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Förslag till detaljplan för Skutbergets temapark,  
Karlstads kommun

D513c 

Ärendet
Rubricerat förslag till detaljplan, upprättat med utökat förfarande den 3 maj 
2019, har översänts för granskning enligt 5 kap. 18§ plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900). Planförslaget har behandlats i samråd med företrädare för 
Trafikverket samt berörda enheter inom Länsstyrelsen vid planberedning den  
13 juni 2019.

Syfte
Att pröva möjligheten att etablera en friluftsinriktad verksamhet som har behov 
av direkt koppling till vattnet och Vänern, samt med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, inom Skutbergets östra delar, Fintatorp. Detaljplanen medger en 
etablering av en friluftsinriktad temapark med Vänerläge och med utgångspunkt 
utifrån de önskemål och inriktningar som kommunen tidigare tagit beslut om. 

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

Planprogram
2011 godkände kommunen ett planprogram för Skutberget, där det nu aktuella 
planområdet pekas ut för upplevelseanläggning, kulturmiljö, parkering samt 
natur.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget är förenligt med 
ställningstaganden i gällande översiktsplan och planprogram.
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Lokaliseringsstudie
Inför beslut om placering av temaparken har en lokaliseringsstudie genomförts. 
I den har åtta olika strandnära placeringar inom Karlstads kommun utretts. 
Valet av utredningsplatser har baserats på temaparkens önskemål om bl.a. goda 
kommunikationer och strandläge. 
I studien rekommenderas Skutberget Östra som lämpligaste lokalisering. Givet 
önskemålen delar Länsstyrelsen kommunens bedömning.

Gällande planer
Det föreslagna planområdet är ej tidigare detaljplanelagt. 

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

Vision och planprogram
Kommunen har samtidigt med detaljplanearbetet valt att genomföra ett 
visionsarbete i form av ett planprogram för Skutbergets övriga delar. 
Länsstyrelsen konstaterar att det är viktigt för förståelsen av helheten att 
planförslaget för temaparken och planprogrammet för Skutberget läses 
parallellt.

Länsstyrelsens roll
Enligt PBL 5 kap. 22 § ska Länsstyrelsen under granskningstiden yttra sig över 
planförslaget, om förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att 

1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,
2. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser,
4. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett 
lämpligt sätt, eller

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn 
till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.
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Riksintressen
Det föreslagna planområdet ingår i eller berör flera riksintresseområden. 
Kommunens ställningstaganden kring riksintressena framgår främst av den till 
planförslaget bifogade miljökonsekvensbeskrivningen.

Riksintresse för yrkesfiske enl. 5§ 3 kap. MB 
Kommunen har till granskningsskedet kompletterat miljökonsekvens-
beskrivningen vad gäller planförslagets påverkan på lek- och uppväxtområden. 
Kommunen gör bedömningen att riksintresset inte påverkas av de föreslagna 
åtgärderna i vattenområdet. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Riksintresse för kommunikationer, sjöfart, enl. 8§ 3 kap. MB
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att riksintresset inte påverkas av 
planförslaget.

Riksintresse för kommunikationer, E18, enl. 8§ 3 kap. MB
Ett av skälen till lokaliseringen av en temapark på Skutberget är det goda 
kommunikationsläget och då främst närheten till E18.
En besöksanläggning som den nu föreslagna genererar betydande trafik-
strömmar och detta finns redovisat i den trafikutredning som finns bifogad till 
planförslaget. Utredningen baserar sina antaganden gällande trafikvolymerna  
på de besöksvolymer och trafikmängder som finns vid motsvarande temapark    
i Nådendal, Finland. 
Kommunen har till granskningen tagit fram aktuell statistik vad gäller 
trafikflödena i området och även bedömt påverkan av framtida utbyggnads-
planer i närområdet, Bergvik och Eriksberg, som delvis belastar samma 
trafikapparat. 
Kommunen kommer fram till att påverkan på riksintresset blir liten och att E18 
och aktuell avfart, Skutbergsmotet, kommer att klara trafikökningen dock med 
små marginaler i samband med besökstoppar.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Riksintresse för friluftsliv enl. 6§ 3 kap. MB samt riksintresse kust-, turism och 
friluftsliv enl. 2§ 4 kap. MB  

De båda riksintressena är geografiskt mycket omfattande och Länsstyrelsen gör 
vidare bedömningen att Skutberget – Bomstad utgör en av värdekärnorna inom 
riksintressena. Enligt planförslaget kommer en del av Skutberget att ingå i 
temaparken. Under högsäsong kommer den delen att vara öppen för betalande 
besökare. Övrig tid på året kommer parkområdet att vara allmänt tillgängligt. 
De funktioner som finns inom temaparksområdet kommer enligt visionen att 
ersättas med motsvarande anläggningar inom året runt allmänt tillgängliga delar 
av Skutberget. 
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Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att en viss negativ inverkan på 
riksintresset sker men att den är så måttlig att den kan accepteras. Skälet till   
det är att samtliga befintliga funktioner inom temaparksområdet planeras att 
omlokaliseras inom Skutberget. 
Områden som idag inte är tillgängliga, främst i västra delen av Skutberget, 
kommer att bli det om förslaget genomförs samt att delar ingående i tema-
parken, som idag är privatiserade, kommer att bli allmänt tillgängliga  under   
en stor del av året, som t.ex. Ytterholmen.
Ur turismaspekt så bedömer Länsstyrelsen att ett genomförande av förslaget 
gynnar riksintresset.

Miljökvalitetsnormer
Hur miljökvalitetsnormerna för vatten avses att följas redovisas endast i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen gör bedömningen att redo-
visningen är godtagbar men konsekvenser och ställningstaganden bör också 
överföras till planbeskrivningen. 

Strandskydd
Enligt planförslaget avser kommunen att upphäva strandskyddet inom de 
delar av planområdet som omfattas av strandskydd med stöd av 4 kap. 17 
§ PBL, vilket får ske om det finns särskilda skäl för det och om intresset 
av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre 
än strandskyddsintresset. Bestämmelserna i 7 kap. 18 c–18 g §§ miljö-
balken ska tillämpas på detaljplanebestämmelser om upphävande av 
strandskydd.
Av planbeskrivningen framgår att kommunen avser att upphäva strand-
skyddet med stöd av 7 kap. 18 c § första stycket punkterna 1, 3, 5 och 6 
miljöbalken. De särskilda skälen som angivna punkter står för är att det 
område som upphävandet avser:

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse    
för strandskyddets syften,

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.

Upphävande med stöd av punkt 1 avser tio privat nyttjade fritidshus med 
respektive tomt, varav tre finns på ön Ytterholmen. Länsstyrelsen 
instämmer i kommunens bedömning att dessa områden har tagits i 
anspråk på det sätt som avses i miljöbalken. 
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Dock ifrågasätter Länsstyrelsen att hela ön Ytterholmen skulle vara 
ianspråktagen på detta sätt men denna fråga är i förhållande till helheten 
av mindre betydelse eftersom de andra punkterna även omfattar ön 
Ytterholmen.
Beträffande punkt 3 och att en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vatten anser Länsstyrelsen att temaparken generellt inte är en 
sådan anläggning som för sin funktion måste ligga vid vatten. Att vattnet 
är ett viktigt inslag i temat förändrar inte den bedömningen. Däremot kan 
vissa inslag i parken såsom bryggor och förbindelse till ön Ytterholmen 
vara sådana anläggningar som måste ligga vid vatten och som därmed 
omfattas det särskilda skälet i punkt 3.
Vad gäller punkterna 5 och 6 har kommunen redovisat sina skäl i 
planbeskrivningen. Även de skäl som kommunen anfört under punkt 3 
kan enligt Länsstyrelsen åberopas till stöd för punkterna 5 och 6.
Kravet för att uppfylla punkterna 5 och 6 är som anförts att det är fråga 
om ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området eller ett annat mycket angeläget intresse.
Kommunen har i översiktsplanen från 2012 redovisat en upplevelse-
anläggning i Skutbergsområdet. I planbeskrivningen anger kommunen 
att detta har sitt ursprung i ett beslut av kommunstyrelsen år 2007 att 
arbeta för en etablering av en upplevelse-anläggning i Karlstad och att 
den kan lokaliseras till Skutbergets friluftsområde. 
Med utgångspunkt från vad kommunen angett i översiktsplanen och den 
lokaliseringsanalys som kommunen gjort samt vad kommunen anfört i 
planbeskrivningen konstaterar Länsstyrelsen att det för kommunen är 
mycket angeläget med en upplevelseanläggning inom Skutbergsområdet. 
Kommunen har också utförligt och tydligt redovisat att anläggningen 
knappast vore lika attraktiv för besökare om den inte placeras i 
anslutning till vattnet och det förefaller inte heller finnas någon intressent 
som skulle vara beredd att satsa på en anläggning utanför strandskyddat 
område. 
Vidare har kommunen kommit fram till att just denna temapark är den 
lämpligaste upplevelseanläggningen och förslaget till detaljplan är så 
förknippat med detta tema att en förändring vad gäller tema och aktör 
sannolikt kommer att kräva en ny detaljplan och därmed en ny prövning    
av eventuellt upphävande av strandskydd.
Sammantaget bedömer Länsstyrelsen utifrån vad som hittills fram-
kommit att de skäl som kommunen anfört kan utgöra särskilda skäl i den 
mening som avses i 7 kap. 18 c § punkterna 5 och 6 MB. 
Förutom att det ska finnas särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken 
krävs som anförts också enligt 4 kap. 17 § PBL att intresset av att ta 
området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset.



Sida
YTTRANDE GRANSKNING
 

6(7)
Datum Referens

LÄNSSTYRELSEN VÄRMLAND

2019-06-19 402-5043-2019

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livs-
villkor för djur- och växtliv på land och i vatten.  
Länsstyrelsen konstaterar att naturvärdena inom det föreslagna plan-
området är av begränsad betydelse och att de föreslagna åtgärderna 
endast i ringa omfattning påverkar naturvärdena ur ett strandskydds-
perspektiv. Det är i detta fall frågan om den allemansrättsliga tillgången 
som i första hand behöver prövas.
Planområdet är utpekat som riksintresse enligt 3 kap. 6 § miljöbalken för 
friluftslivet samt enligt 4 kap. 2 § miljöbalken för turismens och 
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen som särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller 
andra ingrepp i miljön. 
Detta i sig medför en restriktiv syn på upphävande av strandskydd och 
enskilda dispenser från förbud mot åtgärder inom sådana strandskyddade 
områden.
Den nu planerade temaparken främjar emellertid såsom kommunen 
framhåller turismens intresse och innebär i vissa avseenden en ökad 
tillgänglighet mot vad som gäller idag. Verksamheten kommer också i 
huvudsak att pågå under sommarsäsongen och området kommer under 
resten av året i princip vara tillgängligt för allmänheten. 
Länsstyrelsen anser vidare att frågan om upphävande av strandskyddet 
har en nära koppling till riksintressena såsom de framgår av 3 kap. 6 § 
och 4 kap. 1 och 2 §§ MB och att bedömningen av planens inverkan på 
detta har stor betydelse för avvägningen enligt 4 kap. 17 § PBL.
Med hänvisning till vad som anförts har Länsstyrelsen utifrån vad som 
hittills framkommit bedömt att ett upphävande av strandskyddet enligt 
planförslaget kan vara förenligt med 4 kap. 17 § PBL. 

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

Hälsa och säkerhet
Översvämningsrisk 
Delar av det föreslagna planområdet är utsatt för en översvämningsrisk. I 
områden som hotas av en översvämning med en årlig sannolikhet som är 
större än 1/200, bör det inte tillkomma någon bebyggelse utöver vissa 
enklare byggnader av lågt värde där få personer vistas. 
Kommunen har efter samrådet förtydligat sina ställningstaganden kring 
översvämningsrisken och infört planbestämmelser som reglerar lägsta 
golvnivå för vissa mer känsliga objekt. Länsstyrelsen gör bedömningen 
att frågorna kring översvämning har hanterats på ett godtagbart sätt.
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Övrigt
Plankarta
På plankartan har bestämmelsen [a], strandskyddet upphävs, införts. 
Bokstavsbeteckningen återfinns dock endast i bestämmelselistan men 
saknas i själva kartbilden. Den bör föras in på plankartan innan planen 
antas.

Avsnittet UPPLYSNINGAR på plankartan har flyttats och lagts ihop 
med grundkartebeteckningarna. För tydlighetens skull är det lämpligt om 
avsnittet åter placeras i bestämmelselistan.

Prövningsgrundande synpunkter
Länsstyrelsen kan med stöd av 11 kap. 10§ Plan- och bygglagen ta in en 
detaljplan för prövning. Länsstyrelsen kan av det för granskning utställda 
planförslaget och av i dagsläget kända förhållanden inte se att de föreslagna 
åtgärderna kommer att föranleda någon prövning.

Enhetschef Johan Rosqvist har fattat beslut i detta ärende. Plan- och bostads-
samordnare Magnus Ahlstrand har varit föredragande. I den slutliga hand-
läggningen har också plan- och bostadshandläggare Amanda Bäckström samt 
chefsjurist Göran Wirdéus medverkat.
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Karlstad kommun 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 

Länsstyrelsen Värmland 
Samhällsbyggnad 
plan.varmland@lansstyrelsen.se 

Kopia 

linda.saarikoski@trafikverket.se 
jan.a.bergqvist@trafikverket.se 
henrik.hakansson@trafikverket.se 
yvonne.thoren@trafikverket.se 

Trafikverkets yttrande avseende granskning av detaljplan för 
Skutbergets temapark i Karlstad kommun 

Ärendet 

Trafikverket har tagit del av rubricerat underlag som syftar till att utveckla Skutbergets friluftsområde 
med en temapark vid Skutbergets nordöstra område. Trafikverket har yttrat sig i samrådsskedet (TRV 
2018/59464) och hänvisar huvudsakliga resonemang till detta yttrande. 

Ärendet berör väg 722 samt europaväg 18 där Trafikverket är väghållare. E 18 utgör riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 § och har pekats ut i Funktionellt prioriterat vägnät. E 18 
utgör också ett viktigt stråk mellan Stockholm och Oslo och finns representerat som TEN-T nät.  

För fördjupade uppgifter om det statliga vägnätet se tidigare yttrande samt Trafikverkets hemsida. 

Trafikalstring och risk för köbildning 

Anläggningens trafikalstring utgår från uppgifter hämtade från Mumindalen i Nådendal, Finland och 
baseras på antaganden om hur besökare på motsvarande sätt förväntas anlända till Skutberget i 
Karlstad. Trafikverket bedömer att rimliga antagen har gjorts. 

En trafikutredning har tagits fram i samrådsskedet som under arbetet reviderats, ”Trafikutredning 
Skutberget” 2018-09-11. Trafikverket antar att det är denna som avses då kommunen hänvisar till 
”Trafikanalys Skutbergets temapark”. Planbeskrivningen anger sammanfattat att det föreligger liten 
risk för köbildning på rampen från E 18 från väster som dock inte växer ut på E 18. På rampen på E 18 
från öster finns också en liten risk för köbildning. Köbildning kan innebära både framkomlighets-
problem och försämrad trafiksäkerhet. 

Trafikverket har i dialog med Karlstad kommun konstaterat att trafikutredningen visar att risken för 
köbildning som påverkar E 18 är jämförelsevis liten och därmed är också risken för påtaglig negativ 
påverkan på riksintresset liten men frågan behöver bevakas och följas upp. Kommunen behöver tillse 
att beredskap finns för att vidta åtgärder om trafiksituationen inte utvecklas som förväntat. 
Trafikverket efterlyser därför förtydliganden kring kommunens uppföljning samt beskrivning av 
möjliga och genomförbara åtgärder inom fyrstegsskalan som kan förbättra negativ trafikpåverkan på 
statlig väg, dvs både E 18 och väg 722. Ett flertal åtgärdsförslag kommer att presenteras i den ÅVS om 
E 18 som pågår och om eventuellt mer omfattande åtgärder skulle komma att krävas bör dessa vara 
förankrade och samstämmiga med de åtgärdsförslag som rekommenderas i ÅVS’en.  
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ÅVS E 18 genom Karlstad 

I den gemensamma åtgärdsvalsstudien (ÅVS) om E 18 genom Karlstad avvägs och bedöms olika 
åtgärdsförslag där några berör området i närheten av Skutberget/Skutbergsmotet. Det är rimligt att de 
åtgärdsförslag som rekommenderas här får inverkan på planförslaget och kan arbetas in i 
helhetsbilden över trafiksituationen så långt det är möjligt. Se ovanstående om åtagande till följd av 
större trafikalstring än beräknat.  

Gång, cykel och kollektivtrafik 

Andelen besökare som anländer till temaparken med annat färdsätt än bil antas/beräknas vara relativt 
lågt i trafikutredningen med anledning av att man inte vill riskera att underskatta konsekvenser av 
omfattande biltrafik men kommunen konstaterar dock att det finns anledning att tro att andelen som 
reser hållbart ökar. Det är därför av vikt att förutsättningarna för hållbara resor och transporter ges 
utrymme och vikt. 

Trafikverket vill poängtera behov av sammanhängande stråk av gc-vägar som bidrar till att tillväxten i 
kommunen sker på ett hållbart sätt. I samband med utveckling av Eriksbergsområdet prövas frågan 
om gc-väg längs med Skutbergsvägen och möjligheten att förlänga denna fram till temaparken lyfts i 
föreliggande planförslag. Detta innebär dock att utrymme för gc krävs på Skutbergsvägen vid bron 
under E 18 där bredden är begränsad. En alternativ lösning/åtgärd krävs troligen för att passera E 18. 

Trafikverket ser positivt på förslaget att anlägga en busshållplats i närheten till entrén för temaparken 
och framförallt förslaget att utöka turtäthet till 10 minuters-trafik. Åtgärder som gynnar kollektivtrafik 
utgör ett bra alternativ att öka andelen hållbara resor.  

Sammantagen bedömning 

Trafikverket konstaterar att bifogad trafikutredning visar att risk för köbildning på E 18 är mycket 

liten. Trafikverket efterlyser dock en bevakning och uppföljning av trafiksituationen samt en 

beredskap att vidta åtgärder om trafikalstringen inte utvecklas som förväntat. 

Övrigt 

För ytterligare information och planeringsunderlag se bla ”Transportsystemet i samhällsplaneringen” 
på Trafikverkets hemsida  

− www.trafikverket.se/samhallsplanering
− https://trafikverket.ineko.se/se/information-och-råd-vid-kommunal-detaljplanering-när-

statlig-anläggning-kan-påverkas
− Använd gärna Trafikverkets trafikalstringsverktyg:

https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-
analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/

Trafikverket, Region Väst 

Carina Gottfridsson

http://www.trafikverket.se/samhallsplanering
https://trafikverket.ineko.se/se/information-och-råd-vid-kommunal-detaljplanering-när-statlig-anläggning-kan-påverkas
https://trafikverket.ineko.se/se/information-och-råd-vid-kommunal-detaljplanering-när-statlig-anläggning-kan-påverkas
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/
https://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-analysverktyg/Trafikalstringsverktyg/
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Remissyttrande angående Karlstads kommuns detaljplan 
för Skutberget Temapark

Övergripande 
Utvecklingen av Skutberget som besöksmål är positivt för Karlstad i sin ambition att utvecklas till en 
ännu attraktivare besöksstad och därigenom stärka besöksnäringen. Temaparken möjliggör också att 
Skutberget i sin helhet kan utvecklas och erbjuda högre kvalitetsvärden både för Karlstadsborna och 
besökande baserad på hållbara lösningar. Lokaliseringen av temaparken bredvid ett starkt besöksmål i 
form av Bergvik handelsområde inklusive IKEA är bra då man kan merutnyttja befintlig 
kollektivtrafik (linje 1) som redan idag har ett relativt bra grundutbud (20-30 min turtäthet). 

Påverkan
För att motsvara en förväntad resandeutveckling och även bidraga till ett mer hållbart resande 
behöver trafikutbudet förbättras till att motsvara minst 10-minuterstrafik i högtrafik. I den 
nuvarande ekonomiska ramen för tätortstrafiken i Karlstad finns inte utrymme för denna 
trafikökning. För att motsvara en förväntad resandeökning och erbjuda en attraktiv 
kollektivtrafik som avser att leda till den önskade färdmedelsfördelningen, kan vi därför 
bedöma att utvecklingen av Skutberget kommer att medföra en ökad trafikkostnad för 
tätortstrafikens system.
Genom att utvecklingen av Skutberget medför besöksmål i både den östra och västra 
delen och att området till sin yta är såpass stort, fordras det en kollektivtrafikförsörjning 
på båda sidor för att tillgodose en hög tillgänglighet. Denna förutsättning kan skapa 
behov av mer trafikproduktion alternativ att utbudet måste fördelas på respektive sida i 
en ”klyklinje”
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Konsekvenser på kort sikt
Behovet av en förtätning av utbudet av linje 1 som trafikerar Skutberget idag kan 
komma att ske etappvis. Förbättrade hållplatser och infrastruktur behöver komma tidigt 
i processen. En planering för hur trafiklösningarna ska ske under byggtiden behöver 
genomföras.

Konsekvenser på lång sikt
Ambitionen är att området på sikt kommer att införlivas i utbyggnaden av ett 
högkapacitetsstråk (Karlstadsstråket) som trafikerar mellan Välsvikens handelsområde och 
Bergvik via Södra Jakobsberg och Zakrisdal.
Den pågående ÅVS mellan Välsviken och Skutberget bör beaktas i planläggningen inte minst 
ur trafiksynpunkt.

Viktiga aspekter för kollektivtrafik 
Hållplatsen på Skutbergsvägen har placerats i nära koppling till huvudentrén vilket är positivt. I 
förhållande till bilparkering är läget närmare entrén vilket ökar attraktiviteten i att resa kollektivt. Det 
är viktigt att utformningen av hållplatsen är tydlig, attraktiv och inbjudande. Här är lösningen vid 
centralsjukhuset i Karlstad ett föredöme. Hållplatsen är förskjuten söder om gatan vilket medför 
vänsterkörning. Fördelen är att all påstigning och avstigning sker söder om gatan och det blir inga 
korsande gångtrafikanter. Hållplatslösningen är trygg och trafiksäker för resenären. Dock medför 
förslaget en extra vänstersväng för busstrafiken som är korsande mot Skutbergsvägen. Genom att 
”vända” påföljande korsning skapas en ytterligare vänstersväng. Det är viktigt att åstadkomma en 
trafiklösning där bussen har företräde mot biltrafiken och inte blir stående i kö. Det kan vara extra 
känsligt i ett område där vi kan förutse att det blir tillfälliga trafiktoppar i samband med öppning och 
stängning av temaparken men även kring andra förväntade arrangemang. Ökad framkomlighet och 
prioritet för bussen kan skapas genom signalreglering eller ett extra busskörfält som vävs in i gatan 
innan korsning eller allra helst en kombination. Det är en viktig fråga för att säkra god kvalitet för 
kollektivtrafikresenärerna och ger mindre kostnader för kollektivtrafiken.
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Hållplatsen vid ändpunkten intill entrén till campingen kommer att vid vissa tider fungera som 
ändhållplats med paus för bussen. Det innebär att det behöver finnas utrymme att reglera tid. Det är 
viktigt att körspårs kontrolleras så att det blir en fungerande vändning för bussen och att ytan är 
hårdbelagd (asfalt). Det behöver förberedas för strömförsörjning för eventuell anslutning av toalett, 
Hållplatsen utrustas enligt norm inklusive väderskydd, sittmöjligheter, belysning, papperskorg, 
cykelställ med mera.

Hållplatsen på den västra sidan kommer att behöva ha lägen på båda sidor gatan eftersom linjen under 
sommartid kommer att fortsätta mot Bomstadsbadet. Under vintertid kommer dock trafiken 
företrädelsevis vilja vända vid den västra entrén. Det innebär att det behöver skapas utrymme i 
lösningen för att vända linjen med plats för reglering men även fungera när busslinjen kör förbi mot 
Bomstadsbadet. Väderskydd även här i riktning mot Karlstad centrum.



Karlstads kommun
Webbplats
karlstad.se

E-post
karlstadskommun@karlstad.se

Organisationsnr
212000-1850

Postadress
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Besöksadress
Kontaktcenter
Västra Torggatan 26

Telefon
054-540 00 00

Fax
054-18 34 10

Bankgiro
405-2213

Sid 1(1)  

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Delegeringsbeslut, 2019-06-18 
D-2019-548 enligt punkt 6.3.6
Karin Vogt, 054-540 46 78
karin.vogt@karlstad.se

Stadsbyggnadsförvaltningen

Yttrande gällande detaljplan för FINTATORP 2:2, 
Skutbergets temapark - granskning
Dnr MN-2018-1794 Dpl 35.04

Stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till detaljplan för 
Skutbergets temapark. Miljönämnden har getts möjlighet att yttra sig över 
förslaget. När förslaget till detaljplan remitterades i samrådsskedet lämnade 
miljönämnden ett yttrande med ett antal synpunkter. De flesta av dessa har 
beaktats. Miljönämnden vill dock trycka lite extra på följande 
frågor/punkter: 

Förorenad mark
Om bäcken strax norr om temaparkens inhägnad ska flyttas bör länsstyrelsen 
kontaktas angående nödvändiga åtgärder.

Schaktmassor, från till exempel vägbyggnation, räknas som avfall om de inte 
återanvänds inom området. Är massorna förorenade ska dessa behandlas 
eller omhändertas enligt gällande regler.

Följande bör skrivas in under Genomförande - Organisatoriska frågor: 
Miljöförvaltningen - Tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande 
markföroreningar och sanering.

Energi och klimat
De byggnader som planeras att uppföras bör byggas med miljövänliga 
material, och så energieffektivt som möjligt. Byggnader bör i så hög grad 
som möjligt förses med solkraft.

På uppdrag av miljönämnden

Karin Vogt
Miljöhandläggare
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Karlstad, 190619 

     Dnr 18.260.0072 

Granskning gällande detaljplan för Skutbergets temapark, 
Karlstads kommun 
Ert Dnr SBN-2017-201   

Bakgrund 

Karlstads kommun har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Skutbergets 
temapark. Denna plan är nu ute för granskning. Syftet är att möjliggöra för en 
temapark i friluftsområdets nordöstra hörn utmed strandlinjen till Vänern. 
Parken planeras att uppföras av Muminvärlden OY med utgångspunkt i 
författaren Tove Janssons barnböcker om Mumin och dess sagofigurer. 
Värmlands Museum tar inte i detta yttrande ställning till den specifika 
användningen av Skutberget, utan till hur planen kan komma att påverka de 
natur- och kulturvärden som finns i friluftsområdet och tillgång till dessa. Den 
nya detaljplanen för temaparken innebär bland annat att tillgängligheten starkt 
begränsas till det aktuella området. 

Kommunen vill med etablerandet av temaparken utveckla Skutberget till en 
plats för upplevelser, natur, kultur och friluftsliv. I förslaget hävdar kommunen 
att det är möjligt att skapa en sagovärld med hänsyn till natur, terräng och 
strandområdet samt att planförslaget medför positiva konsekvenser för 
kulturmiljön. Något Värmlands Museum ställer sig tveksamma till.  

Museets bedömning 

För att kunna ta hänsyn till kulturmiljön, är det viktigt att känna till 
lagstiftningen på kulturmiljöområdet – exempelvis att alla som planerar att 
utföra åtgärder i och vid vatten har ett ansvar för att kulturmiljöer inte skadas 
eller på andra sätt påverkas negativt. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
inkluderar kulturmiljön och i Plan och bygglagen finns särskilda bestämmelser 
för hur man ska förhålla sig till kulturhistorisk värdefull bebyggelse. 
Kulturmiljölagen ger samhället grundläggande bestämmelser till skydd för 
viktiga delar av kulturarvet. Sedan 2014 finns dessutom nya kulturmiljömål att 
ta hänsyn till, vilka bland annat syftar till att stärka människors delaktighet i 
kulturmiljöarbetet. I detta sammanhang är det också viktigt att lyfta fram 
Europarådets landskapskonvention, vilken syftar till att lyfta fram den 
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demokratiska aspekten genom att betona alla landskaps sociala betydelse, 
främst genom människors aktiva deltagande i landskapets utveckling 
(bebyggelsen inkluderad). 

Bebyggelsens och landskapets kulturvärden kan bedömas utifrån tre 
kompletterande perspektiv – estetiskt, kulturhistoriskt och socialt. Dessa 
perspektiv, var för sig eller tillsammans, motiverar olika åtgärder för att 
tillvarata kulturvärdena i den kommunala planeringen. Om kulturvärden 
bedöms ha betydelse ur allmän synpunkt ska de så långt möjligt skyddas mot 
påtaglig skada. Att ta hänsyn till kulturvärden är ett sätt att säkerställa en 
långsiktigt hållbar livsmiljö. Kulturvärdena i det utpekade området är viktiga 
och riskerar försvinna om den befintliga miljön tvingas underordna sig 
uppbyggnaden av temaparken. Kvaliteterna ligger särskilt i den mångfald 
området besitter, där natur- och kulturmiljön samverkar, vilket ett etablerande 
av en temapark riskerar reducera eller helt förstöra. Områdets historiska prägel 
och unika natur- och kulturmiljöer är därför betydelsefulla att värna.  

Friluftsområdet har stora kulturhistoriska värden och inom det nya 
detaljplaneområdet finns diverse kulturlämningar och bebyggelse som visar 
både på områdets kontinuitet och utveckling – från medeltid till nutid.  

De första spåren av Skutberget som ett rekreationsområde för allmänheten är 
fritidsstugorna från 1930-talet som med hänsyn till terrängen försiktigt infogats 
i miljön. Naturen har varit utgångspunkten och en förutsättning för 
aktiviteterna i området. Den friskvårdsplan för Karlstad och Värmland som 
presenterades för stadsfullmäktige i januari 1972 kom att spela stor roll för 
Skutbergets utveckling under 1970- och 80-talen. Planen, som var en 
utveckling av det arbete Skutbergskommittén och Motionsstiftelsen i 
Värmland startade 1968, hade utarbetats av Skid- och friluftsfrämjandet och 
Karlstads kommun och innehöll argument för varför man skulle satsa på 
friskvård i Värmland. De främsta skälen var samhällsekonomiska och visade på 
besparingar som kunde göras genom förväntade effekter av friskvårdsarbetet. 
Vidare kunde det göras vinster individuellt genom en förbättrad hälsa och 
förbättrade sociala relationer. I och med uppförandet av motionscentralen 
stärkte Skutberget sin nuvarande karaktär. 

De fyra fritidsstugorna öster om platsen för gamla Finta gård tillmäts ett 
särskilt kulturhistoriskt värde. De är alla i någon mening unika eller typiska och 
utgör både enskilt och tillsammans viktiga kulturhistoriska inslag i miljön. 
Stugornas karaktärsdrag ska enligt kommunen i huvudsak behållas men 
museet anser fortfarande att det är oklart hur byggnaderna kommer påverkas 
om bebyggelsen integreras i temaparkens kommersiella verksamhet. Museet 
ser en risk i att stugbebyggelsens karaktär utarmas och försvinner.  



3 

Värmlands Museum vill också påminna om och uppmärksamma den befintliga 
motionscentralen från 1972, vilken har ett kulturvärde som inte tillräckligt 
uppmärksammats i sammanhanget. Motionscentralen besitter ur ett estetiskt 
perspektiv såväl rumsliga som visuella kvaliteter i den fysiska miljön. Dessutom 
är byggnaden viktig ur ett historiskt och socialt perspektiv. Dels som ett 
minnesmärke över den tidiga och betydelsefulla institutionella friskvården i 
Värmland, dels för att många människor i och med detta har en relation till 
byggnaden. Den ansågs länge vara en mönsteranläggning och inspiratör för 
andra kommuner i landet. Motionscentralen är en symbolbyggnad med 
tidstypiska arkitektoniska kvaliteter, särdrag och uttryck. Byggnadskropparnas 
disposition och placering i förhållande till den omkringliggande terrängen gör 
den speciell och central i området.  

I planförslaget (s 23) står skrivet att byggnaden inte är ”utpekad i kommunens 
kulturmiljöprogram, då den inte har samma direkta koppling till områdets 
omvandling till friluftsområde som andra byggnader utanför planområdet har”. 
Något som museet upplever mycket anmärkningsvärt utifrån texten ovan. 
Motionscentralen har tveklöst en direkt koppling till Skutbergets karaktär som 
motions- och friluftsområde. 

Om temaparken realiseras och det senare skulle bli aktuellt att avveckla denna 
bör befintligt natur- och kulturområde kunna återskapas. Detta förutsätter att 
man undviker omfattande markarbeten i form av sprängningar, schaktning av 
jordmassor och att ytan inte hårdgörs. Stor hänsyn bör tas till natur- och 
kulturmiljön samt till de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna, och att 
dessa förvaltas på ett sådant sätt att deras kulturhistoriska värden inte minskar. 

För Värmlands Museum 

Per-Ola Åström  
Byggnadsantikvarie 
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Från: stadsbyggnadsforvaltningen@karlstad.se 
Skickat: den 20 juni 2019 23:43 
Till: Stadsbyggnadsförvaltningen 
Ämne: Synpunkt om detaljplan från karlstad.se 

Namn: Peter Sörensen 
Mejladress: peter@greenhouse.se 
Telefonnummer: 0730-205282 
Adress: 1:a Villagatan 5, 65341 Karlstad 
Detaljplan: Skutberget 
Synpunkt: SYNPUNKTER PÅ DETALJPLAN FÖR SKUTBERGET 

1. Behov av direkt koppling till Vänern

I den föreslagna detaljplanen anförs på flera ställen att den aktuella temaparken (Mumin) har ett 
behov av att ligga vid ett innanhav med koppling till öar och att detta gör att placeringen just här på 
Skutberget är den enda som är möjlig för att parken ska kunna etableras. Och att detta därmed skulle 
utgöra ett argument för att undanröja strandskyddet. 

Såvitt jag erfar finns dock inget sådant krav, varken på en generell innanhavsplacering, en specifik 
Vänerplacering, eller tillgång till öar, framfört från exploatören. Istället verkar detta vara ett krav som 
fabricerats av kommunen själv. 

Några sådana krav tycks heller inte finnas från exploatören. Studerar man deras nyligen uppförda 
park i Japan så har den placerats vid en liten, liten sjö ute i skogen, utan öar. Och det fungerade 
uppenbarligen alldeles utmärkt. Och sådana platser har vi gott om i vårt län. 

Om det skulle vara så att argumentet är fabricerat av kommunen själv faller kommunens 
huvudargument för ett undanröjande av strandskyddet. Och därmed med största sannolikhet också 
planen i sig. 

Dessutom skulle ett sådant tilltag i sig, dvs att kommunen farit med osanning, vara högst 
anmärkningsvärt och sannolikt bli föremål för fortsatt debatt och ifrågasättande. Som 
kommuninvånare måste man kunna lita på att fakta som framförs i en detaljplaneprocess är 
korrekta. 

2. Strider mot tidigare ställningstaganden

Det nu aktuella detaljplaneförslaget strider, liksom hanteringen av själva planprocessen, i mina ögon i 
flera avseenden mot kommunens tidigare ställningstaganden.  

I kommunstyrelsens beslut november 2007 uttrycks tydligt att den anläggning man vill etablera 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 nyckelord i verksamheten. 

Samma krav kommer till uttryck i det planprogram som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2011. 
Här var man dessutom tydlig med att en upplevelseanläggning inte fick innebära att området 
kommersialiserades eller att allmänhetens tillgång till stränder och natur inskränktes. 

I alla dessa avseenden bryter den nu planerade etableringen mot dessa krav, vilket måste betecknas 
som högst olämpligt. 
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I kommunens översiktsplan (2012) pekas hela Skutberget ut som en en möjlig plats för en 
"upplevelseanläggning". I samma dokument läser vi att "områden med dokumenterat höga värden 
för naturvård eller friluftsliv ska undvikas vid lokalisering av nya bostäder, arbetsplatser, vägar och 
annan exploatering".  Här läser vi också ”de mest värdefulla områdena bör säkerställas genom ett 
långsiktigt skydd enligt miljöbalken.” 

I detalplaneförslaget, liksom i kommunens nyligen antagna naturvårds- och friluftsplan pekas 
Skutbergets Friluftsområde ut just som ett område av stort värde för friluftslivet. Den höggradiga och 
omfattande exploatering som den nu föreslagna temaparken innebär måste rimligen anses som 
oförenliga med de skrivningar som gjorts i översiktsplanen. Och därmed omöjliggöra en sådan 
exploatering. Vad är annars syftet med en översiktsplan? 

Slutligen läser jag följande i kommunens strategiska plan, dvs det övergripande styrdokumentet - ”I 
ett demokratiskt samhälle ska invånarna känna delaktighet och inflytande genom att de kan vara 
med och påverka och känna att deras åsikter tas på största allvar. Vi vill öka möjligheten för 
Karlstadsborna att aktivt delta i samhället och känna att det finns möjligheter att kunna påverka sitt 
liv och vardag.” Detta till trots har ingen dialog förts med Karlstadborna kring lämpligheten i att 
etablera en temapark av den typ och omfattning som den nu planerade. Istället har beslutet fattats 
över kommuninvånarnas huvuden och bakom deras ryggar. Och när kommuninvånarna sedan 
protesterat kraftfullt mot dem - och en opinionsundersökning visat att över 60% av 
kommuninvånarna ogillar idén, så har kommunen ignorerat kritiken. Och istället för att lyssna och 
inbjuda till dialog har man anlitat kommunikationsbyråer för att få hjälp att sälja in idén till 
Karlstadborna. Detta kan knappast anses vara prov på det förhållningssätt som så vackert skrivs om i 
den strategiska planen. 

Om inte krav och målformuleringar som kommer till uttryck i kommunens planer och styrdokument 
går att lita på och är till för att efterlevas, vad är då syftet med att författa dem? 

3. Ohållbar och olämplig koppling mellan detaljplan och vision (planprogram)

Att anta en detaljplan som baseras på kompenserande aktiviteter som eventuellt kommer att 
genomföras genom till intet förpliktigande skrivningar i en vision känns varken hållbart eller lämpligt. 
Det framstår i mina ögon istället snubblande likt lurendrejeri eller bondfångeri, och kan knappast 
vara förenligt med de nationella direktiv som finns kring hur planprocesser av denna typ ska 
hanteras. 

4. Påstått begränsad tillgång till arrendestugoområdena

I detaljplaneförslaget hävdas att marken i de områden där arrendestugorna ligger i så hög grad tagits 
i anspråk av stugägarna att ”det avhåller många från att vistas kring dessa områden”. I synnerhet då 
ön Ytterholmen som till följd av arrendatorernas agerande hävdas ”upplevas som privatiserat och 
inte tillgängligt för vistelse”. Som en följd av dessa antaganden hävdar kommunen att ”dessa 
områden i sin helhet saknar betydelse för strandskyddets syfte avseende allemansrättlig tillgång till 
strandområden”. 

Dessa påståenden saknar som jag ser det i hög grad förankring i verkligheten. Dock är det sannolikt 
så att kommunen själv varit dålig på att informera om allmänhetens rätt att vistas på dessa områden. 
Vilket knappast varken kommuninvånarna, arrendatorerna eller strandskyddet kan lastas för. Vid 
mina egna träffar med stugägarna har flertalet varit mycket tydliga med att allmänheten är mer än 
välkommen att frekventera dessa områden, så länge de inte gör intrång i den privata sfären eller gör 
åverkan på privat egendom. Att somliga arrendatorer tagit sig friheten att i strid med ingångna avtal 



privatisera kommunal mark kan knappast heller det användas som ett argument för att undanröja 
strandskyddet och allmänhetens tillgång. 

5. Otillräckliga begränsningar

I planförslaget finns inskrivet en begränsning att användningen begränsas såtillvida att tivoli, med 
berg- och dalbanor och karuseller, inte får anläggas. Vad innebär detta i realiteten? Att ett tivoli med 
allt annat än just detta får anläggas? Typ ett Liseberg fast utan just berg- och dalbanor och 
karuseller? En gokartbana? Skrivningen känns milt sagt otillräcklig och öppnar ju upp för att området 
kan förvandlas till i princip vad som helst utom just ett tivoli, med berg- och dalbanor och karuseller, 

Under den långa debatt som föregått i media har vi flera gånger i olika sammanhang hört företrädare 
för kommunen säga att inga träd kommer att behöva tas ned eller skövlas. I den nu föreslagna planen 
öppnas istället upp för en omfattande och näst intill godtycklig avverkning av träd inom området. 
Inte minst gäller detta område 7 på figur 3 i planförslaget. Godtyckliga uttryck som ”en stor del” 
används flitigt. Endast ett fåtal särskilt utpekade träd tycks ha skyddats till 100%. Att på detta vis fara 
med osanning i dialogen med medborgarna är högst olämpligt. Likaså känns den godtycklighet som 
präglar restriktionerna kring avverkning av skog i planförslaget olämplig och känns tyvärr allt för väl 
igen från det detaljplaneförslag som låg på samråd 2012, men som som sedan drogs tillbaka. Här 
borde rimligen mycket starkare restriktioner kring avverkning av skog införas i planen. 

En farhåga som framförts av många kritiker är den kring riskerna för att temaparken successivt skulle 
leda till området förvandlas till ett exklusivt hotell- och stugområde för välbeställda. Vilka garantier 
och restriktioner finns inskrivna i planen för att tillse att en sådan omvandling inte sker? 

6. Motionscentralen

Under avsnittet kulturmiljö omnämns motionscentralen som en sentida uppförd byggnad av ringa 
värde. Och den har av ledande kommunföreträdare under det senaste året vidtalats som vore den 
enormt sliten och närmast fallfärdig. I själva verket är motionscentralen synnerligen välbyggd och 
trots bristande underhåll en byggnad i ett mycket gott skick. Som kvarvarande friluftsanläggning från 
denna epok måste den idag utgöra en av Sveriges mest påkostade och vackrast belägna.  

När anläggningen uppfördes var den en mönsteranläggning som väckte stor uppmärksamhet i 
Sverige och som besöktes flitigt av andra kommuner. Och därmed bör den också rimligen ha ett stort 
kulturhistoriskt värde kopplat till denna epok och till kommunens dåvarande strävan om att bli 
Sveriges friskaste kommun. Dessutom har byggnaden under 2000-talet moderniserats med solceller 
och modern styr- och reglerteknik för avsevärda summor. 

Under 2000-talet har såväl anläggningen som verksamheten misskötts kraftigt. Under de tio åren 
med First Camp som driftsansvariga ledde den omfattande misskötseln till att verksamheten skars 
ner i omfattning och att marknadsföringen uteblev. Efter konflikten med First Camp kring 
översvämningen på campingen år 2014 avstannade utvecklingsarbetet enligt TFFs direktör Mats 
Ahrén helt. Och den 31/12 2016 sades det tioåriga driftsavtalet med First Camp slutligen upp. Att 
använda en besökssiffra från oktober 2017, en period där centralen efter tio års misskötsel står utan 
aktivitet i motionshallen, utan café och med igenspikad pool, samt utan aktiv marknadsföring, som 
argument för att påvisa att anläggningen är oattraktiv, känns minst sagt bedrägligt och inte värdigt 
ett kommunalt plandokument. 

7. En politiskt färgad partsinlaga eller ett objektivt planunderlag?



Plandokumentet präglas i sin nuvarande form i mina ögon, precis som planhanteringen i stort, av en 
allt för subjektiv framställning och vinkling av argument och fakta. Syftet med ett kommunalt 
plandokument bör rimligen vara att ge en så objektiv skildring som möjligt av den föreliggande 
verkligheten för att därigenom skapa möjlighet för en fungerande demokratisk process. Och inte vara 
en subjektiv partsinlaga avsedd att bana väg för en politisk vilja genom politiskt färgade 
verklighetsbeskrivningar. Oavsett vem som sitter vid makten. 

För Karlstadpartiet Livskvalitet den 20 juni 2019 

Peter Sörensen 
Politisk talesperson 
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