerande bad-, fritids- och träningsområde är en katastrofal felbedömning av kommunens 
politiker!
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LJUD
Detta blir sannolikt en av de största negativa effekterna av den eventuella upplevelseanläggningen 
såsom kommunens planer ser ut idag.
Det är helt oacceptabelt att högtalaranläggningar medvetet installeras med målet att endast klara 
högsta tillåtna ljudnivå för närboende! 
Att man dessutom refererar till en industrinorm talar ju sitt tydliga språk. Eftersom man i 
utredningen talar om ljudekvivalenter måste man var klar över att med de siffror som redovisas 
kommer de högsta ljuden att upplevas som mycket störande – en ökning med endast tre 
decibelenheter innebär en fördubbling av ljudstyrkan, vilket närmast måste betraktas som psykisk 
tortyr för den som tvingas höra detta varje timme i tolv veckor på sommaren när man dessutom 
huvudsakligen vill befinna sig utomhus! 
De som söker bad och avkoppling på stränderna, såväl som campinggästerna, bör också förskonas 
från det störande ljudet från en eventuell upplevelseanläggning.

Jag kräver att en eventuell teater vrids ytterligare mot NV och byggs in helt för att stänga in 
ljudet för att undvika att störa omgivningen!

Inga andra högtalare får tillåtas ute i naturen utan endast på teatern!

Dessutom blir det mycket tillkommande ljud från den ökande trafiken, både på vägarna och från 
parkeringen. Dessutom blir det en kraftig ökning av avgaser och andra föroreningar, särskilt på 
parkeringen.

ARRENDATORER
Synnerligen arrogant av kommunen att försöka sparka ut sex arrendatorer för att tillfredsställa 
önskemål från en kommersiell aktör som inte tillnärmelsevis uppfyller de krav som 
kommunstyrelsen beslutat. Se nedan.

UPPLEVELSEANLÄGGNING
Den tänkta anläggningen avviker på många väsentliga punkter från kommunstyrelsens direktiv:

- Ytterholmen och halvön norr därom har inte tidigare utpekats som tänkbar plats för en    
upplevelseanläggning. De områden som tidigare varit aktuella har varit ”driving rangen och     
fotbollsplanerna väster om Skutbergsvägen.
- Inget instängslat område som utestänger allmänheten från det som idag är helt tillgängligt
- blir inte en åretruntanläggning
- Får ingen lokal/regional prägel
- Gynnar inte rekreation, träning, hälso- och friskvård
- Dåligt anpassad till den omgivande naturen
- Tillvaratar inte Vänerns unika resurs
- Byggnaderna håller inte en hög estetisk och arkitektonisk kvalitet och utgör ingen sevärdhet i sig

PÅVERKAN PÅ NATUREN
Kommunen anser att det inte blir någon väsentlig påverkan i naturen för att man tänkrt smyga in 
små hus på redan hårdgjorda ytor, men vad man inte pratar om är den påverkan vi får av att som 
max 5000 personer per dag, varav många små barn, skall trampa kring i naturen! 
Klart som dagen att det kommer att påverka både bad- och campinggäster, närboende och inte minst 
fågel- och djurliv i såväl själva  parkområdet som kringliggande närområde!
Glöm heller inte högtalarterrorn – de ovan!



OMRÅDETS OMFATTNING
Områdets utsträckning ändras så att ön och udden inte ingår. Därigenom försvinner behovet av att 
bygga broar. 

Likaså skall den tidstypiska motionscentralen och sandstranden ej ingå.

Huvudparkeringen flyttas minst 75 m längre västerut för att skapa en större buffertzon mot 
befintliga bostadsområden.

TRAFIK
Den ökade trafiken kommer att medföra köbildningar, ökat buller och avgaser/föroreningar. På- och  
avfarter mot E-18 kommer stundtals att bli överbelastade, varför man måste vara beredd att vidta 
ombyggnationer i framtiden för att lösa dessa problem.

In- och utfart från Axelines väg kommer att i högtrafik bli både svår och farlig varför lämpliga 
åtgärder för att lösa detta måste vidtas.

Infarten till den stora parkeringen flyttas så långt västerut som möjligt för att minska störningar mot 
befintlig bebyggelse på Axelines väg. 
Man skulle med fördel kunna låta såväl besökande fordon som kommunala bussar köra ända fram 
till en nyanlagd rondell där Skutbergs- och Bomstadsvägen delar sig, för att på så sätt slippa 
korsande trafik.

MILJÖ

PARKERING
Den tänkta parkeringen är inte så oskyldig som kommunen låter påskina. Under gräset döljer sig 
åtskilligt som inte hör hemma i naturen: asfalt, betong, armeringsjärn, olja, gamla trasiga båtar mm. 
Före utfyllnaden var detta en grund vänervik där under1900-talet sannolikt stora mängder 
kvicksilver lagrats i sedimenten och som nu riskerar att komma ut med lakvattnet i och med att 
parkeringen kräver både dikning och annan grävning. Dessutom kommer ytterligare bärlager att 
med sin tyngd pressa ut ytterligare lakvatten med gamla kvicksilverföroreningar till Kattfjorden! 
Detta vore en stor miljöskandal och här borde en rejäl markföroreningsundersökning företas och 
försiktighetsprincipen tillämpas. Juridiskt/ekonomiskt kan det bli en dyr affär för kommunen.
Det lakvatten som idag rinner ut i diket i södra änden av den tänkta parkeringen är inte vackert – det 
är en oljig brun sörja.
Tvivelaktigt om tänkt fördröjningsdamm kan hantera detta, inklusive de föroreningar som 
biltrafiken kommer att medföra. En tänkt fördröjningsdamm fördröjer naturligtvis utsläppen, men 
utan rening får det ju ingen större effekt.

VATTENVERKSAMHET
En eventuell etablering enligt planen innebär ett antal vattenverksamheter som också kan innebära 
att kvicksilver och eller andra föroreningar kommer ut i Kattfjorden som ju är Karlstad/Hammarös 
råvattentäkt. Även här bör försiktighetsprincipen råda.



Detta gäller bland annat : 
- brobyggen
- bryggor
- breddning av piren
- uppgrävning av båtrampen med sin förorenade betong
- utfyllnad i samma område för tänkt restaurant
- flyttning av diket i NV delen

NATUR
Kommunen påstår att påverkan på naturen kommer att bli minimal eftersom byggnaderna i 
huvudsak skall uppföras på redan hårdgjorda ytor. Vad man däremot inte tar upp är den 
naturpåverkan som orsakas av att man räknar med att ca 200 000 människor under en mycket 
begränsad tid, när naturen är som mest känslig, kommer att befinna sig i området. Framför allt det 
omfattande fågellivet kommer att drabbas. Det blir osannolikt att vi i framtiden får se fiskgjusarna, 
de bruna kärrhökarna, strandskatorna, hägrarna och inte minst havsörnarna sväva över vassvikarna 
på Skutberget!

Den tänkta parkeringen ödelägger det grönområde som idag utgör ett tillhåll för rådjur, harar, räv, 
grågäss, kanadagäss,tranor, tofsvipor, kråkor och många andra djur.
Om man som planerat bygger broar genom vassområdena kommer det att ha en starkt negativ 
inverkan på de fågelarter som häckar i vassen och strandområdena. Bland annat av den anledningen 
bör det definitivt inte anläggas någon ”viloplats” mitt i vassen!
I området finns även skyddsvärda fladdermöss som måste ges goda möjligheter till överlevnad.

SLUTSATS
Som en följd av alla ovanstående tillkortakommanden i detta planärende begär jag att kommunen 
avbryter vidare arbete med processen innan allt för mycket tid och pengar spenderas på  ett 
synnerligen tveksamt projekt.
  
Jag stöder helhjärtat Skutbergets Wenners synpunkter i denna fråga. 
Mina synpunkter från min inlaga daterad 2018 06 29 gäller än (Bifogas)

Karlstad 2019 06 20

Gunnar Lindmark
Sakägare
Axelines väg 229
653 46 KARLSTAD













Från: Helene Hofverberg <helene.hofverberg@hotmail.com> 

Skickat: den 19 juni 2019 23:51 

Till: Stadsbyggnadsförvaltningen 

Ämne: Yttrande angående detaljplan för temapark på Skutberget 

Bifogade filer: Översiktsplan temapark Skutberget.jpg 

 
Angående detaljplan för temapark på Skutberget: 

Som sakägare vill jag med detta yttrande framföra synpunkter på förslaget till detaljplan för 
temapark på Skutberget, med hänsyn till strandskyddet, allemansrätten och buller.  

 

Det saknas faktabaserade motiv och tydliga konsekvensbedömningar av genomförandet av 
detaljplanen och den verksamhet som planeras där.  

• Förslaget till detaljplanen avviker för mycket från planprogrammet 2012 för att 
det ska bedömas som överensstämmande. 

• Karlstad kommun har bristande förutsättningar samt att det saknas laglig 
grund för vissa påståenden gällande strandskyddet. 

• Påverkan både på och från Kattfjorden och de risker det medför på Karlstads 
vattentäkt på Sörmon är bristfälligt utredda. 

• En tydlig redovisning av omgivningspåverkan som en följd av 
Muminetableringens verksamhet och därmed en tänkt markant ökning av 
besökande till Skutbergsområdet saknas. 

• Det stora kommunala åtagandet som rör trafiksituationen och anläggning av 
ny parkering i anslutning till känsligt område med svåra tekniska 
förutsättningar har inte beaktats nog. 

 

Skutbergets historia 

Vid 1900-talets början tillhörde Skutberget gården Eriksberg. 1944 såldes egendomen 
Eriksberg till Karlstads kommun. I slutet av 1940-talet etablerade sig dåvarande Skid- och 
Friluftsfrämjandet på Skutberget och under ledning av Anders Forssell utvecklades ett 
reservat för alla stadsbor som saknade sommarstugor eller en egen badstrand. Fritt 
tillgängligt för alla. 1955 invigdes Skutbergsgården och i början av 70-talet byggdes 
motionscentralen. Vid denna tid hade Skutberget etablerats som Karlstadsbornas självklara 
plats för motion och rekreation. 

 

Planprogram för Skutberget (Godkänt av Stadsbyggnadsnämnden 2011-08-31) 
I planprogrammet står följande att läsa: ”Under 2008 har Värmlands Museum utfört en 
kulturmiljöutredning för Skutberget. Inom området har de byggnader som bedömts som 
kulturhistoriskt värdefulla delats in i två grupper, 1B och 1C (museets klassificering). Samtliga 
klassade byggnader tillmäts ett kulturhistoriskt värde, de är alla i någon mening unika eller 
typiska och utgör enskilt och tillsammans kulturhistoriskt viktiga inslag i miljön.  

Grupp 1B är byggnader som både sett till helhet och detaljer har högt bevarandevärde med 
anledning av deras miljömässiga kvaliteter och vad de kan berätta utifrån äldre tiders 
byggnadsskick och platsens historia. Dessa byggnader omfattas av Plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) 8 kap 13§, ”En byggnad, som är särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”” Flera av dessa 
byggnader är belägna inom det område som föreslås tillhöra den i detaljplaneförslaget 
tilltänkta temaparken och bör därför tillmätas ett särskilt skyddsvärde vid en eventuell 
etablering av en temapark. 
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Vidare kan man läsa: ”Området för golfbanan har tidigare varit en vik av Vänern, men är idag 
utfylld mark. När Henstadområdet byggdes ut i slutet av 1970-talet/början av 1980-talet 
tippades jordmassorna tillsammans med sprängsten i viken.” Denna omständighet gör att 
massorna bör undersökas med avseende på miljöfarligt innehåll innan en byggnation med 
tillhörande markverksamhet på området påbörjas. 

 

I planprogrammet redovisas också ett tidigare beslut av kommunstyrelsen 

”Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal utgångspunkter och kriterier som en eventuell 
upplevelseanläggning ska underordna sig:  

• Den ska vara en föregångare i anpassning till den omgivande naturen  
• Energiförsörjning, materialval och utformning ska vara långsiktigt ekologiskt 

hållbara  
• Byggnaderna ska hålla hög estetisk och arkitektonisk kvalitet och kunna vara 

en sevärdhet i sig  
• Anläggningen ska vara en åretruntanläggning, med stark lokal och regional 

prägel och gärna innehålla bad  
• Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård är nyckelorden i verksamheten  
• Vänerns och Klarälvens unika resurs tas tillvara”  

 

De angivna punkterna avser alternativa etableringsplatser för en 
upplevelseanläggning 

• ”Inom planområdet finns två alternativa platser för en upplevelseanläggning. 
Det östra alternativet är förlagt till golfbanan.” 

• ”Det västra alternativet är en stor och relativt plan yta som idag består av flera 
fotbollsplaner intill varandra” 

• ”Beroende på vilken typ av anläggning som är aktuell, och hur många 
besökare den kommer att generera, så kan en av de båda ytorna eller båda 
behöva tas i anspråk.” 

Här ska särskilt noteras att inte motionscentralen, badviken och strandområdet norr om 
motionscentralen, samt öarna öster om badviken inte ingår som föreslagna som temapark i 
planprogrammet. Detta är områden som i det nu aktuella detaljplaneförslaget finns med i 
strid mot planprogrammet. Dessutom strider detaljplaneförslaget mot de flesta av de av 
kommunstyrelsen beslutade punkterna ovan. 

 

Under rubriken ”Friluftsområde” kan man läsa följande i planprogrammet 
”Udden på Skutberget utgör kärnan i friluftsområdet, med Skutbergsgården, 
motionscentralen och badplatsen samlade tillsammans med andra friluftsaktiviteter som 
friluftsscen, beachvolleyplaner och lekplats. Här finns även en allmän parkering. Även vid en 
kommande utveckling av Skutbergsområdet och motionscentralen är det viktigt att området 
inte privatiseras. Allmänhetens tillgänglighet och möjlighet att röra sig fritt i området ska 
säkerställas även för framtiden. Livligare friluftsaktiviteter bör även i framtiden koncentreras 
till udden, både för att förädla detta område som kärnan i friluftsområdet och för att hålla 
resterande natur så ostörd som möjligt.”  



 

Under rubriken ”Sociala konsekvenser” finner man följande text 
”Vid ytterligare exploatering inom området är det viktigt att friluftsområdet och Vänerns 
stränder även i fortsättningen upplevs allmänt tillgängliga. Det är även viktigt att områdets 
kvaliteter bevaras vid en exploatering” 

Den nu föreslagna detaljplanen rimmar väldigt illa med intentionerna i planprogrammet från 
2011. Under Skutbergets snart 75-åriga historia som friluftsområde har ingen del varit 
inhägnad. (Låt det förbli så även i framtiden.) 

  

Tidigare prövningar för området Skutberget 

  

Dnr 526-6993-2012 Prövning av beslut att medge strandskyddsdispens 

Länsstyrelsen i Värmlands län upphävde Stadsbyggnadsnämndens beslut att medge 
strandsskyddsdispens för trädavverkning på fastigheten Fintatorp 2:2 och Fintatorp 2:27.  

Bakgrunden var att First Camp Scandinavia AB avverkade ett antal träd inom strandskyddat 
område i syfte att utöka sin verksamhet. Länsstyrelsen inledde med att redogöra för vad 
strandskyddet syftar till och anger även vad som är en väsentlig förändring, vilket är att 
muddring av mjukbottnar eller vassområden, utfyllnader i vattenområden, fällning av mer än 
ett fåtal träd, anläggande av konstgjorda sandstränder, schaktning eller ledningsdragning 
över större ytor, anläggning av pirar, kajer, båtbryggor m.m. Avverkningen av träden ansågs 
som en väsentlig förändring och någon dispens kunde inte ges då det rörde sig om att 
förbättra utsikten för de boende.  

Länsstyrelsen motiverar beslutet med att allemansrätten ska vara utsläckt för att undantagets 
ska vara tillämpbart och konstaterar att inom det aktuella området så är allemansrätten 
tillgänglig.  

Mot bakgrund av det tidigare yttrandet från 2009 där länsstyrelsen var tveksamma till 
uppförandet av upplevelseanläggningen är förenligt med riksintresset för det rörliga 
friluftslivet och strandskyddet och avgörandet Dnr 526-6993-2012 finns inget stöd i tidigare 
praxis för upphävande av strandskyddet inom fastigheten. 

  

Synpunkter beträffande förslaget om att upphäva strandskyddet  
  

Detaljplanen stämmer inte överens med översiktsplanen  
På sidan 7 i förslaget till detaljplan anges att detaljplanen överensstämmer med 
översiktsplanen. Det är felaktigt.  
Bild 1 (skillnad mellan ÖP 2012 och tänkt detaljplan) 

 



 

  

Förslaget avviker kraftigt från den tidigare beslutade översiktsplanen (2012), där man skriver 
följande om utveckling av en upplevelseanläggning på Skutberget.  

”Stadsbyggnadsnämnden har sedan 2008 ett uppdrag om att skapa planeringsmässiga 
förutsättningar för att utveckla en upplevelseanläggning vid Skutbergets friluftsområde. Dock 
kommer Skutberget fortsatt vara en fritidsanläggning med betoning på natur och rekreation.   

Enligt kommunstyrelsens direktiv ska anläggningen vara en året runt-anläggning med stark 
lokal och regional prägel och gärna innehålla bad. Fritid, rekreation, träning. Hälso- och 
friskvård ska vara nyckelord i verksamheten.  

Syftet är att ge regionen ett konkurrenskraftigt besöksmål som genom sin utformning stärker 
kommunens och regionens attraktionskraft och varumärken. Anläggningen ska vara en 
föregångare i anpassning till den omgivande naturen. Vänerns och Klarälvens unika resurs 
tas tillvara och byggnaderna ska hålla hög estetisk och arkitektonisk kvalitet och kunna 
utgöra en sevärdhet i sig. Energiförsörjning, materialval och utformning ska vara långsiktigt 
ekologiskt hållbara. ” (s 25 i Översiktsplan)  

Den föreslagna temaparken kommer inte att vara en året runt-anläggning, vilket var 
kommunstyrelsens direktiv.   

Kommunen har inte visat på vilket sätt den tänkta temaparken har en ”stark lokal och 
regional prägel”?  

Kommunen har heller inte visat på vilket sätt kommuninvånarnas möjlighet till träning, 
friskvård och hälsa gynnas med förslaget?  

Se även vad föreningen anfört ovan under rubriken ”Planprogram för Skutberget” 

  

Stängsel runt temaparken 

Allmänheten har idag full tillgång till strandområdet inom det aktuella området året runt, 
dygnet runt. I och med planen kommer allmänheten helt att utestängas från området under 
den tid på året då efterfrågan är som störst att vistas där. På sidan 26 i planbeskrivningen 
anges att öppettiderna för parken ska regleras i markupplåtelseavtal. Något sådant avtal 
finns inte idag och kommer inte heller i framtiden att vara en del av detaljplanen. Planen ska 
prövas utifrån plankartan och planbeskrivningen. Av dessa framgår att området är inhägnat 
med staket som löper ända till vattenbrynet.  



Planen ska alltså prövas helt utifrån dessa förutsättningar – att området är inhägnat och 
tillgängligt endast för betalande besökande eller anställda i parken. Att flera funktioner som 
idag är lokaliserade inom planområdet, såsom t.ex. bad och motionscentral, planeras att 
ersättas utanför planområdet saknar också betydelse för prövningen av detaljplanen. Detta 
finns nämnt i det som kallas en vision eller målbild för Skutberget. Vid prövningen av 
detaljplanen ska inte hänsyn tas till visionen.  

Det är också fel som påstås att temaparkens verksamhet pågår huvudsakligen under 
sommarsäsong samt enstaka veckor under skollov. Av uppgifter från exploatören och utifrån 
parkens öppettider i Nådendal framkommer att parken även kan komma att vara öppen 
vintertid. Oavsett ska planen prövas utifrån att den är helt stängd, se ovan.  

Liknelsen med Mariebergsskogen är helt irrelevant eftersom endast en mycket liten del är 
stängd vid enstaka betalkonserter. Detta rör sig om ett fåtal kvällar under en sommar.  

  

Strandskyddet 
Kommunen har angett punkterna 1,3,5 och 6 i 7 kap. 18 c § MB som stöd för att upphäva 
strandskyddet inom hela planområdet. Listan i bestämmelsen 7:18 c MB är uttömmande, 
vilket innebär att några andra skäl för dispens aldrig får beaktas.  

Punkt 1 (delar av området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att de saknar 
betydelse för strandskyddets syften) 

Hela planområdet är idag fullt tillgängligt för allmänheten. På Ytterholmen finns sex 
arrendetomter med små stugor som ägs av privatpersoner. Det är fel att påstå att området 
på ön i praktiken är privatiserat. Endast den omedelbara närheten till stugorna utgör 
hemfridszon. Enligt praxis är denna hemfridszon mycket liten. Att ägarna till arrendestugorna 
försökt utöka hemfridszonen saknar betydelse för bedömningen. Förutom den lilla 
hemfridszonen runt stugorna är ön tillgänglig för allmänheten under hela året. Idag är det fritt 
fram att ta sig via båt eller simma till ön. I och med detaljplanen skulle allmänheten helt 
stängas ute från ön under de månader på året då efterfrågan att vistas där är som störst. Att 
detaljplanen medger att ön genom en bro blir tillgänglig för allmänheten under 
vintermånaderna saknar betydelse för bedömningen av om det föreligger skäl att upphäva 
strandskyddet i planen. Det kommer inte att vara möjligt att med båt ta sig in gratis på 
området via Ytterholmen. Under sommarmånaderna är ön helt avstängd från allmänheten 
om detaljplanen antas. 

Punkt 3 (Temaparken är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet) 

Kommunen har på sidan 39 i planbeskrivningen målande beskrivit hur Tove Janssons sagor 
utspelades i en miljö vid vattnet och hur sagofigurerna har olika relationer till havet och 
skärgården såsom t.ex. Muminpappan. Tove Janssons sagomiljö utgör inte ett sådant skäl 
som avses i punkt 3 att parken till sin funktion måste ligga vid vatten och att det därmed finns 
skäl att upphäva strandskyddet. Av prop.2008/09:119 s.105 framgår att stor restriktivitet bör i 
synnerhet gälla för områden som är tillgängliga för allmänheten. Det måste klarläggas vilket 
intresse den enskilde har av en dispens, vilken omfattning åtgärden måste ha för att den ska 
fylla sin funktion, vilka ytterligare effekter som måste påräknas, t.ex. muddringsarbeten eller 
förändrade strömningsförhållanden, och om behovet av anläggningen kan tillgodoses på 
något annat sätt utanför det strandskyddsområde som avses med upphävandet eller 
dispensen. Bedömningen av behovet får ske utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Om 
exempelvis en brygga behövs för en näringsverksamhet bör man kunna ta hänsyn till om det 
skulle medföra orimliga merkostnader eller tidsförluster om bryggan skulle lokaliseras utanför 
området. Att exploatören kräver direkt närhet till vattnet för att parkens sagofigurer ska få en 
sagolik miljö (och därmed locka besökare till parken) saknar betydelse för den objektiva 
prövningen som ska göras enligt punkten. 



Punkt 5 och 6 (Temaparken är både ett angeläget allmänt intresse och ett annat mycket 
angeläget intresse) 

Enligt den praxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som finns på området är 
möjligheterna att upphäva strandskyddet i en detaljplan med stöd av angelägna allmänna 
intressen mycket begränsad. Se bl.a. 

MÖD 2016:13 (refererat mål P 6876-15) Arenastaden i Stockholm. Trots att en bred fri passage 
lämnades närmast stranden och trots att syftet med planen var att bygga bostäder och på så sätt 
trygga ett stort allmänt intresse av fler bostäder i ett tättbebyggt område i Storstockholm, hade inte 
kommunen visat att det inte gick att tillgodose behovet utanför strandskyddat område. Mark- och 
miljööverdomstolen upphävde Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. 

MÖD dom den 27 april i mål P 8109-15 Skola i Gröndal. Trots att en bred fri passage lämnades 
närmast stranden och trots att syftet med planen var att trygga ett allmänt intresse i form av ny skola i 
ett tättbebyggt område hade inte kommunen visat att det inte gick att tillgodose behovet utanför 
strandskyddat område. Mark-och miljööverdomstolen har funnit att detaljplanen avser att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse. Det har dock inte visats att det saknas möjligheter att tillgodose detta 
intresse utanför strandskyddat område. Mot den bakgrunden finns det inte förutsättningar att upphäva 
strandskyddet inom planområdet. Mark- och miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.  

MÖD dom den 22 november 2017 i mål nr P 4676-17. Trots att en bred fri passage (40-50 meter) 
lämnades närmast stranden och trots att syftet med planen var att bygga bostäder och på så sätt 
trygga ett stort allmänt intresse av fler bostäder i Skellefteå, hade inte kommunen visat att det inte gick 
att tillgodose behovet utanför strandskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen upphävde 
Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. 

I detta sammanhang kan även nämnas: 

Regeringens beslut den 14 mars 2019 i N2016/02154/SPN avseende detaljplan för Katrineberg i 
Karlstad kommun. Regeringen avslog Karlstad kommuns överklagande av Länsstyrelsen i 
Värmlands läns beslut att upphäva detaljplanen. Skälet för beslutet var att det inte var visat att 
behovet av bostäder kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet.  

Av prop.2008/09:119 s.105 framgår följande. ”Att det ska vara fråga om ett mycket angeläget 
intresse innebär att det måste vara fråga om mycket speciella omständigheter som är mer 
eller mindre unika till sin karaktär. Bestämmelsen får tillämpas i fråga om både allmänna och 
enskilda intressen men tillämpningen bör vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda 
intressen.”  

En kommersiell avgiftsbelagd temapark som utestänger allmänheten från området uppfyller 
knappast kraven på restriktivitet i bestämmelsen. 

  

Fri passage mellan strandlinje och byggnader/inhägnad 

Enligt 7 kap. 18 f § MB ska ett beslut att upphäva strandskyddet i en detaljplan inte omfatta 
ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage 
för allmänhet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Detta gäller dock inte om en 
sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade 
byggnadernas eller anläggningarnas funktion. Den fria passagen bör inte vara smalare än 
några tiotals meter (prop. 2008/09: 119 s. 112). Den bör också anpassas till de lokala 
förutsättningarna, bebyggelsetäthet, landskapets karaktär och bebyggelsetradition. I 
förevarande planförslag har inte 7 kap. 18 f § MB beaktats överhuvudtaget eftersom 
strandskyddet upphävs över hela detaljplanen. För att ”skall-kravet” i paragrafen ska ha 
beaktats skulle en passage på inte mindre än ett tiotal meter ha lämnats där strandskyddet 
inte upphävs och där allmänheten har fri passage. En sådan fri passage är inte omöjlig med 
hänsyn till de planerade byggnaderna och anläggningens funktion. Det planerade stängslet 
går ned till stranden men sträcker sig inte ut i vattnet och området är inte heller inhägnat efter 
strandlinjen eller runt Ytterholmen. Föreningen utgår emellertid från att det inte kommer att 
vara möjligt att gå runt stängslet eller komma med båt och lägga till för att ta via vattnet sig 
gratis in i parken under parkens öppettider. Oavsett är det inte tillräckligt enligt 
bestämmelsen i 7:18 f MB att låta bli stängsel efter vattnet. Bestämmelsen avser en helt fri 



passage för allmänheten om några tiotal meter vid strandlinjen. Inom detta området ska inte 
strandskyddet upphävas. Se även ovannämnda rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen 
där en fri passage om 40-50 meter beaktats. 

  

Sammanfattning om strandskydd 

Enligt detaljplanen upphävs strandskyddet helt inom det streckade området, d.v.s. inom de 
delar av området som omfattas av strandskyddet. Sammanfattningsvis anser föreningen att 
det som kommunen anfört som stöd att meddela dispens från strandskyddet inte är 
uppfyllda.  

Det saknas laglig grund att helt upphäva strandskyddet inom hela planen på sätt som 
föreslås eftersom kommunen inte beaktat 7 kap. 18 f § MB avseende fri passage på ett 
tiotal meter. 

  

Synpunkter på buller och påverkan på boendemiljö 

  

Trafik och buller 

Temaparken bygger sin etablering på tillresta besökare via personbil eller buss. Detta 
kommer att generera tusentals fordon, med beräknat besökstal på över 200 000 personer. 
Den tillförda mängden fordon under de mest intensiva sommarmånaderna kommer 
tillsammans med besökare till Skutbergets friluftsområde, Bomstadbadens bad och camping, 
fastboende och sommarboende, att skapa ett veritabelt trafikkaos. Områdets tillfartsväg med 
tilltänkt utfart från temaparksparkeringen kommer i sig att skapa köbildning vid högsäsong.  

Att tillföra så mycket fordon till ett friluftsområde, med allt vad det för med sig av trafik, buller 
och avgaser är direkt olämpligt. Man skapar en trafik- och bullermatta i friluftsområdet, likt ett 
köpcentrum. Hur lämpligt är det?  

På och i anslutning till denna yta som idag är ängsmark, finns ett rikt djurliv med mycket fågel 
som häckar. Under vår och försommar när fåglarna häckar, så kommer de att bli störda av 
ovan nämnda trafik och buller. Vissa av arterna är väldigt skygga och kommer att försvinna 
från området vid en etablering. Hur tänker kommunen här? 

Jag och övriga fastighetsägare längs den tilltänkta parkeringens östra sida (Axelines väg) 
kommer att få vår boendemiljö kraftigt försämrad under den period som parken är öppen. 
Hur tänker kommunen här? 

  

Störande verksamhet från temaparken 

Temaparken kommer enligt beskrivning att tillföra störning enligt kommentaren trafik och 
buller, men även ifrån parken i sig. Det kommer att uppföras en friluftsscen där det kommer 
att spelas teaterföreställningar av repetitiv art. Scenen kommer även att användas på andra 
tider och för annan verksamhet likt den i Nådendal, Finland, t.ex. musikuppträdanden och 
företagsevent. Friluftsområdet kommer att behäftas med en ljudmatta som inte är förenlig 
med ett friluftsområde och givetvis störande för djur och människa. Att ha detta 
återkommande ljudtema dagligen under sommarhalvåret, gör att såväl besökare till 
friluftsområdet, som jag och övriga fastighetsägare på Axelines väg, Kattviksbacken men 
även boende på Bergvik kommer att uppleva detta som enormt störande. Även 
verksamheten på campingplatsen berörs av störande ljud. Att nyttja friluftsområdet och sin 
egen utemiljö blir mindre angenämt och enerverande. Ljud fortplantar sig som alla vet 
extremt bra över vatten och öppna ytor. Hur tänker kommunen här? 



 

Övrigt 

Temaparkens parkering 

Den enorma parkeringen som ska rymma 700 personbilar och 30 turistbussar kommer att 
förläggas på den f.d. utslagsbanan för golf. Ytan fylldes ut på 1980-talet och är en f.d. grund 
Vänervik. Fyllnadsmassorna ska enligt utsago komma från ett närliggande villaområde när 
det byggdes. Hur vet kommunen att det enbart finns fyllnadsmassor härstammande från 
ovan nämnda villaområde? Denna deponi av fyllnadsmassor ska enligt Karlstads kommun 
inte innehålla några föroreningar. Hur vet kommunen det, när man inte utfört någon 
provtagning? Sydost om denna utfyllda vik så ligger Skoghallsverken, som till i början av 
1970-talet årligen släppte ut ett halvt ton kvicksilver i Kattfjorden. Under dessa 
fyllnadsmassor finns kvicksilverkontaminerat sediment från mer än ett halvt sekel av utsläpp.  

För att denna yta ska klara belastning av fordon, så krävs det förstärkningsarbeten. 

I och med detta så kommer det att påverka grundvattnet i anslutning till Kattfjorden, som är 
ett vattenskyddsområde. Hur tänker kommunen här? 

Parkeringen ligger även väldigt nära Vänerns vattennivå, med allt vad det innebär av 
säkerställande av dagvattenhanteringen. Höga vattennivåer i Vänern, samt vid höga flöden 
från land vid skyfall, genererar stora risker för kontaminering av vattenskyddsområdet från 
fordonsrelaterade föroreningar. Hur tänker kommunen här? 

Här kommer det att behövas kostnadskrävande åtgärder för dagvattenhantering, samt vid 
eventuellt förekommande av föroreningar i mark. Eftersom kommunen kommer att bygga och 
äga parkeringen för uthyrning till temaparken, kommer man att få bära kostnaderna om det 
visar sig att det finns föroreningar. Hur tänker kommunen här?  

Hur säkerställs och redovisas det att skattebetalarna i Karlstads kommun får igen de 
investerade pengarna, som parkeringen kommer att kosta med ovan nämnda åtgärder? 

 

Lokaliseringsanalysen 

Utredningen för olika lokaliseringsalternativ (Se miljökonsekvensbeskrivningen) väger inte 
några för- och nackdelar utan slår kategoriskt fast att alla andra placeringar än Skutberget är 
olämpliga. Beskrivningarna av alla alternativ – med undantag för Skutberget – innehåller 
upplysningen: ”Muminvärlden ser inte området som intressant”. Bland alternativen finns till 
och med sådana som är diskvalificerade på förhand, som Mariebergsskogen, som inte kan 
komma ifråga på grund av donationsstadgarna. Ett av alternativen, oljehamnen (?), är ju 
dessutom ianspråktagen och detaljplanelagd. Kommunen har inte på ett tillfredställande sätt 
kunna väga för och nackdelar med detta område utan istället avfärdat det utan direkt analys. 
På sidan 45, 5 st. anges svepande att ”ingreppen i flertalet alternativa lägen, som även 
dessa alltså omfattas av strandskydd, bedöms bli större avseende påverkan på naturvärden 
eller friluftsliv, samt kräva större ingrepp för att möjliggöra nyetablering av en temapark av 
denna storlek och med det besöksantal som förväntas.”  

Slutsatsen, att Muminparken endast kan anläggas på östra Skutberget, försvagas också i 
och med det nuvarande detaljplane- och visionsarbetet. Enligt analysen så har den västra 
delen av strandområdet så höga naturvärden att en placering av Muminparken där vore 
omöjlig. Men i kommunens presenterade vision för västra Skutberget, som skulle 
kompensera för att den östra delen överlåts till Mumin, så innebär naturvärdena ingen 
begränsning för att på strandområdet uppföra en rad byggnader, faciliteter och funktioner. 
Med hjälp av ”vassröjning, muddring och utfyllnad av sand” kan till och med en ny badvik 
anläggas. 

  

Motionscentralens utnyttjandegrad  
På sidan 25 diskuteras motionscentralens dåliga utnyttjandegrad i samma mening som man 
nämner service som kiosk och fika. Hösten 2017 hade motionscentralen 33 besökare i snitt. 



Då hade den ju stängt caféverksamheten och verksamheten var kraftigt nedskuren. Helt fel 
att använda det som referens! 

   

Sveriges bästa motions- och spåranläggning 

Nyligen utsågs Skutberget till Sveriges bästa spår- och motionsanläggning. Där de 
samverkande delarna av spår, varierad natur och Motionscentralen placerad vid Vänerhavet 
fällde avgörandet till fördel. Enligt detaljplan så ska spåranläggningen stympas och inte 
längre ha kontakt med vattnet och den varierade Vänernaturen. Man avser också att riva den 
ur arkitektoniskt tidstypiska byggnaden Motionscentralen, som uppfördes på tidigt 1970-tal 
för att Karlstadsborna skulle bli de friskaste i Sverige. Eftersom den tilltänkta temaparken 
vänder sig till en målgrupp från 2 till 6 år, finner föreningen det märkligt att det av kommunen 
klassas som av allmänintresse. Det som finns idag på den mark som temaparken ska ta i 
anspråk är däremot av allmänintresse, där riktar man sig till alla åldersgrupper med olika 
social tillhörighet. Kommunen har inte kunnat påvisa någon genomförbar kompensationsyta, 
utan hänvisar till en vision utan juridisk bärighet. Kommunen beskriver i detaljplanen att 
sagofigurerna kräver kontakt med vatten och hav. Hur kan en sagovärld vara av 
allmänintresse, när den reella världen inte är det? Hänvisar till Länsstyrelsens tidigare 
yttrande om att en temapark kan ligga någon annanstans, eftersom det är just en tillrättalagd 
park av fiktiv karaktär. 

  

Yrkande 

  

Ovan angivna synpunkter gör att ett beslut om antagande av förslaget till detaljplan i dess 
nuvarande utformning med stor säkerhet kommer att underkännas vid ett överklagande av 
beslutet.  

Kommunen bör därför redan nu avbryta processen för att inte åstadkomma kostnader för 
invånarna som inte kan motiveras på annat sätt än med prestige. 

 

Stockholm, 19 juni 2019  

Helene Hofverberg, fastighetsägare, Axelines Väg 229  

 



Från: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 

Skickat: den 20 juni 2019 17:55 

Till: Stadsbyggnadsförvaltningen 

Ämne: Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

 

 

Namn: Jim Hofverberg 

Mejladress: jim.hofverberg@hotmail.com 

Telefonnummer: 0739888479 

Adress: Axelines väg 228 

65346 Karlstad 

Detaljplan: SBN-2017-201, Detaljplan för Muminland på Skutberge 

Synpunkt: Som sakägare och en av de närmsta fastighetsägarna till den tänkta etableringen av en 

temapark på Skutberget har jag följande synpunkter: 

 

Ökat trafikbuller/vägljud 

Den förväntat ökade biltrafiken kommer innebära markant skillnad av trafikljud och buller. Redan 

idag störs vi fastihetsägare av lågfrekvent vägsus från E18 från trafik mellan IKEA och den nya 

viltövergången strax bortom avfarten till Skutberget. Att då addera ytterligare trafik i närområdet 

utan kraftfulla åtgärder är något jag motsäötter mig starkt 

 

Dagvattenföroreningar till följd av ökad trafik Den förväntat ökade trafiken i området kommer 

innebära ökad beölastning på dagvattenavlednigen och markvattenföroreningar  

 

Tänkta bilparkeringens placering 

Placeringen av den tänkta bilparkeringen, intill vänerstranden med dess vattenskyddsområde är någit 

jag mitsätter mig. Bättre placering bör vara på andra sidan vägen, där nuvarande fotbollsplaner 

ligger. Det blir närmare för besökare att gå och enklare att anlägga filtrerings- och reningsmöjligheter 

av dagvatten från parkeringen. 

 

Störande gångtrafik mellan bilparkering och temapark Eftersom bilparkeringen inte ingår i 

temaparken enligt de argument och förklarande ritningar som lagts fram och därmed inte blir 

inhägnad, innebär det att alla tusentals besökare dagligen ska gå mellan parkering och parkentré. Det 

innebär ökat buller och störningar från trafikanterna. Detta ökar även risken för att obehöriga ska 

söka sig utanför temaparkens staketingärdning med riska av olaga intrång på vår ptrivatmark. Detta 

är ett väl känt problem inne i Karlstad i de områden där besökande asiater stannar till för att 

övernatta eller äta innan fortsatt expressresa till Oslo. 

 

Bullerskydd mellan fastigheter och bilparkering Som fastighetsägare, granne till en tänkt, gigantisk 

bilparkering kräver jag kraftfull bulleråtgärder. Några buskar räcker enligt min mening inte som 

åtgärd. Utan det bör snarare vra ett 2 m bullerplank längs med parkeringens sträckning mot 

fastigheterna på Axelines väg. 

 

Placering av övergångar till Ytterholmen Jag motsätter mig placeringen av de övrgångar som är 

tänkta till Ytterholmen. Minst en av dem kommer direkt att påverka min fastighet - både genom 

ständig gångtrafik ochfastigehtens värde därav. 

 

Båtrampens försvinnande 

Att båtrampen försvinner innebär stor olägenhet, då den flitigt används av både undertecknad och 

Karlstadbor i allmänhet som vill ha fri tillgång till Vänerområdet och dess vattenliv och öar. 

 

Stängsel till temaparken 
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Som närmaste granne till det stängsel som planeras installeras, är jag oerhört kritisk till dess 

utformning. Det har inte med tydlighhet framgått hur och exakt var detta staket ska uppföras som 

gräns mellan temapark och mark med fritt tillträde för allmänhet. 

 

Tillgång till fri strandlinje 

Idag är tillgången till strandlinjen fri och öppen. Det är ett karv som verkställts av Karlstad kommun 

gällande Klarälven. Samma restriktiner och riktlinjer bör därmed gälla för strandlinjen mot Vänern, 

Karlstad kommuns enda fria och allmänt tillgängliga accesspunkt till Vänern. 

I tillägg har Karlstad kommun bristande förutsättningar samt att det saknas laglig grund för vissa 

påståenden i detaljplanen gällande strandskyddet. 

 

Störande buller från temaparksverksamhet eller verksamhet i nära anknytning till temaparken Även 

om temaparkens attraktioner i sig skyltas som tysta. Motsätter vi oss de dagliga och återkommande 

teaterföreställningar som planeras i den friluftsteater som man vill bygga. Vi motsätter oss även de 

planer på kvällsarrangemang som rockkonserter och andra evenemang efter klockan 18 som kan 

tänkas tillåtas. Karlstad har idag tillräckligt med scener och konsertområden. Att behov finns för 

ytterligare en kräver en affärsplan och en utredning. 

 

Utrednigen för etablering av temapark 

Jag bestrider underlaget som använts för etableringsbeslut av en temapark på Skutberget. Den i de 

närmast glädejkalkylliknande, hafsigt sammansatta textmassa som presenterats för Karlstads 

kommuns beslutsfattare är i de närmaste bedräglig eller skrattretande undermålig. Vilda fantasier 

och rena rama julönsknigar blandas med våta drömmar om en etablering. Ett till fördel för temapark 

mer vinklat beslutsunderlag går nog inte att hitta. Detta är så långt ifrån kommunal, förnuftig 

utrednig det går att komma. 

 

Uppsägning av- eller icke förnyade av arrenden för arrendatorer Att till förmån för en privat 

temapark ej förnya eller säga upp arrendatorer är inte i enlighet med arrendenämndens definition av 

anledningar som kan leda till uppsägning icke förnyatr arrende eller avhysning. 

 

Avlägsnande av allmänna frilufts- och fritidsfaciliteter Jag motsätter mig att det inte finns beslut om 

återbyggnation av de idag fria frilufts- och fritidsfaciliteter som finns inom det område som avses 

inhägnas och användas av den privata och avgiftsbelagda temaparken: båtiläggningsramp, hundbad, 

tillgänglighetsanpassad badramp, badbrygga, grillplatser, barnanpassad sandstrand, vindskuddande 

pir, omklädningsrum, bastuanläggning med tillgång till bad, boulebana, osv. 

 

Byggytornas marklager kan innehålla miljögifter Stora delar av det område som är tänkt bli 

bilparkering består av gammal fyllnadsmassa. Dessa fyllnadsmassor kan bestå av okända miljögifter. 

Detta bör utredas innan de bebyggs, behandlas, förstärks etc, då området ligger i 

vattenskyddsområde för Kattfjorden och är ytterst känsligt. 

 

Omgivningens påverkan och naturskyddsutredning saknas En djur och naturskyddsutredning i 

anslutnin till planen för området saknas. Med andra ord är det inte känt hur djur och naturliv kan 

påverkas av de byggplaner på land och i vatten som finns. 

I tillägg saknas en tydlig redovisning av omgivningens påverkan som en följd av en 

temaparksetablering och därmed markant ökning av besökarantalet till Skutbergsområdet. 

 

Avvikande detaljplan 

Förslaget till detaljplanen avviker för mycket från planprogrammet 2012 för att det ska bedömas som 

överensstämmande. Detaljplanen stämmer inte heller överens med översiktsplanen, ÖP 2012. 

 

Strandskyddets upphävning 



Enligt detaljplanen upphävs strandskyddet helt inom ett markerat område d.v.s. inom de delar av 

området som omfattas av strandskyddet. Det som Karlstads kommun angett som stöd att meddela 

dispens från strandskyddet är inte uppfyllt. 



Yttrande över Detaljplan  för Skutbergets temapark, planförslag 
daterad 2019-05-03

Detaljplanen överensstämmer mycket dåligt med planprogrammet 2012. Nyckelord i verksamheten 
ska vara Hälso- och friskvård. Saknar lokal- och regional prägel. Inte åretruntanläggning mm.

Buller, oljud.
Vi på Axelines väg kommer att utsättas för ren tortyr under Muminparkens öppethållande pga 
högtalarljud från teatern. Detta gäller även badgäster och boende på campingen.

Luft- och markföroreningar
700 bilar och 30 bussar som närmaste granne. Vilken frisk luft! Mycket föroreningar  i dagvattnet 
från parkeringen.

Minskning av totalytan för friluftsliv på Skutberget
First camp har redan fått 40%, Mumin 30% Rest blir alltså 30%!! Hur kan man bara komma på 
tanken att förstöra ett av folket älskat område så?  

Trafikstörning med buller och avgaser
5.000 besökare/dag gör det omöjligt för närboende att ta sig ut och in på Skutbergsvägen med bil.

Vattenskyddsområde

Högsta möjliga försiktighetsprinciper skall gälla!

Riksintresse och vattentäkt

Nödvändigheten av att ha en temapark på sådan mark är uteslutet.

Brobyggen

Miljökonsekvensutredning saknas.

Vass

Igenväxning. Fastighetsägare här i området har bekostat klippning i 9 år för att skapa bättre 
genomströmning av vatten. Total kostnad 250.000.

Utsikten

Från ren natur till pastellfärgade torn.
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Motionsspår

Tänk att få pris/ära för att man har Sveriges bästa/vackraste (delvis tack vare motionscentralen) 
motionsspår och slänga det på sophögen är oförståeligt.

Temaparken är varken ett allmänintresse eller ett angeläget intresse.

Färskvattenledning

Tre fastigheter på Axelines väg äger färskvattenledning som kommer att ligga på Muminmark. Stor 
risk för skador vid byggnation. Dessutom måste den förlängas då pumphuset ska rivas vad vi 
förstår. Vem står för de kostnaderna? Kartan stämmer inte med ledningsdragningen.

Värdeminskning

Våra fastigheter på Axelines väg kommer att sjunka i värde väsentligt. Ersättning från kommunen 
kommer att KRÄVAS!!

För övrigt instämmer och hänvisar jag till fullo med yttrandet från Skutbergets Wenner på det 
reviderade planförslaget.
 Jag hänvisar även till mitt tidigare svar på planförslaget daterat 20180629.(se bil.)

Karlstad 20190619
Lena Lindmark
Axelines väg 229
65346 Karlstad



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!!
                 
Karlstad 20180629
Lena Lindmark Axelines väg 229, 65346 Karlstad





Från: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 

Skickat: den 20 juni 2019 08:41 

Till: Stadsbyggnadsförvaltningen 

Ämne: Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

 

 

Namn: Tommy Karlsson 

Mejladress: tommy@bilokyltjanst.se 

Telefonnummer: 0703991828 

Adress: Tommy Karlsson 

Axelines Väg 231 

653 46 Karlstad 

Detaljplan: Skutbergets Temapark 

Synpunkt: Abborrberget 2019-06-20 

Mina synpunkter på detaljplan och utbyggnad av Temaparken Mumin. 

Jag ifrågasätter.  Strandskyddet. 

Skall man ödelägga karlstabornas möjlighet till denna plats som så många nyttjar på sommaren. Det 

är en lugn och skyddad badvik idealisk för barnfamiljer som kan njuta av stranden och dess 

omgivning. Om Motionsanläggningen vore mera öppen och tillgänglig samt med ett större utbud av 

typ glass och ev. enklare mat så vore detta en oas för Karlstadborna. 

Jag ifrågasätter även visionen om en ny motionsanläggning som planeras i samband med 

kommunens Vision om att bygga på den västra delen av Skutbergets. Detta är ju bara en vision och 

inte något ännu godkänt projekt. Kommer den att bli av? 

Om nu Detaljplanen Temaparken skulle bli av. Finns det inte då en risk att Karlstadsborna kan bli utan 

någon motionsanläggning och rekreationsområde om Visionen inte blir genomförbar? 

Jag ifrågasätter.  Närheten till Temaparken. 

Som eventuellt blivande granne till Mumin så skulle jag vilja ha och se ett ordentligt förslag på hur 

anläggningen ska utformas. 

Hur blir det med störande musik skrålande folk samt högtalare i omgivningen hur kommer detta att 

störa oss och omgivningen? 

Jag ifrågasätter.  Djurliv och miljö. 

Sen har jag en synpunkt på vilket sätt och hänsyn djurlivet har tagits med i planen? 

Vi som bor i väldigt nära anslutning till Ön. Vi ser dagligen sjöfågel och andra djur hur dom trivs i 

detta område. Varje vår så återvänder sjöfågel bl.a. Hägern och har sina ritualer och parningslekar i 

vassen och området som är tilltänkt att exploateras. Det är som en stor barnhage där det under 

våren och sommaren sjuder av fågelliv. och även andra fåglar som ugglor och kärrhök. Även 

fiskgjusen och Havsörn har vid ett flertal tillfällen visat sig i området. Även andra djur som bäver och 

rådjur trivs i detta område. Hur kommer detta att påverkas av en Temapark i området? 

Jag ifrågasätter.  Trafik och föroreningar. 

Hur kommer trafiken på skutbergsvägen att hanteras. Om det nu skulle bli den tilltänkta 

uppslutningen med en besöksfrekvens på ca 3000 besökare per dag. Hur blir då trafiksituationen på 

vägen. Jag ser det som framkomligheten för oss från vår väg Axelines väg kan bli besvärlig. Kommer 

det inte att finnas risk att vid stor anstormning av besökare att även besökare kommer in och 

parkerar efter Axelines Väg? Kommer Temaparkens Parkering bli avgiftsbelagd så ser jag detta som 

ett stort problem. 

 

Jag är starkt negativ till detaljplanen Temapark Mumin och vill på det bestämdaste avråda 

kommunen med dom planerna och förlägga parken på detta område. 

 

Karlstad 2019-06-20 

Tommy Karlsson 

Axelines Väg 231 fastighets beteckning Fintatorp 2:17 
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Från: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 

Skickat: den 20 juni 2019 18:11 

Till: Stadsbyggnadsförvaltningen 

Ämne: Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

 

 

Namn: Ingrid och Mats Wilhelmsson 

Mejladress: mii.wilhelmsson@telia.com 

Telefonnummer:  

Adress: Högmyrsgatan 49 

654 69 Karlstad 

 

Detaljplan: Detaljplan för Skutbergets temapark och Vision och planprogram för Skutberget 

Synpunkt: 2019-06-20 

Reviderad version av Synpunkter på Skutberget från Mats och Ingrid Wilhelmsson, arrendatorer på 

Ytterholmen.  

Komplement till de juridiska aspekterna som vårt juridiska ombud har lämnat vid granskning av 

detaljplanen. 

Vi har under maj i år ställt konkreta frågor till Statsbyggnadsförvaltningen för att få svar på några 

konkreta frågor som vi inte vet hur vi ska tolka svaren i samrådsredogörelsen.  Vi har hittills inte fått 

något svar, därmed utgår vi från våra egna tolkningar. 

Vi har läst samrådsredogörelsen och den reviderade detaljplanen, där flera av våra synpunkter/frågor 

har behandlats, men vi har fortfarande andra tolkningar. Våra synpunkter som vi skickade in i 

samband med granskningen av detaljplanen 2018 gäller huvudsakligen även för den reviderade 

detaljplanen.  

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 felaktiga eller ofullständiga 

argument. 

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

begränsad? 

Vi anser fortfarande att det är fel att peka ut Ytterholmen som helt privat område idag och dessutom 

säga att vi har utökat vår hemfridszon utöver våra tomter till att omfatta större delen av ön. 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 
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passerar människor förbi. Enligt den reviderade detaljplanen tolkar vi det som att ni menar att vårt 

jobb har gjort att det blir mindre tillgängligt. Om vi inte hade gjort det, hade det vuxit igen och 

därmed inte upplevts som attraktivt och tillgängligt. 

 

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, då hela Vänerskärgården 

är av riksintresse för kust-, turist- och friluftsliv. På fastlandet har den reviderade detaljplanen tagit 

hänsyn till Vänervyn genom att ställa krav att byggnader inte får sticka upp trädens toppar. På 

Ytterholmen ska man fortfarande tillåta byggnader upp till 6 m (eventuellt ett ”fyrtorn” 8 m) och i 

storlek upp till 70 kvm. 

Slutsatserna i era planer är att vyn ut mot Vänern inte påverkas nämnvärt av att temaparken 

etableras. Vi anser att det påverkar vyn påtagligt och förändrar definitivt områdets karaktär och 

landskapsbild, om det byggs såsom planen tillåter ute på Ytterholmen. 

3. Hur är det tänkt att temaparken ska se ut och avgränsas på Ytterholmen? 

I planen står det att det finns detaljerade krav på vad som ska kunna göras i olika zoner som ingår i 

temaparken. Det står bland annat att i zoner mot omgivningen får inga byggnader uppföras. Vad 

menas med detta? Detta kan tolkas som att det är de delar som är närmast gränserna för 

temaparken som åsyftas. I planen finns inga planerade byggnader inritade på Ytterholmen, det står 

bara vad det är som kan få byggas. Om det tolkas så skulle det innebära att det inte kan bli nya 

byggnader på stora delar av Ytterholmen. Det stämmer inte överens med det som står i planen om 

vad man behöver Ytterholmen till t ex ett fyrtorn. 

Det ska inte vara stängsel längs strandlinjen, men det framgår fortfarande 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? 

Rent allmänt bedömer ni naturvärden som höga i områdena 6 (Ytterholmen), 7 och 8 med rikt 

fågelliv med bland annat skyddsvärda arter, fjärilar, fladdermöss, brun kärrhök, sävsparv etc.  

I er fågelinventering som gjordes 2018 räknas upp ett antal fågelarter. Som slutsats i denna 

fågelinventering sägs att området kring Ytterholmen bedöms vara ett av de värdefullaste 

fågelområdena. Det står också att det finns betydelsefulla biotopkvaliteter att slå vakt om är bland 

annat gamla träd samt busk- och brynmiljöer, vilket passar arter som gröngöling, stare, göktyta m fl.   

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. 

Brun kärrhök har vi också har observerat där ett flertal gånger, även med ungar på ön.  

Slutsatsen i den miljökonsekvensbeskrivningen är dock att dessa viktiga naturvärden inte skulle 

påverkas särskilt mycket med ett stort antal besökare läggs där. Man antar att fåglarna t ex den 

skyddsvärda sävsparven inte skulle få svårare att skaffa föda, eftersom de 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, trots era svar i samrådsredogörelsen, att 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 med det stora antalet besökare man tänker sig på 

Ytterholmen. Det angivna skälet till det är att anläggningen ska utnyttja naturen och bygga med 

hänsyn till den. Vi tror dock att ett stort antal besökare där kommer att påverka naturen genom ett 

slitage av det tidigare mer eller mindre orörda naturområdet. Det rika fågellivet kommer att negativt 

påverkat av liknande 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, likadan ut idag. Det finns inte längre så många omoderna stugor kvar numera. I 

Samrådsredogörelsen i år finns det ett svar som jag tolkar som ert svar på detta: ”De byggnader som 

ska bevaras behöver dock kunna ha en långsiktig användning och kunna anpassas till dagens krav.” 

Vad menar ni med långsiktig användning och anpassas till dagens krav?  I dagens läge känns det mer 

rätt än på länge att tänka hållbart, använda det man har och utveckla det varsamt t ex med hjälp av 

solcellsteknik. Vår stuga betraktas visserligen som omodern, men fullt användbar för sitt syfte som 

sommarstuga för vår och vår dotters familj. Vi tycker att den med sin historia är ett bra exempel på 

fritidshuseran som ni vill bevara.  

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. Det krävs utveckling av Skutberget som friluftsområde 

Etableringen av temaparken 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. 

Vi anser fortfarande att det inte är rimligt att en upprustning och vidareutveckling av Skutberget som 

friluftsområde bara finns som en vision. Underhållet har varit eftersatt länge och måste göras för att 

en stad i Karlstads storlek ska ha ett fungerande friluftsområde.  

8.  Det saknas nödvändiga kostnader för kommunen i detaljplanen, de finns enbart 

redovisade i visionen 

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. Kommer det till ytterligare kostnadsposter och/eller stora praktiska konsekvenser för 

att kunna etablera temaparken? 

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? 

Vi är fortfarande tveksamma till slutsatsen från Trafikutredningen, som har gjorts, som 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. 

I samrådsredogörelsen hittar vi inga svar på följande frågor: 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. 

  

 

10. Hur åstadkomma beräknat besöksantal? 

Det besökarantal som nämns för att visa hur lönsam temaparken ska bli är jämfört med det 

besökarantal Nådendal har, 200 000. Vad baserar man det på, förutom det att det i 

upptagningsområdet bor ett antal människor och av det är en viss andel barnfamiljer? Vad är det 

som gör att de väljer att åka hit kontinuerligt? Det räcker inte enbart med att bo i området för att 

verkligen åka hit. Har ni tänkt att vi här kommer att ”ta från” Nådendal besökare. Det skulle i så fall 

göra företaget mindre lönsamt totalt sett? Vi tror dock snarare att många kommer fortsätta att välja 

åka till Nådendal, eftersom Mumin har stark anknytning dit och upplevs som originalet. 

Av de asiatiska turister som kommer hit är inte många barnfamiljer. En Muminpark i Japan lockar 

förmodligen mer för asiatiska Muminälskare, helt enkelt för att det är närmare. 

11. Muminvärdens koncept kräver ingen ö!? 

Enligt de uppgifter vi fått fram från Muminpark i Japan så finns där ingen ö eller hav/stor sjö. Detta 

öppnar i så fall upp för att etablera en park utan dessa ”måsten” även här. Har kommunen tagit upp 

detta med temaparken? Om inte, är det läge att åter visa på alternativa platser i kommunen.   

12. Vad händer om temaparken går med förlust eller i konkurs? 

I samrådsredogörelsen har vi inte funnit tillräckligt svar på vad som händer om vi inte får så många 

besökare, om det blir förlust, eventuellt konkurs? Etableraren av temaparken kan sälja vidare 

tomträtt och ”temaparksinnehållet” till andra aktörer, om det går. Området är ju så specialdesignat 

för Mumin. Om det inte går att sälja vidare, vad har ni för åtagande då? Enligt den nu föreslagna 

detaljplanen får det inte byggas t.ex. en nöjespark med karuseller m.m. Men hur enkelt går inte det 

att ändra senare? 

 

 


	Lena Lindmark.pdf
	Högsta möjliga försiktighetsprinciper skall gälla!




