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INLEDNING
Karlstads kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Skutbergets temapark med syfte att 
möjliggöra en vatten- och Vänernnära temapark med hänsyn till natur- och kulturvärden, inom 
Skutbergets östra delar. Med anledning av att det i ett tidigt skede i processen antogs att planen kan 
antas innebära betydande miljöpåverkan pågår en miljöbedömningsprocess parallellt med planar-
betet och en miljökonsekvensbeskrivning enligt Miljöbalkens 6 kap. 11 § (tidigare lydelse) har tagits 
fram. 

Parallellt med detaljplanarbetet och miljöbedömningsprocessen (6 kap. 11 § miljöbalken) pågår 
också en miljöbedömningsprocess med anledning av planerade vattenverksamheter (11 kap. miljö-
balken) i området. Miljökonsekvensbeskrivingen har därmed två syften och redovisar därför både 
planens och de planerade vattenverksamheternas miljöpåverkan. 

Granskningen av detaljplanen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och kompletterande 
samråd och avgränsningssamråd för planerade vattenverksamheter samordnades och genomfördes 
mellan den 16 maj och 20 juni 2019. Detta granskningsutlåtande redovisar inkomna synpunk-
ter under granskningen enligt plan- och bygglagen 5 kap. 18 §, miljöbalkens 6 kap 14 § 
(tidigare lydelse) och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till ändringar av detaljplaneför-
slaget och miljökonsekvensbeskrivningen. Synpunkter specifikt angående kommande tillstånds-
ansökan för vattenverksamhet (miljöbalken 6 kap 24 §) redovisas i Samrådsredogörelse för tillståndsverk-
samhet på Skutberget, inom Fintatorp, Karlstads kommun.

PLANPROCESSEN
Detaljplanen för Skutbergets temapark, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, upprättas 
med utökat förfarande och var föremål för samråd enligt plan- och bygglagens 5 kap. 11 § och mil-
jöbalkens 6 kap. 14 § (tidigare lydelse) mellan den 24 maj och 30 juni 2018. För sammanställning av 
samrådsprocessen, se Samrådsredogörelse Skutbergets temapark.

Under både samråds- och granskningtiden har den mediala uppmärksamheten kring Skutberget 
varit stor, i både traditionella och sociala medier. Bland annat har det förts debatt i lokala tidningars 
insändarsidor, ett nytt politiskt parti har skapats inför valet 2018 och en protestlista med namnun-
derskrifter har samlats in av en lokal förening. En kopia av denna har i samband med granskningen 
av detaljplanen överlämnats till kommunen. Denna uppmanar de styrande partierna att backa från 
förslaget och att Muminvärlden ska avstå från friluftsområdet och istället acceptera något av de 
andra områdena som Karlstads kommun erbjudit. Se yttrande från Skutbergets Wenner.

Under både samrådet och granskningen av planen har många frågor ställts till kommunen och även 
figurerat i media. På kommunens hemsida (karlstad.se/skutbergetsframtid) har därför vanliga frågor 
och svar sammanställts i syfte att göra dessa lättillgängliga för allmänheten.

Under granskningstiden har närmare 600 skriftliga yttranden på förslaget inkomit till kommunen. 
Majoriteten av synpunktera handlar om att planerna för temaparken bör läggas ned av olika skäl. 
Synpunkter från allmänhet och privatpersoner skiljer sig i sak inte stort från de synpunkter som 
inkom under samrådet. Det är dock något fler som under granskningen uttryckt sig positivt kring 
planerna för Skutberget och temaparken. 
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ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING
DETALJPLAN
• Befintliga tallar i planområdets norra del (GATA), intill Skutbergsvägen, har fått särskilt skydd 

mot fällning (n4). Syftet är att säkerställa att dessa kvarstår i samband med byggnation av buss-
hållplats.

• I syfte att inte hindra naturvärdenas utveckling (t ex plockhuggning av mindre gran osv.) har 
bestämmelsen om träd inte får fällas omformulerat (n3).

• Inom temaparksområdets norra del (e1), mot Skutbergsvägen, har bestämmelse om vall med 
planetering tillförts (m). Syftet är att säkerställa markmodellering för skydd mot insyn från fri-
luftsområdet och för en naturlig placering av utomhusteatern. 

• Planstöd för gemensamhetsanläggning (g) inom parkeringsområdet har tagits bort i plankartan. 
Finns inga planer på en sådan i det området. 

• Planbeskrivningen har uppdaterats angående ytor, kulturmiljö, trafik, buller, strandskydd. 
• En illustration över planbestämmelser har tagits fram för att underlätta förståelsen av planens 

regleringar, se Illustrationskarta över planbestämmelser. 
• Inför antagande har exploatören överlämnat dokumentet Mumins koppling till havet och vattnet, 

som redogör för det vattennära behov temaparken har och som framförts under planproces-
sens gång. 

• Efter granskningstiden har den fortsatta inventeringen inom ramen för kommunens kultur-
miljöprogram gjorts för västra stadsdelsområdet, innefattande bl a Skutberget. Vid invente-
ringen har ytterligare två fritidshus samt två uthus inom planområdet pekats ut som värdefulla. 
Värdemotiveringen säger att de är sportstugor från 1930-1940-tal som med småskalig och enkel 
utformning på naturtomt speglar tidens ideal kring friluftsliv och har ett samhällshistoriskt 
värde. Information om detta har införts i planbeskrivningen.  
Med anledning av att byggnaderna är privatägda men står på tomter som arrenderas av kom-
munen, och som planeras att sägas upp inför etableringen av den planerade temaparken, har 
stadsbyggnadsförvaltningen valt att inte införa några skydds- eller varsamhetsbestämmelser för 
byggnaderna i detaljplanen. Dock finns i planförslaget krav på att förundersökning och doku-
mentation av de kulturhistoriska värdena ska göras innan eventuella åtgärder (ombyggnad eller 
rivning) vidtas. Detta regleras i genomförandeavtalet.

• Övriga redaktionella ändringar i plankarta och planbeskrivning.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
• Tillägg och komplettering av bedömning hur ytterligare ett broalternativ (totalt tre gångbroar) 

påverkar vattenmiljön har gjorts. En särskild utredning och analys av hur vattenutbytet påverkas 
av samtliga anläggningar i vatten har tagits fram, se Vattenmodellering Skutbergets temapark, WSP.

• Kulturmiljöbedömningen har kompletterats med uppgift från den efter granskningen gjorda 
inventeringen inom ramen för Karlstads kommuns kulturmiljöprogram. Den sammanfattande 
bedömningen av konsekvenserna för kulturmiljön har justerats.

• Övriga redaktionella ändringar

GENOMFÖRANDE 
Hur detaljplanen ska genomföras regleras med villkor i avtal mellan exploatör och kommun. Avtalet 
är inte en del av detaljplanehandlingarna men har en stor betydelse för genomförandet av detalj-
planen. I syfte att bland annat inarbeta fler av miljökonsekvensbeskrivningens ytterligare förslag till 
åtgärder har förslag till avtal utformats med följande villkor som är relevanta utifrån detaljplanen 
och miljökonsekvensbeskrivningens rekommendationer och slutsatser:
• Allmänheten ska ha tillgång till markområdet utanför temaparkens säsongs öppettider.
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• Exploatören/bolaget ska samråda med kommunen om byggnadernas och ytors utformning 
innan färdigprojektering påbörjas.

• Förundersökning och dokumentation (avseende byggnadens kulturvärden) ska göras innan 
bygglov eller rivningslov ges för motionscentralen och/eller fritidshusen.

• Ingen omkringliggande naturmark får tas i anspråk eller påverkas under tiden för byggnationen. 
• Före planering och projektering skall samråd med kommun en angående naturmiljöns värde 

och vad som ska sparas alternativt förstärkas/kompenseras göras.
• I syfte att kompensera/stärka den biologiska mångfalden, inom markområdet, ska en skötsel-

plan för träd och natur avseende naturvård tas fram av exploatören.  
• Exploatören ska ta fram en skötselplan för att skydda utpekat vassområde.  
• Innan åtgärder genomförs på befintliga byggnader ska dessa undersökas om de innehåller livs-

miljöer för fladdermöss. Påvisas området innehålla viktiga livsmiljöer (viloplatser/fortplantings-
område) ska förebyggande skyddsåtgärder vidtas. (Förebyggande skyddsåtgärder ska fungera 
innan åtgärd som försämrar, skadar eller förstör livsmiljöer får vidtas.)

INKOMNA YTTRANDEN
Av de närmare 600 yttrandena som inkom under granskningen är majoriteten från allmänheten och 
privatpersoner. De flesta som yttrat sig motsätter sig förslaget i allmänhet. Synpunkter och fram-
förda åsikter skiljer sig inte stort från dem som inkom under samrådet. Se Samrådsredogörelsen för en 
grov sammanfattning av inkomna synpunkter. 

För att få en översikt av alla inkomna synpunkter och frågor från allmänheten och sakägare har 
dessa sammanfattats, kategoriserats och bemötts ämnesvis. Yttranden från sakägare, föreningar, 
organisationer och statliga och kommunala remissinstanser har sammanfattats och kommenterats 
styckvis under Synpunkter från remissinstanser, men redovisas i sin helhet i bilagor. Yttranden från all-
mänheten redovisas under Synpunkter från övriga. Stadsbyggnadsförvaltningens kommentarer redovi-
sas med kursiv text. 

Samtliga inkomna synpunkter i sin helhet finns tillgängliga hos stadsbyggnadsförvaltningen.

SYNPUNKTER FRÅN REMISSINSTANSER
Yttranden utan erinran eller av upplysningskaraktär
Luftfartsverket, Hammarö kommun, Karlstads Airport AB, Karlstads El- och stadsnät AB, Kultur- 
och fritidsnämndens arbetsutskott. 

Länsstyrelsen i Värmland (bilaga 1)
• Delar kommunens bedömning att planförslaget är förenligt med ställningstaganden i gällande 

översiktsplan och planprogram. 
• Valet av utredningsplatser (i lokaliseringsanalysen) har baserats på temaparkens önskemål om 

b la goda kommunikationer och strandläge. Skutberget Östra rekommenderas som lämpligaste 
lokaliseringen. Givet önskemålen delar länsstyrelsen kommunens bedömning. 

• Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i behovsbedömningen att planen kan antas inne-
bära betydande miljöpåverkan och välkomnar att en miljökonsekvensbeskrivning upprättas 

• Länsstyrelsen konstaterar att det är viktigt för förståelsen av helheten att planförslaget för tema-
parken och planprogrammet för Skutberget läses parallellt.
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Riksintressen
• Länsstyrelsen delar kommunens bedömningar om att riksintressena för yrkesfiske och kommu-

nikationer för sjöfart inte påverkas av planförslaget. 
• Avseende riksintresse för kommunikationer bedömer kommunen att påverkan på E18 och 

aktuell avfart, Skutbergsmotet, kommer att klara trafikökningen, dock med små marginaler i 
samband med besökstoppar. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

• Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att en viss negativ inverkan på riksintresset för 
kust- turism- och friluftsliv 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 temaparken, som idag är privati-
serade, kommer att bli allmänt tillgängliga under en stor del av året, som t ex Ytterholmen. Ur 
turismsynpunkt bedömer länsstyrelsen att ett genomförande av förslaget gynnar riksintresset.  

• Länsstyrelsen bedömer att redovisning av MKN Vatten i miljökonsekvensbeskrivningen är god-
tagbar men att konsekvenser och ställningstaganden också bör överföras till planbeskrivningen. 

Kommentar: konsekvenser för MKN Vatten beskrivs i planbeskrivningens konsekvensavsnitt.

Strandskydd
• Upphävande med stöd av MB 7 kap. 18 c § punkt 1 avser tio privat nyttjade fritidshus med res-

pektive tomt. Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att dessa områden har tagits 
i anspråk på det sätt som avses i miljöbalken. Dock ifrågasätts att hela ön Ytterholmen skulle 
vara ianspråktagen, men denna fråga är i förhållande till helheten av mindre betydelse eftersom 
de andra upphävandegrunderna omfattar ön. 

Kommentar: Kommunen vidhåller att en större del av ön än de arrenderade tomterna upplevs som ianspråktagen, 
dels för att inga tomtavgränsningar finns och dels för att arrendatorerna sköter och nyttjar även områden utanför den 
egna tomten genom t ex gräsklippning, båtangöring och möblering. 

• Länsstyrelsen bedömer att temaparken generellt inte är en sådan anläggning som för sin funk-
tion måste ligga vid vatten (enligt MB 18 c § punkt 3). Att vattnet är ett viktigt inslag i temat 
förändrar inte den bedömningen. Däremot kan vissa inslag (bryggor och broar) vara sådana 
anläggningar. 

Kommentar: Den temapark som är aktuell i detta fall har en mycket stark koppling till vatten och skulle inte vara 
möjlig att genomföra på en plats utan vattenkontakt. 

• Även de skäl som kommunen anfört under punkt 3 (i planbeskrivningen) kan enligt länsstyrel-
sen åberopas till stöd för punkterna 5 och 6. 

• Med utgångspunkt från översiktsplan, lokaliseringsanalys och det kommunen anfört i plan-
beskrivningen konstaterar länsstyrelsen att det för kommunen är mycket angeläget med en 
upplevelseanläggning inom Skutbergsområdet. […] Sammantaget bedömer länsstyrelsen utifrån 
vad som hittills framkommit att de skäl som kommunen anfört kan utgöra särskilda skäl i den 
mening som avses i miljöbalken.  

• Länsstyrelsen konstaterar att naturvärdena inom det föreslagna planområdet är av begränsad 
betydelse och att de föreslagna åtgärderna endast i ringa omfattning påverkar naturvärdena ur 
ett strandskyddsperspektiv.  

• Länsstyrelsen anser att frågan om upphävande av strandskyddet har en nära koppling till riks-
intressena såsom de framgår av miljöbalken och att bedömningen av planens inverkan på detta 
har stor betydelse för avvägningen enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

• Med hänvisning till vad som anförts har länsstyrelsen utifrån vad som hittills framkommit be-
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dömt att ett upphävande av strandskyddet enligt planförslaget kan vara förenligt med  
4 kap. 17 § plan- och bygglagen.

Övriga frågor 
• Planförslaget bedöms inte ha någon direkt påverkan på någon mellankommunal fråga. Den 

ökade tillströmningen av besökare som etableringen förväntas ge innebär dock ett betydande 
tillskott till länets besöksnäring. 

• Länsstyrelsen bedömer att frågorna kring översvämning har hanterats på ett godtagbart sätt. 
• På plankartan har bestämmelsen “a” införts. Beteckningen återfinns fock endast i bestämmelse-

listan men saknas i själva plankartbilden. Den bör föras in på kartan innan planen antas.  

Kommentar: Beteckningen (a) finns på plankartan men har inför antagandet tydliggjorts både med en pil som kopp-
lar beteckningen till den administrativa gränsen och komplettering av bestämmelsetexten, samt ett (a) även på den 
illustration som visar inom vilket område strandskyddet upphävs.

Prövningsgrundande synpunkter
• Länsstyrelsen kan av det för granskning utställda planförslaget och av i dagsläget kända förhål-

landen inte se att de föreslagna åtgärderna kommer att föranleda någon prövning. 

Trafikverket (bilaga 2) 
• Bedömer att kommunen gjort rimliga antaganden kring anläggningens trafikalstring. 
• 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 be-
skrivning 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 re-
kommenderas i ÅVS’en. Trafikverket efterlyser dock en bevakning och uppföljning av trafiksi-
tuationen samt en beredskap att vidta åtgärder om trafikalstringen inte utvecklas som förväntat. 

• Trafikverket ser vikten av att förutsättningarna för hållbara resor ges utrymme och vikt. Det 
är positivt med busshållplats i närheten till entrén för temaparken och framförallt förslaget att 
utöka turtätheten till 10 minuters-trafik.  

• I samband med utvecklingen av Eriksbergsområdet prövas frågan om ett sammanlänkande 
gc-stråk till Skutberget. Detta innebär dock att utrymme för gc-väg vid bron under E18 där 
bredden är begränsad. En alternativ lösning krävs troligen för att passera E18.

Kommentar: Utifrån de analyser som gjorts bedöms inte några ytterligare åtgärder behövas. Skulle trafiksituatio-
nen mot förmodan inte utvecklas som förväntat och en ohållbar trafiksituation skulle befaras är ett första steg att 
arbeta med insatser tillsammans med exploatören, så kallade mobility management-åtgärder. Detta har förtydligats 
i planbeskrivningen. Ambitionen är att vidta vissa mobility management-åtgärder redan från start, vilket inte 
trafiksimuleringen tagit höjd för. Ett eventuellt ytterligare steg kan vara att genomföra någon eller några av de andra 
trafiklösningar som simulerats i trafikutredningen.  

Kommunen ser att uppföljning av trafiken på Skutberget sker inom den löpande/ordinarie uppföljningen som nor-
malt görs av både kommun och Trafikverket. Skulle behovet av extra uppföljningar uppstå är detta en fråga för ett 
senare skede. 
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Gång- och cykelväg via Eriksberg har begränsad betydelse för tillgängligheten till Skutberget. Hur den kommer att 
utformas behandlas i planarbetet för verksamhetsområdet Eriksberg.

Region Värmland Kollektivtrafik (bilaga 3) 
• En temapark av detta slag är positivt för Karlstad och lokaliseringen, med närhet till ett annat 

starkt besöksmål (Bergvik/IKEA), är bra då man kan merutnyttja befintlig kollektivtrafik (linje 
1) som redan idag har ett relativt bra grundutbud (20-30 min turtäthet). 

• För att motsvara förväntad resandeutveckling behöver trafikutbudet förbättras till att motsvara 
minst 10-minuterstrafik, vilket medför en ökad trafikkostnad för tätortstrafikens system.   

• Genom utvecklingen av Skutberget fodras kollektivtrafikförsörjning i både öst och väst för att 
tillgodose en hög tillgänglighet. Denna förutsättning kan skapa behov av mer trafikproduktion 
alternativt att utbudet måste fördelas på respektive sida i en “klyklinje”.  

• Förtätning av utbudet av linje 1 kan ske etappvis där förbättrade hållplatser och infrastruktur 
behöver komma tidigt i processen. En planering för hur trafiklösningarna ska ske under byggti-
den behöver genomföras. 

• Ambitionen på lång sikt är att området kommer att införlivas i utbyggnaden av ett högkapaci-
tetsstråk som trafikerar mellan Välsvikens handelsområde och Bergvik. I planläggningen bör 
pågående ÅVS-arbete mellan Välsviken och Skutberget beaktas.  

• Placeringen av hållplatsen, nära entrén, är positivt. I förhållandet till bilparkeringen är läget 
närmre entrén, vilket ökar attraktiviteten för att resa kollektivt. En tydlig, attraktiv och inbju-
dande hållplats är viktig. Hållplatsen vid Centralsjukhuset i Karlstad är ett föredöme. 

• Hållplatsen förskjuten åt söder är positivt för trafikanternas säkerhet då av- och påstigning sker 
utan att korsa vägen. Dock medför detta för bussen två vänstersvängar. Det är därför viktigt 
att skapa en lösning där bussen får företräde mot biltrafiken och inte blir stående i kö. Det 
kan vara extra känsligt i ett område med tillfälliga trafiktoppar i samband med öppning och 
stängning av temaparken och vid andra arrangemang. Signalreglering för buss och/eller extra 
busskörfält är därför att föredra.

Kommentar: Synpunkter angående bussens företräde mm beaktas i projekteringsskedet. 

Teknik- och fastighetsnämnden, Karlstad kommun 
• Synpunkter i samrådet gällde genomförandebeskrivning, skydd av mark under byggtiden, samt 

bevarande av befintliga värden och ekologiska spridningssamband. Nämndens synpunkter har 
beaktats och den del som kvarstår, men som istället skrivs in i kommande genomförandeavtal, 
gäller skydd av mark under byggtiden. Detta eftersom det inte kan regleras i detaljplanen. För-
valtningen har inga synpunkter på förslaget. 

Miljönämnden, Karlstads kommun (bilaga 4)
• Om bäcken strax norr om temaparkens inhägnad ska flyttas bör länsstyrelsen kontaktas angå-

ende nödvändiga åtgärder. 
• Schaktmassor, från t ex vägbyggen, räknas som avfall om de inte återanvänds inom området. Är 

massorna förorenade ska dessa behandlas och omhändertas enligt gällande regler. 
• De byggnader som planeras att uppföras bör byggas med miljövänliga material, och så energief-

fektivt som möjligt. Byggnader bör i så hög grad som möjligt förses med solkraft. 
• Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn och kontroll enligt miljöbalken beträffande markförore-

ningar och sanering.  

Kommentar: Parallellt med planarbetet pågår process enligt Miljöbalken för planerade vattenverksamhetsamheter i 
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området. Länsstyrelsen är underrättade om de båda processerna och har varit samrådsinstans. Ett förtydligande om 
Miljöförvaltningens ansvarsområde har gjorts i planbeskrivningen.

Lantmäterimyndigheten Karlstad
• På plankartan inom den byggbara delen av det norra R1-området finns ett “u”. Vad är syftet 

med denna då det finns intilliggande u-område?  
• Inom området för parkering ges möjlighet för gemensamhetsanläggning (g). Om detta är tan-

ken bör detta beskrivas i genomförandebeskrivningen. T ex vilka fastigheter som ska ingå osv. 
• Identiteten på rättigheterna saknas på plankartan. 
• Baskartan är något för gammal - bör uppdateras 
• Inget i övrigt att erinra. 

Kommentar: För att avleda dagvatten från områdena norr om Bomstadsvägen behövs ett dike/ledning från kors-
ningen Skutbergsvägen/Bomstadsvägen till befintligt nord-sydligt dike. Slutligt läge för detta är ännu inte fastställt, 
varför hela området möjliggörs för allmännyttiga ledningar (u). Detta finns även beskrivet i planbeskrivningen. 

Värmlands Museum (bilaga 5)
• Ställer sig tveksamma till att det är möjligt att skapa en sagovärld med hänsyn till natur, terräng 

och strandområden samt att planförslaget medför positiva konsekvenser för kulturmiljön. 
• Kulturvärdena i det utpekade området är viktiga och riskerar att försvinna om den befintliga 

miljön tvingas underordna sig uppbyggnaden av temaparken. Kvalitéerna 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. 

• De fyra stugorna öster utpekade som särskilt kulturhistoriskt värdefulla är alla i mening unika 
eller typiska och utgör enskilt och tillsammans viktiga kulturhistoriska inslag i miljön. Enligt 
kommunen ska karaktärsdrag i huvudsak behållas men museet anser fortfarande att det är 
oklart hur byggnaderna kommer att påverkas om bebyggelsen integreras i temaparkens kom-
mersiella verksamhet. Risk att karaktären utarmas och försvinner. 

• Museet vill påminna och uppmärksamma den befintliga motionscentralen från 1972, vilken 
har ett kulturvärde som inte tillräckligt uppmärksammats i sammanhanget. Den besitter ur ett 
estetiskt perspektiv såväl rumsliga som visuella kvaliteter i den fysiska miljön. Dessutom är 
byggnaden viktig ur ett historiskt och socialt perspektiv. Den är en symbolbyggnad för friskvård 
och ansågs länge vara en mönsteranläggning och inspiratör för andra kommuner i länet. 

• Att kommunen bedömer (enligt planbeskrivningen) att motionscentralen inte har samma 
direkta koppling till Skutbergets omvandling till friluftsområde jämfört med andra byggnader 
utanför planområdet, anser museet mycket anmärkningsvärt.  

• Om temapark senare skulle avvecklas bör befintligt natur- och kulturmiljöområde kunna 
återskapas. Omfattande markarbeten bör undvikas och områdets natur- och kulturvärden bör 
beaktas och förvaltas så dessa värden inte minskar. 

Kommentar: Detaljplanen medför att områdets utpekade kulturmiljövärden får ett ökat juridiskt skydd avseende 
både natur- och kulturvärden jämfört med idag. 

Plan- och bygglagen reglerar vad som får begränsas/styras i en detaljplan och bestämmelser får endast sättas i den 
omfattning som krävs för att uppnå syftet med regleringen. I det här fallet bedömer kommunen att det utpekade 
områdets natur- och kulturvärden är skyddade så långt som bedöms lämpligt och anses möjligt enligt lag och all-
männa råd. Ytterligare prövning av påverkan av kulturmiljöns värden och hur bestämmelserna efterlevs mer i detalj 
görs i kommande bygglov. För planområdets övriga byggnader (motionscentralen/fritidshus) ska eventuella bygglov/
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rivningslov föregås av en förundersökning och dokumentation avseende byggnadernas kulturmiljövärden. Det ställs 
också krav på att exploatören ska samråda med kommunen om byggnaders och ytors utformning innan färdigproj-
ketering påbörjas. Detta regleras i genomförandeavtal mellan kommun och exploatör. 

Planbeskrivnigens beskrivning av motionscentralens värden ändras och kompletteras utifrån synpunkt. 

Naturskyddsföreningen
• Naturskyddsföreningen Karlstad har i första samrådsomgången avstyrkt projektet med hänvis-

ning till Riksintresset Vänern och strandskyddet. Föreningen står fast vid sitt tidigare avstyr-
kande och ser en utökad trafiksituation som ytterligare belastning. 

Kommentar: Se samrådsredogörelsen.

Karlstads FSK Styrelsen (bilaga 6)
• Etableringen av temaparken kommer påverka klubben och discgolfen som sport negativt. Disc-

golf  är en växande sport i hela världen och även i Värmland. Om temaparken blir verklighet 
kommer nästan hälften av Skutbergets discgolfbana avvecklas vilket kommer påverka utveck-
lingen av sporten och möjligheten till fortsatta tävlingar på Skutberget.  

• Om planerna blir verklighet och möjligheterna till en minst 18-håls discgolfbana på Skutberget 
inte finns måste kommunen tillhandahålla både yta och ekonomiska medel för att anlägga en ny 
18/24-hålsbana i ett likvärdigt område. Avståndet till det nya området får inte överstiga avstån-
det till Skutberget från centrum.  

• Kan inte detta tillgodoses kommer föreningen Karlstads FSK dö och utvecklingen av discgolf  
som idrott kommer kraftig att minska i Värmland.  

Kommentar: Inom uppdraget för Vision & planprogram för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde har dialoger 
mellan kommunen och föreningar pågått sedan 2017. Frisbeegolfklubben har deltagit vid ett flertal möten, och utred-
ning om alternativ plats för frisbeegolfen utreds för närvarande i I2-skogen. På grund av allmänintresset för frisbe-
egolf  finns även en kompletterande korthålsbana (9 hål) med som förslag i planprogrammet norr om Bomstadsvägen 
på Skutberget.

Miljöpartiet Karlstad
• MP vidhåller sin synpunkt i samrådet att det vore positivt att bevara tillgången till badviken för 

allmänheten. Det kan bidra till en mjukare omställning av området i samklang med sagoparken, 
som MP ställer sig bakom. 

Kommentar: Se samrådsredogörelsen sid 13.

Karlstadpartiet Livskvalitet (bilaga 7)
Behov av direkt koppling till Vänern 
• Exploatören har inte framfört krav på vare sig generell innanhavsplacering, specifik Vänerpla-

cering eller tillgång till öar. Det verkar vara ett krav som fabricerats av kommunen själv. Den 
nyligen uppförda parken i Japan har placerats vid en liten sjö i skogen, utan öar - och det fung-
erade utmärkt. Om kravet på vattenläge har fabricerats av kommunen själv faller kommunens 
huvudargument för undanröjande av strandskyddet. Om kommunen farit med osanning är det 
högst anmärkningsvärt. Man måste kunna lita på att fakta som framförs i en detaljplaneprocess 
är korrekta. 
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Kommentar: Detaljplanen belyser olika intressen i området - Muminvärldens, sakägarnas och allmänhetens. 
Muminvärldens intresse av behov av direkt närhet till vattnet – liksom en uppväxt natur, kuperad terräng och en 
badstrand - har framkommit vid ett flertal tillfällen i möten - både fysiska och per telefon – med Muminvärlden och 
har varit vägledande inför både lokaliseringsanalysen och detaljplanen. Detta har fram till granskningen inte doku-
menterats separat, utöver det som framkommer av planbeskrivningen. På samma sätt har inte heller andra synpunk-
ter från möten och diskussioner som ligger till grund för planens utformning dokumenterats på annat sätt än att det 
lagts in direkt i planbeskrivningen (t ex önskemål/behov om storlekar på byggnader och hur befintliga byggnader får 
användas). Andra exempel på detta är motionscentralens möjliga användning, utformningskrav för ersättningsbygg-
nad för denna (restaurangen), skydd för och möjlig användning av värdefulla kulturmiljöstugor.

Inför antagandet har dock Muminvärldens behov av kopplingen till vattnet sammanställts och förtydligats av 
Muminvärlden i ett särskilt dokument “Mumins koppling till havet och vattnet” (2019-08-07). 

Av planhandlingarna framgår även kommunens och regionens intresse av att skapa en Vänernanknuten upplevelse-
anläggning. Detta utgör både planens syfte och ett av huvudargumenten som ligger till grund för strandskyddsupphä-
vandet.

Strider mot tidigare ställningstaganden 
• Planförslaget strider mot kommunstyrelsen beslut i november 2007 om kriterier för en upple-

velseanläggning (året-runt-anläggning, stark lokal och regional prägel, gärna bad, samt att fritid, 
rekreation, träning, hälso- och friskvård ska vara nyckelord i verksamheten). 

• Strider också mot planprogram från 2011, som även uttryckte att en upplevelseanläggning inte 
fick innebära att området kommersialiserades eller att allmänhetens tillgång till stränder och 
natur inskränktes. 

• I ÖP 2012 står att “områden med dokumenterat höga värden för naturvård eller friluftsliv ska 
undvikas vid lokalisering av nya bostäder … och annan exploatering”, och att “de mest värde-
fulla områdena bör säkerställas genom ett långsiktigt skydd enligt miljöbalken”. Skutbergets fri-
luftsområde pekas i kommunens naturvårds- och friluftsplan ut som ett område av stort värde 
för friluftslivet. Temaparken måste anses som oförenligt med översiktsplanen i det avseendet. 

• Strategiska planen säger att invånarna ska känna delaktighet och inflytande i det som sker i 
kommunen. Trots detta har ingen dialog förts med Karlstadsborna kring lämpligheten att eta-
blera en temapark och ingen hänsyn tagits till att 60 % av kommuninvånarna enligt en opini-
onsundersökning ogillar idén. 

Kommentar: Avvikelser från kommunstyrelsens beslut 2007 har kommenterats i samrådsredogörelsen (sid 38). 

Enligt PBL 5:10 ska kommunen om det behövs för att underlätta detaljplanearbetet ange planens utgångspunkter 
och mål i ett särskilt program. Ett planprogram är inte juridiskt bindande och har heller inte samma status som en 
översiktsplan (fördjupad översiktsplan), vilken dock inte heller är juridiskt bindande. Vare sig översiktsplan eller 
planprogram ger några rättigheter eller skyldigheter att använda mark på ett visst sätt, eller att genomföra åtgärder 
som beskrivs i respektive handling.  Planprogrammet ska utgöra ett underlag för arbetet med att upprätta detaljplan. 
Ställningstaganden som har gjorts i ett planprogram kan förändras eller omprövas i det fortsatta arbetet – vilket inte 
är konstigt när det gått relativt lång tid mellan framtagande av programmet och den fortsatta detaljplaneringen. Så 
är t ex de områden som i planprogrammet från 2011 reserverades för att First Camp skulle kunna bygga stugor i 
skogsområdet mellan det öppna campingområdet och stranden inte längre aktuella för sådan användning. Camping-
områdets omfattning har också förändrats sedan planprogrammet togs fram till förmån för utveckling av friluftsområ-
det. Och likaså har det område som avsattes för en upplevelseanläggning förändrats. Allt i takt med att anspråk och 
värderingar förändras. Den (de) detaljplaner som senare tas fram processas enligt plan- och bygglagen, med den öppna 
och demokratiska process som lagen stadgar. Eventuella avvikelser från översiktsplanen ska redovisas i planarbetet, 
medan inga krav finns vad gäller avvikelser från ett eventuellt planprogram. Här kan konstateras att detaljplanen 
för temaparken överensstämmer med kommunens översiktsplan, som redovisar hela Skutbergsområdet som lämplig 
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lokalisering av en upplevelseanläggning. 

Påverkan på naturvärden och friluftsliv behandlas ingående i miljökonsekvensbeskrivningen. Slutsatsen är att planen 
medför inga eller försumbara konsekvenser för både naturmiljö och rekreation/friluftsliv. 

Frånvaron av dialog inför etablering av ett företag i kommunen har kommenterats i samrådsredogörelsen (sid 34-35).

Ohållbar och olämplig koppling mellan detaljplan och vision (planprogram) 
• Det är inte lämpligt att grunda detaljplanen på kompensationsåtgärder som eventuellt kommer 

att genomföras. 

Kommentar: För att säkerställa fortsatt arbete med planerade åtgärder inom friluftsområdet kommer antagandet 
av detaljplanen göras samtidigt som planprogrammet godkänns - tillsammans med en handlingsplan för en samlad 
investeringsekonomi, prioriteringar, utbyggnadsskeden och fortsatt arbete. 

Påstått begränsad tillgång till arrendestugeområdena 
• I planförslaget hävdas att marken i de områden där arrendestugorna ligger i så hög grad tagits 

i anspråk att det avhåller många från att vistas där, och att områdena därför är att anse som 
ianspråktagna på sådant sätt att strandskyddets syfte gått förlorat. Detta saknar förankring i 
verkligheten. Att somliga arrendatorer “tagit sig friheter” att i strid med ingångna avtal privati-
sera kommunal mark kan inte användas som argument för att undanröja strandskyddet. 

Kommentar: Oavsett de juridiska förhållandena, som innebär att 3000 m2 på Ytterholmen är ianspråktagna 
liksom 3000 m2 på udden, bedöms ytor som i strid med avtalen upplevs som ianspråktagna motverka strandskyd-
dets syften avseende allmänhetens tillgänglighet på så vis att besökare kan känna sig ovälkomna eller ifrågasatta vid 
besök. 

Otillräckliga begränsningar 
• Den begränsning av användningen som ligger i “ej tivoli med berg- och dalbanor och karusel-

ler” känns otillräcklig. 
• I planen öppnas upp för en omfattande och näst intill godtycklig avverkning av träd inom om-

rådet. Starkare restriktioner kring avverkning av träd bör införas i planen. 
• Vilka garantier och restriktioner finns för att temaparken inte successivt kan förvandlas till ett 

exklusivt hotell- och stugområde för välbeställda? 

Kommentar: Inom delar av planområdet får inga träd fällas. Generellt för hela planområdet krävs marklov för fäll-
ning av större träd. För varje avverkat träd ska detta ersättas med nytt träd, i första hand inom planområdet. Som 
underlag för dessa bestämmelser ligger naturinventering, trädinventering och Muminvärldens egna önskemål/krav på 
uppvuxen vegetation. Bedömningen är att dessa bestämmelser är fullt tillräckliga för att säkerställa naturvärden och 
landskapsbild. 

Detaljplanen möjliggör inte för användning och verksamheter som inte hör till temaparkens verksamhet eller syfte. 
Det innebär t ex att hotell eller stugor för övernattning endast tillåts så länge som det inte utgör verksamhetens hu-
vudändamål, utan är en del av verksamheten och följer detaljplanens övriga bestämmelser om byggnader och utform-
ning mm. Oavsett om dessa krav kan uppfyllas inom planens bestämmelser krävs bygglov för en sådan anläggning, 
där även andra frågor prövas, som t ex parkering. Eftersom parkeringsfastigheten ägs av kommunen har kommunen 
rådighet över antalet parkeringsplatser och vem som får arrendera dem. 

För att möjliggöra för en verksamhet med huvudsyftet att driva t ex hotell eller stugområde krävs ny detaljplan. 
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Motionscentralen 
• Motionscentralen har beskrivits som enormt sliten och närmast fallfärdig, när den i själva 

verket trots bristande underhåll är i mycket gott skick. Den bör ha ett stor kulturhistoriskt värde 
kopplat till den epok när den uppfördes. Den har dessutom moderniserats och utrustats för 
avsevärda summor under 2000-talet. 

• Att hänvisa till låg besöksfrekvens efter att anläggningen misskötts i tio år, inte har någon 
aktivitet i motionshallen, inget café och igenspikad pool, samt utan aktiv marknadsföring känns 
bedrägligt. 

Kommentar: Motionscentralens kulturhistoriska värden beskrivs i detaljplanen. Tillägg har gjorts inför antagande. 
Motionscentralens status och skick kommenteras i samrådsredogörelsen (sid 43) samt i Kommunledningskontorets 
tjänsteyttrande (KS-2019-58), se protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde från 2019-08-22. Antalet 
besökare i motionscentralen kommenteras i samrådsredogörelsen (sid 44). Oavsett planläggning för en temapark är 
motionscentralens framtid oviss. 

• Politiskt färgad partsinlaga eller objektivt planunderlag 
• Plandokumentet och planhanteringen präglas av en alltför subjektiv framställning och vinkling 

av argument och fakta. Ett plandokument bör vara en objektiv skildring av den föreliggande 
verkligheten. 

Kommentar: Planhanteringen följer helt plan- och bygglagens bestämmelser om hur en detaljplan ska utformas och 
tas fram. Miljökonsekvensbeskrivning och utredningar har tagits fram av oberoende experter enligt gällande ramavtal 
och upphandlingsregler.

Skutbergets Wenner (bilaga 8)
Föreningen yrkar att kommunen ska avbryta processen då man menar att ett beslut om antagande 
av detaljplanen med stor säkerhet kommer att underkännas. Föreningen anser att det saknas förut-
sättningar att anta planförslaget och yrkar att kommunfullmäktige ska avslå ett eventuellt förslag. 
Förningen menar att det saknas faktabaserade motiv och tydliga konsekvensbedömningar.  

Redovisning av nedlagda kostnader 
• Föreningen hänvisar till sitt samrådsyttrande och menar att man inte fått efterfrågad redovis-

ning av nedlagda kostnader. 

Kommentar: Redovisning av nedlagda kostnader enligt föreningens samrådsyttrande redovisas i samrådsredogörelsen 
(sid 28).  Kostnader nedlagda efter samrådet redovisas nedan (sid 43). 

Avvikelser från planprogram 2011 
Föreningen menar att detaljplanen avviker för mycket från planprogrammet 2011 för att det ska 
bedömas som överensstämmande, bl a vad avser följande:

• Utpekade byggnader bör tillmätas särskilt skyddsvärde 
• Utfylld mark (f  d golfbanan) bör undersökas map miljöfarligt innehåll. 
• Motionscentralen, badviken och strandområdet norr därom samt öarna (?) öster om badviken 

föreslås inte som upplevelseanläggning i planprogrammet 
• Planen strider mot de flesta av de av kommunstyrelsen beslutade kriterierna för en upplevelse-

anläggning. 
• Planprogrammet säger att det är viktigt att området inte privatiseras – allmänhetens tillgänglig-

het och möjlighet att föra sig fritt i området ska säkerställas 

Kommentar: Byggnader (och miljö) av kulturmiljövärde har i granskningsförslaget tillmätts skyddsvärden. 
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Utfyllnad av mark har kommenterats i samrådsredogörelsen (sid. 12). Se även kommentar under Sakägare utanför 
planområdet > Hälsa & säkerhet. Angående utpekandet i planprogrammet så pekas samtliga ytor ut som område 
för upplevelseanläggning i översiktsplanen. Se ovan (kommentar till Karlstadspartiet Livskvalité) och samrådsredo-
görelsen (sid 15) för mer info. Gällande kommunstyrelsens beslutade kriterier för en upplevelseanläggning kommentar 
ovan (kommentar till Karlstadspartiet Livskvalité) och i samrådsredogörelsen (sid 38).

Status hos planprogrammet från 2011 kommenteras ovan (kommentar till Karlstadspartiet Livskvalité).
Temaparken innebär inte en privatisering på det sätt som avsågs i planprogrammet (sid 20 och 22 i planprogrammet 
2011) – där risken för privatisering framförallt gällde Skutbergsgården och de stugor som skulle kunna etableras 
i skogen söder om det öppna campingområdet. Temaparksområdet kommer fortsatt att vara tillgängligt för många 
människor, dock mot avgift under parkens öppetsäsong. 

Planprogrammet från 2011 ersätts nu med ett nytt planprogram som underlag för detaljplan(er) som kan krävas för 
genomförande av visionen. 

• Udden är enligt planprogrammet kärnan i friluftsområdet, dit livligare friluftsaktiviteter bör 
koncentreras. Resterande natur bör hållas så ostörd som möjligt. 

• Viktigt att friluftsområdet och Vänerns stränder upplevs som allmänt tillgängliga. 

Kommentar: ”Udden” i planprogrammet 2011 (sid 20) består framförallt av området söder om motionscentralen. 
Detta område ingår inte i detaljplanen och ska fortsättningsvis vara allmänt tillgängligt - liksom Skutbergets södra 
delar med strandområden och skogen.

Tidigare prövningar för området Skutberget 
• Föreningen redogör för ett tidigare beslut av länsstyrelsen att upphäva ett beslut om strand-

skyddsdispens för trädavverkning inom Skutberget, samt ett yttrande från länsstyrelsen 2009 
där man uttrycker tveksamhet till om uppförande av en upplevelseanläggning är förenlig med 
riksintresset för det rörliga friluftslivet och strandskyddet. Föreningen menar att inget stöd 
finns i tidigare praxis för upphävande av strandskyddet. 

Kommentar: Strandskyddsfrågor prövas mot Miljöbalken och de särskilda skäl som anges där (7 kap 18 c §). 
Praxis som kan ligga till grund för överväganden är beslut i Mark- och miljööverdomstolen som kan ge vägledning 
för hur Miljöbalkens bestämmelser ska tolkas, och behöver inte ha någon koppling till det aktuella området. 

Kommunen bedömer att det finns särskilda skäl för upphävande av strandskyddet och enligt länsstyrelsens gransk-
ningsutlåtande bedöms dessa skäl kunna utgöra grund för ett upphävande.

Förslaget om att upphäva strandskyddet 
Detaljplanen stämmer inte överens med översiktsplanen 
• Föreningen visar i en karta sin uppfattning om 

skillnaden mellan ÖP 2012 och planförslaget. 
Kartan visar det förslag till avgränsning av 
områden för en upplevelseanläggning som in-
går i planprogrammet från 2011, samt de om-
råden om omfattas av utvidgat strandskydd. 
Föreningen citerar också de kriterier för en 
tänkt upplevelseanläggning som redovisas i 
översiktsplanen och anför att de inte uppfylls 
av den föreslagna temaparken. 

Kommentar: Se vidstående utdrag ur ÖP 2012. I över-
siktsplanen har hela Skutberget markerats som område för 



15

lokalisering av en upplevelseanläggning. Planförslaget har således stöd i översiktsplanen. Avvikelsen från kommun-
styrelsens beslut om kriterier kommenteras i samrådsredogörelsen (bl a sid 38).

Stängsel runt temaparken 
• Prövningen av detaljplanen ska göras utifrån förutsättning att området är inhägnat och tillgäng-

ligt endast för betalande besökande eller anställda i parken. Eventuell tillgänglighet för allmän-
heten vissa tider regleras i avtal som inte utgör del av detaljplanen. 

Kommentar: Detaljplanens bestämmelser vad gäller inhägnad är dels att stängsel inte får uppföras längs strandlinjen 
och dels att bygglov krävs för uppförande av stängsel som avgränsar temaparken från omgivningen. Detaljplanen 
innehåller inga bestämmelser som säger att stängsel ska finnas, inte heller att endast betalande besökare får till-
träde till området, eller vilka tider detta i så fall skulle gälla. Detaljplanen ger rättighet att använda marken för en 
temapark och anger vilka begränsningar som gäller för vad som får byggas inom områdets olika delar, samt upphäver 
strandskyddet.  

Den som äger rätt att använda området har att följa detaljplanens bestämmelser. Eftersom strandskyddet upphävs 
i planen finns rätt att inhägna området så att allmänheten utestängs från det. I det här fallet kompletterar kommu-
nen detaljplanens bestämmelser med ett genomförandeavtal, där man kommer överens om vilken del av planområdet 
som upplåts och vilka ytterligare villkor som ska gälla för att upplåta marken (t ex fördelning av kostnader för 
infrastrukturförsörjning, att skötselplan för vissa områden ska upprättas och att området ska vara tillgängligt för 
allmänheten under tider när ingen verksamhet bedrivs i området).

Upphävande av strandskydd 
• Ön Ytterholmen: Fel att påstå att området på ön i praktiken är privatiserat. 

Kommentar: Har kommenterats ovan (Länsstyrelsen, sid 2, och Karlstadspartiet Livskvalitet, sid 16) i samråds-
redogörelsen sid 24, och utvecklas ytterligare i planbeskrivningen sid 39 (”Arrendatorerna sköter enligt egen uppgift 
även stranden, genom slyröjning och gräsklippning mm, vilket gör att även strandområdet av en besökare upplevs som 
privatiserat och inte tillgängligt för vistelse”). 

• Tove Janssons sagomiljö utgör inte ett sådant skäl som avses i punkt 3 (MB 7 kap 18c §) att 
parken till sin funktion måste ligga vid vatten. Att exploatören kräver direkt närhet till vattnet 
för att parkens sagofigurer ska få en sagolik miljö (och därmed locka fler besökare till parken) 
saknar betydelse för den objektiva prövningen som ska göras enligt punkten. 

Kommentar: Kommunen har i planbeskrivningen (sid 39 ff) framfört varför temaparken behöver ligga vid vatten och 
kommunens mål/ambitioner om att skapa en Väneranknuten upplevelseanläggning. Enkelt kan konstateras att 
utan vattenläge finns inget intresse att etablera en sådan temapark.  

• Utifrån tre utslag av Mark- och miljööverdomstolen (Arenastaden i Stockholm, skola i Gröndal 
i Stockholm och bostäder i Skellefteå) och ett regeringsbeslut (bostäder i Karlstad), är kom-
munens möjlighet att upphäva strandskyddet med stöd av angelägna allmänna intressen mycket 
begränsad. Kommunen har inte visat att det inte gick att tillgodose behovet utanför strandskyd-
dat område. 

Kommentar: Samtliga utslag/beslut som åberopas handlar om bostäder eller skola, som för sin funktion inte har 
behov av att ligga vid vatten. Därför är det inte orimligt att anta att det kan finnas andra platser utanför strand-
skyddat område som skulle kunna nyttjas för etableringen, och att det därför måste påvisas att sådana lägen inte 
finns. Vad gäller temaparken för Muminvärlden är ett läge utan strandkontakt inte aktuellt varför det inte finns 
några skäl att undersöka lägen som inte omfattas av strandskydd. Den nu aktuella planen prövas utifrån sina egna 
förutsättningar.
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• Ett mycket angeläget intresse innebär att det måste vara fråga om mycket speciella omständig-
heter som är mer eller mindre unika. Tillämpningen bör vara särskilt restriktiv när det gäller 
enskilda intressen. 

Kommentar: Kommunen har i planbeskrivnigen (sid 41 ff) beskrivit att temaparken är ett angeläget allmänt intres-
se, framförallt på grund av sin betydelse för besöksnäringen och därmed av stor vikt för både kommunen och regionen. 
Temaparken är helt unik – i dagsläget finns endast två sådana anläggningar i världen (Nådendal och Japan). Att 
kunna erbjuda en sådan anläggning möjlighet att etablera sig i Karlstad måste ses som ett särskilt angeläget intresse 
med stor betydelse för regionen och till och med landet. Etableringen kan inte betraktas som ett enskilt intresse utan 
har stort värde för allmänheten genom sin påverkan på attraktivitet och tillväxt i kommunen och regionen.

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 stranden 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 byggna-
dernas eller anläggningarnas funktion. I förevarande planförslag har bestämmelsen inte beaktats 
överhuvudtaget eftersom strandskyddet upphävs över hela detaljplanen. En sådan fri passage är 
inte omöjlig med hänsyn till de planerade byggnaderna och anläggningens funktion. 

Kommentar: Bedömningen är att anläggningens funktion är sådan att kontakten med vattnet är nödvändig, t ex 
mindre bryggor, möjlighet till bad för gäster samt vissa typer av installationer som behöver ligga i eller i direkt närhet 
av vattnet för gestaltningen av sagomiljön. Strandkanten utgör en viktig del av parken. Se även kommentar Sakä-
gare utanför planområdet > Allmänhetens tillgänglighet och strandskydd. 

I samrådsredogörelsen (sid 13) redovisas exempel på hur parken skulle lösas om badstranden och motionscentralen 
utgick från parkområdet. Slutsatsen blev att en sådan lösning inte skapar några kvalitativa ytor för vare sig tema-
parkens eller friluftslivets besökare.

Olika berörda vattenförhållanden 
• Föreningen uttrycker att man inte känner förtroende för hur kommunen har klarlagt frågeställ-

ningar som rör dagvattenhantering, vattenverksamheter och risk för förorening av mark och 
vatten. 

• Vad gäller vattenskyddsområdet Kattfjorden har föreningen redogjort för vad skyddsföreskrif-
terna anger. Vad gäller dagvatten och markavvattning har föreningen pekat på att flyttning av 
dagvattendike som planeras inom detaljplanen och parkeringsområdet kräver undersökningar 
och föreningen önskar få redogjort om vem som bär det juridiska ansvaret för detta. Risk för 
hydromorfologiska förändringar i flödet och urlakning.  

• Vad gäller vattenverksamhet anser föreningen att processen för undersökning för vattenverk-
samhet (undersökningssamråd) saknar detaljerad koppling till förslagen i detaljplanen. Fören-
ingen anser att alla planerade (även ej redovisade) vattenverksamheter är av betydande påverkan 
på miljön i vatten och i dess omedelbara närhet och måste detaljundersökas.  

• Vad gäller mark- och vattenföroreningsrisker pekar föreningen på de utsläpp av kvicksilver som 
tidigare skett i Kattfjorden och bifogar en bild av Skoghallsverken med förorenat vatten taget 
1969 samt en karta som visar kvicksilverhalt i norra Vänern. 

Kommentar: Det är svårt att av yttrandet utläsa vad föreningen egentligen menar är dåligt behandlat i planhand-
lingarna. Att planområdet ingår i Kattfjordens vattenskyddsområde framgår av planbeskrivningen (sid 31) och 
miljökonsekvensbeskrivningen (sid 12). De bestämmelser som gäller för vattenskyddsområdet ska följas oavsett vilka 
åtgärder som möjliggörs genom detaljplanen (t ex att mark inte får fyllas ut/återfyllas med förorenade massor). 
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I planbeskrivningen beskrivs alla åtgärder som planeras – varav en del är vattenverksamhet enligt Miljöbalken. 
Vilka konsekvenser dessa kan leda till behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Det dagvattendike som ska flyttas kommer inte att ligga inom planområde avsett för parkering, vilket föreningen 
felaktigt påstår. Det förläggs till mark inom område för temapark (R1), men utanför det område som enligt il-
lustrationen till detaljplanen kommer att hägnas in (och utgöra tomträtt). Flyttning av diket, liksom borttagande av 
båtrampen, utfyllnad av piren och anläggande av broar är vattenverksamhet för vilken tillstånd kommer att sökas 
(även om åtgärdernas omfattning är så små att det skulle vara tillräckligt med anmälan till länsstyrelsen). Den mil-
jökonsekvensbeskrivning som tagits fram för detaljplanen är också utformad så att den beskriver miljökonsekvenser 
av vattenverksamheten inför en sådan tillståndsansökan, och samrådet om detaljplanen och MKB:n utgör samtidigt 
avgränsningssamråd för vattenverksamheten enligt miljöbalken. Alla synpunkter som berör vattenverksamhet har 
sammanfattats i en särskild samrådsredogörelse som överlämnats till länsstyrelsen enligt MB 6 kap 25 § som under-
lag för beslut om betydande miljöpåverkan. 

Avseende processen för undersökningssamråd framgår det tydligt av både samrådsinbjudan och informationen inför 
granskningen att de också avser samråd inför kommande tillståndsansökan för vattenverksamhet. 

Föroreningar i bottensediment kommenteras i samrådsredogörelsen (sid 18). Provtagning har gjorts där brostöd 
planeras anläggas och där båtrampen ska tas bort. Resultatet av provtagningen visade på låga halter av föroreningar 
(MKB sid 31). Eventuella föroreningar i utfyllnadsmassor inom parkeringsområdet kommenteras i samrådsredogö-
relsen (sid 12). 

Bilderna i yttrandet (Skoghallsverken med flytande föroreningar i vattnet respektive kartan som visar kvicksilverhalt 
i norra Vänern) är svåra att kommentera då det inte framgår vare sig vad de beskriver eller vilken status de har. 

Lokaliseringsanalysen 
• Av yttrandet kan utläsas att föreningen anser att lokaliseringsutredningen är bristfällig och ten-

dentiös. Den väger enligt föreningen inte för- och nackdelar med olika alternativ utan slår bara 
fast att alla lokaliseringar utom den valda är olämpliga. 

• Föreningen konstaterar att lokaliseringsanalysen angav att de höga naturvärdena i västra delen 
av Skutberget hindrade en placering av temaparken där, medan visionen för västra Skutberget 
ändå kan föreslå placering av en ny badvik där. 

Kommentar: Lokaliseringsanalysen kommenteras i samrådsredogörelsen (sid 27 och 37). I miljökonsekvensbeskriv-
ningen redovisas vilka kriterier som undersökts för samtliga analyserade lägen samt en kort beskrivning av varje 
område. Den fullständiga lokaliseringsanalysen redovisar både fördelar och svårigheter med respektive område.  

Möjligheten att anlägga ny badvik i Skutbergets västra del har kommenterats i samrådsredogörelsen (sid 17 och 38). 
Den västra delens naturvärden med fina klippor och utsikt är en resurs att ta vara på och nyttja för friluftslivet.

Motionscentralens utnyttjandegrad 
• Föreningen är kritisk till den uppgift om besöksantal som redovisas i planbeskrivningen. 

Kommentar: Antalet besökare i motionscentralen kommenteras i samrådsredogörelsen (sid 44).

Temaparkens parkering 
• Föreningen påpekar att det kan finnas föroreningar i marken som ska användas för parkering 

och att anläggande av parkeringen kan påverka grundvattnet i anslutning till Kattfjorden. För-
eningen skriver också att det kommer att behövas kostnadskrävande åtgärder för dagvattenhan-
tering, och att det är kommunen som kommer att få bära kostnaderna. 
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Kommentar: Eventuella föroreningar i utfyllnadsmassor inom parkeringsområdet kommenteras i samrådsredogörelsen 
(sid 12). Efter samråd med miljöförvaltningen kan det konstaterats att risken för föroreningar i massorna är mycket 
liten. Skulle misstänkta förorenade massor påträffas vid projektering eller arbete ska exploatören kontakta kom-
munens miljöförvaltning. 

Utformning av parkeringen liksom formen för upplåtelse kommenteras i samrådsredogörelsen (sid 44-45). Dag-
vattenhanteringen inom parkeringen kommenteras i samrådsredogörelsen (sid 47).

Trafik och buller 
• Föreningen anser att mängden besökare till temaparken och friluftsområde kommer att med-

föra trafikkaos och köbildning - att förhållandena blir jämförbara med ett köpcentrum. 
• Man påpekar också att fåglar som häckar på och i anslutning till parkeringsområdet kommer 

att bli störda av trafik och buller, samt att boende vid Axelines väg får sin boendemiljö kraftigt 
försämrad. 

Kommentar: Trafikförhållandena har studerats ingående, bl a vad gäller risk för köbildning, i den trafikutredning 
som ligger till grund för utformningen. Med den lösning som föreslås (med bl a möjlighet att på Skutbergsvägen 
anordna ett särskilt vänstersvängfält till parkeringen) bedöms ingen köbildning uppstå. Bedömningen baseras på ett 
“worst-case”-scenario med goda marginaler. 

Detaljplanens påverkan på fågellivet i området redovisas noggrant i miljökonsekvensbeskrivningen med utgångspunkt 
från gjorda fågelinventeringar (MKB sid 51 ff). 

Parkeringen (liksom resten av temaparken) kommer att avgränsas mot öster med befintlig och tillkommande vegeta-
tion för att minska insyn mot området. Bilar som söker parkeringsplats kör sakta och genererar låga bullervärden 
som inte bedöms orsaka olägenhet för närboende.

Störande verksamhet från temaparken 
• Föreningen anser att temaparken kommer att medföra ljudstörningar som inte är förenliga med 

ett friluftsområde från verksamhet vid den planerade teatern. 

Kommentar: Kommunen har låtit göra en bullerutredning (ingår i granskningshandlingarna) som visar att även vid 
högsta tillåtna ljudnivå för ett scenframträdande vid utomhusteatern överskrids inte tillåtna bullernivåer vid närmaste 
bostadsbebyggelses fastighetsgränser. Se planbeskrivning för mer info.  

Bullerkartorna i utredningen visar även att friluftsområdet inte påverkas negativt av utomhusteatern. Inom vissa 
delar av friluftsområdet kan vissa låga ljud från temaparken förekomma men inte på ett sådant sätt att olägenheter 
uppstår för friluftsbesökare. 

Sveriges bästa motions- och spåranläggning 
• Föreningen påpekar att motionsspåren kommer att förlora sin kontakt med vattnet och Vä-

nernaturen och att en arkitektonisk tidstypisk byggnad (motionscentralen) kommer att rivas. 
Kompensation för detta finns endast i en vision utan juridisk bärighet. 

• Föreningen ifrågasätter temaparkens allmänintresse eftersom den vänder sig till en begränsad 
målgrupp (barn 2-6 år) medan motionsanläggningen är allmänintresse eftersom den vänder 
sig till alla kategorier och åldrar. Vad gäller temaparkens allmänintresse hänvisar föreningen till 
länsstyrelsens yttrande över förslag till planprogram 2009 där länsstyrelsen menade att en tema-
park kan ligga någon annanstans. 

Kommentar: Att motionsspåren som idag går genom temaparksområdet behöver läggas om innebär inte att de för-
lorar sin kontakt med vattnet. Dragningen längs den södra stranden föreslås inte ändras. Den del av motionsspåret 
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som idag går nära stranden på udden (runt Skutbergsgården) föreslås i visionen finnas kvar som ett tillgänglighetsan-
passat spår, vilket gör att många kan njuta av att röra sig i detta strandnära läge. 

Motionscentralens arkitektoniska värde och framtida rivning kommenteras i samrådsredogörelsen (sid 46). 

Karlstad och regionen saknar idag en stark reseanledning för barnfamiljer, vilket beskrivs i planbeskrivningen (sid 
42). Enbart av det skälet torde temaparken vara av allmänt intresse. Länsstyrelsen har inte heller i sina yttranden 
vare sig i samråds- eller granskningsskede ifrågasatt det allmänna intresset att skapa en temapark.

Namnlistor 
• Till sitt yttrande har Skutbergets Wenner bifogat en namnlista med enligt föreningen mer än  

10 000 namnunderskrifter. Namninsamlingen innehåller en uppmaning till politikerna i Karl-
stad att backa från förslaget att överlåta en stor del av Skutberget till Muuminmaailma Oy, och 
en uppmaning till Muuminmaailma Oy att avstå från lokaliseringen på Skutberget och accepter-
na något av de andra områden kommunen erbjudit. Namninsamlingen innehåller inga synpunk-
ter på planförslaget. 

• Föreningen informerar också om att en nätbaserad namninsamling gjordes parallellt med 
den ovan nämnda, och att den innehåller underskrifter från 2043 personer. Med anledning av 
GDPR har den inte överlämnats till kommunen, men kommunen erbjuds ta del av den i när-
varo av föreningens jurister. Det framgår inte om den nätbaserade namninsamlingen innehåller 
synpunkter på detaljplanen. 

Kommentar: I den lokaliseringsanalys som togs fram inför planläggning av temaparken bedömdes inga andra lokali-
seringar som möjliga eller önskvärda. Kommunen har av den anledningen inte erbjudit Muminvärlden någon annan 
lokalisering är Skutbergets östra delar.

SYNPUNKTER FRÅN SAKÄGARE ENLIGT FASTIGHETSFÖRTECKNING
Sakägare inom planområdet (bilaga 9)
• Totalt har tre yttranden från sakägare inom planområdet inkommit. Arrendatorerna inom pla-

nområdet har via juridiskt ombud lämnat yttrande i granskningen. Yttrandet är likalydande det 
som lämnades i samrådet. 

Kommentar: Se samrådsredogörelsen sid. 22 ff.

• Vi har inte hört om klagomål om att Ytterholmen inte är tillgänglig. En bro som endast är öp-
pen för allmänhet under lågsäsong ökar inte tillgänglighet jämfört med idag.

• På vilket sätt menar kommunen att arrendatorerna utökat sin hemfridszon? 

Kommentar: Enligt arrendeavtalen upptar varje arrende 1000 kvm mark. Arrendatorerna sköter enligt egna upp-
gifter strandområden utanför dessa 1000 kvm, genom b la slyröjning och gräsklippning. Det finns också uppförda 
mindre byggnader utanför denna areal inom vissa delar. Genom att anordna broar till Ytterholmen bedömer kom-
munen att tillgängligheten till ön ökar under den tid då området är tillgängligt för allmänheten. När temaparken är 
öppen ökar tillgängligheten till ön för dem som betalat entré till parken.

Sakägare utanför planområdet
Samtliga sakägare utanför planområdet har inkommit med yttranden i granskningsskedet, med undantag för 
Wermlandia Stugor (First Camp camping). Samtliga ställer sig negativa till planarbetet och vädjar till kommunen 
att arbetet avbryts.

Allmänt och kommunala prioriteringar
• Planerna stämmer inte överens med vare sig kommunstyrelsens beslut eller översiktsplanens 
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kriterier för en upplevelseanläggning. Det stämmer inte heller överens med planprogrammet 
från 2011 då endast f  d golfbanan och fotbollsplanerna pekas ut som lämplig plats för en upp-
levelseanläggning. 

Kommentar: Ett planprogram speglar förhållanden och ambitioner som råder vid tillfället för den då aktuella plan-
läggningen. Ett viktigt syfte med programmet 2011 var, förutom att studera möjligheten att förlägga en upplevelsean-
läggning till Skutberget, att möjliggöra utveckling av campingen med bl a stugor i skogsområdet mot Vänern. I båda 
fallen har förutsättningarna förändrats. 

• Utökas motionscentralens verksamhet och utbud skulle detta bli en oas för Karlstadsborna. 
• Ingen seriös marknadsundersökning har föregått planeringen. 
• Som blivande granne till Muminvärlden vill jag ha ett ordentligt förslag på hur anläggningen ska 

utformas. 
• Enligt forskning och Naturvårdsverkets “Naturen som kraftkälla” minskar naturupplevelser 

stress och leder till ökad hälsa och kreativitet. Ingen forskning visar att temaparker främjar detta 
– snarare tvärtom.

Allmänhetens tillgänglighet och strandskydd
• Länsstyrelsen har en gång upphävt kommunens beslut om att upphäva stadsbyggnadsnämn-

dens beslut att medge strandskyddsdispens för trädavverkning i och omkring campingområdet. 
Länsstyrelsen hänvisade till att allemansrätten ska vara utsläckt för att dispens ska kunna ges. 

• I yttrande från 2009 ställer sig länsstyrelsen tveksam till att uppförandet av en upplevelseanlägg-
ning är förenligt med riksintresset och strandskyddet och att det inte finns stöd för upphävande 
av strandskyddet enligt tidigare praxis.  

• I planbeskrivningen står det att öppettiderna för parken ska regleras i markupplåtelseavtal. Nå-
got sådant avtal finns inte idag och kommer heller inte i framtiden vara en del av detaljplanen.  

Kommentar: Markupplåtelseavtalet (som numera benämns som genomförandeavtal) mellan kommunen och exploatö-
ren (Muminvärlden) ska godkännas senast samtidigt som detaljplanen antas i kommunfullmäktige. 

Den planerade anläggningens förenlighet med riksintressen och strandskydd är några av de tunga frågor som prövas i 
planprocessen.

• Planen ska inte prövas utifrån ett avtal som reglerar allmänhetens tillgänglighet, utan från 
plankarta och planbeskrivning där det framgår att området är inhägnat med staket ända ner till 
vattenbrynet.  

• Fel att påstå att Ytterholmen i praktiken är privatiserat. Endast den direkta närheten till stugor-
na utgör hemfridszon och att de boende försökt utöka denna zon saknar betydelse för bedöm-
ningen. I övrigt är Ytterholmen tillgänglig för allmänheten året runt. 

• Rent objektivt saknas det skäl enligt lag för att temaparkens sagofigurer behöver ha den direkta 
närheten till vattnet. Särskilt med tanke på den nyöppnade anläggningen i Japan, som endast 
har kontakt med en konstgjord liten sjö.  

• MÖD har i flera tidigare fall avvisat kommuners möjlighet att upphäva strandskyddet trots att 
det ibland klassats som angelägna/allmänna intressen. Bakgrunden är att kommunerna inte 
tillräckligt visat att intresset kan tillgodoses någon annan stans. Även Karlstad fick fel på detta 
för Katrinebergs-planerna.  

• Enligt lag ska en minst 10 meters bred passage lämnas kvar med strandskydd, så länge som 
detta inte är omöjligt med hänsyn till byggnadernas eller anläggningens funktion. För att ge-
nomföra planen är en sådan passage inte alls omöjlig. Särskilt med tanke på att anläggningen 
inte behöver stängsel längs strandlinjen, eller runt Ytterholmen.  
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Kommentar: Med anledning av anläggningens karaktär med behovet av direkt närhet till vattnet bedömer kommu-
nen att strandskyddet behöver upphävas inom hela området. Detta för att kunna anordna sagomiljöer, badmöjligheter 
och andra enklare attraktioner vid vattnet. En passage för allmänheten längs vattnet är inte möjlig med hänsyn till 
anläggningens funktion, både med hänsyn till behovet av direktkontakt med vattnet och att området i så fall skulle 
behöva inhägnas och insynsskyddas även mot stranden.

• En anläggning som riktar sig till målgruppen 2-6 år kan knappast klassas som ett allmänintresse. 
Anläggningarna som finns där idag riktar sig till alla åldrar.  

Kommentar: Ett allmänintresse måste inte nödvändigtvis kunna direkt nyttjas av alla. Skolor för barn och vårdbo-
enden för äldre och sjuka är också allmänintressen, då de bidrar till ett gott och attraktivt samhälle som är viktigt 
för alla medborgare. Att samhället ska vara bra för barn (och föräldrar) är av stor vikt. 

Temaparken innebär ett tillskott av något nytt som inte finns idag på Skutberget och är en del av utvecklingen för 
hela Skutberget. Anläggningarna som finns i området idag, så som motionscentralen, grillplatser och badmöjligheter, 
planeras att ersättas inom andra delar av Skutberget. Frisbeegolfen och båtrampen planeras att flyttas till andra 
lämpliga platser i staden. Se Vision för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. Sammantaget innebär hela 
projektet för Skutberget att området ska utvecklas till att locka alla möjliga åldrar till området. 

• Troligtvis kommer inte strandskydd kunna beviljas för föreslagna åtgärder i visionen/planpro-
grammet för friluftsområdet.  

Kommentar: Kommunen menar att anläggandet av ny badvik stärker kvalitén på friluftslivet i området och allmän-
hetens tillgång till stranden. Badviken kan motiveras med flera av de särskilda skälen i Miljöbalkens 7 kap. oh be-
döms inte strida mot strandskyddets syften. Övriga föreslagna åtgärder behöver inte nödvändigtvis ligga vid stranden. 

• Om badviken hägnas in kommer inte friluftsbesökare få en vindskyddad badplats och rullstols-
rampen försvinna. Var ska dessa personer bada?  

Kommentar: Den tillgänglighetsanpassade badviken är en av de funktioner som planeras ersättas i västra delen av 
Skutberget (se vision och planprogram).

Lokalisering
• Lokaliseringsanalysen är undermålig och ordentliga analyser saknas för områden innan de 

avfärdats. Dessutom går kommunen emot sig själv när det nu planerar kompensationsåtgärder 
i Skutbergets västra delar, som tidigare avfärdats som olämplig för Muminvärlden pga höga 
naturvärden.  

Kommentar: Se Samrådsredogörelsen sid. 37. Västra delen kommer med visionens förslag att nyttjas för utveckling 
av friluftslivet, där områdets höga naturvärden är en tillgång. 

• Området bör minskas så att inte motionscentralen, udden och Ytterholmen ingår. Då behövs 
inte heller broar. 

Kommentar: Se Samrådsredogörelse sid. 13.

Bebyggelse och kulturmiljö
• I planprogrammet från 2011 bedöms stugor av kulturmiljöklassning 1B (Värmlands Museums 

klassning från kulturmiljöutredning) som högt bevarandesvärda med anledning av deras miljö-
mässiga kvaliteter. Dessa byggnader ska enligt programmet omfattas av plan- och bygglagens 8 
kap. 13 § och får därmed inte förvanskas. 
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Kommentar: Detaljplanen har utformats utifrån dessa ställningstaganden och stugorna förses med bestämmelser om 
rivnings- och förvanskningsförbud.  

• Som granne är jag kritiskt till staketets utformning. Det har inte tydligt framgått hur och exakt 
vart staketet ska uppföras som gräns. 

Kommentar: Detaljplanen styr endast var staket inte får uppföras. Exakt var och hur det planerade staketet ska 
utformas prövas i bygglovsskedet, på samma sätt som för byggnader inom området. 

• Ska en teaterscen som kan användas för kvällsarrangemang efter kl. 18 anordnas krävs affärs-
plan och utredning eftersom Karlstad redan idag har tillräckligt med sådana scener. 

Kommentar: Detaljplanen ger endast en möjlighet för exploatören att bygga en teaterscen. Kommunen kommer inte 
anlägga en sådan och hur en eventuell scen används är upp till verksamhetsutövaren, så länge som detaljplanens 
bestämmelser följs. Bedömning av behovet är exploatörens sak. 

• Motionscentralen med möjlighet för dusch, ombyte och bastu försvinner. Var ska motionärer 
fortsättningsvis erbjudas detta så nära spåren?  

Kommentar: Motionscentralen planeras att ersättas med en ny servicebyggnad i Skutbergets västra delar - närmare 
det stora skogsområdet med flera motionsspår och vandringsleder.  

• Motsätter mig placeringen av broarna till Ytterholmen. Minst en av dem kommer direkt på-
verka min fastighet - både genom gångtrafik och fastighetens värde därav. 

• Att båtrampen försvinner innebär stor olägenhet, då den flitigt används.  

Kommentar: Dialog pågår med berörda föreningar som har behov av en båtramp i området. Arbete med finna annat 
läge för båtramp fortgår. 

Trafik och parkering
• Anläggande av ny parkering i anslutning till känsligt område med svåra tekniska förutsättningar 

har inte beaktats nog.  
• Vår boendemiljö kommer bli kraftigt försämrad med en parkering så nära.  
• Med parkeringen så nära vårt vattenskyddsområde finns risk för kontaminering av fordonsrela-

terade föroreningar i vårt dricksvatten.  
• Total ombyggnad av E18 kommer krävas för att undvika samma köer som vid Välsviken.  
• Framkomligheten på Axelines väg kommer kraftigt försämras. Finns det risk för att besökare 

parkerar längs denna väg? Om parkeringen blir avgiftsbelagd så är det högst troligt och trafikut-
redningen bör analysera effekter på Axelines väg. 

• Kräver att detektorstyrda trafikljus sätts upp för att vara i drift under säsong.  
• Parkeringen bör flyttas 75 meter längre västerut för att skapa större buffertzon till grannar.  
• Flytta infarten så långt väster ut som möjligt, alternativt dra all trafik till en rondell i korsningen 

Skutbergsvägen/Bomstadsvägen för att slippa korsande trafik. 

Kommentar: Se Samrådsredogörelse sid. 20. I detaljplaneskedet har utredningar gjorts i syfte att se genomförbarheten 
(och konsekvenserna) av bland annat parkeringen. Projektering och detaljprojektering av mer exakt utformning och 
genomförande görs i senare skede. 

Alternativa lösningar på infart till parkeringen har studerats tidigt i planarbetet. Bland annat att dra all trafik till 
en cirkulation för att slippa korsande trafik. Detta har dock avfärdats främst på grund av ineffektivt marknyttjande 
och att det inte ger några nämnvärda positiva effekter på trafikflödena. 
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Parkeringen kommer att utformas med öppet dagvattensystem med svackdiken och en fördröjningsdamm, där eventu-
ella föroreningar från parkeringen kan avskiljas innan vattnet når Kattviken.  

Befintlig vegetation mellan parkeringen och närmaste bostadsbebyggelse ska förstärkas med plantering för att minska 
insynen mot parkeringen (bestämmelse i planen).

Natur, miljö och miljökonsekvensbeskrivning
• Ytan som idag är ängsmark har ett rikt djur- och fågelliv. Tillhåll för rådjur, harar, räv, grågäss, 

kanadagäss, tranor, tofsvipor, kråkor mm. Fåglar häckar här och kommer bli störda av trafik 
och parkering. Hur tänker kommunen här? 

• Här finns sjöfågel, häger, ugglor och brun kärrhök som häckar i vassen. En viloplats längs 
bron bör absolut inte anläggas. Fiskgjusen är ofta där och havsörn har vid flera tillfällen visat 
sig i området. Även andra djur som bäver och rådjur trivs i detta område. Hur kommer de att 
påverkas? 

Kommentar: Inom planarbetet (och miljöbedömningen) har en rad inventeringar och utredningar gjorts för att se vilka 
arter som berörs av planerna. Inventeringarna, som ligger till grund för miljöbedömningen, följer vedertagna standar-
der och utgör därmed ett tillräckligt underlag för bedömningar av planens påverkan på djur- och växtliv. Sammanta-
get har 9 (7+2) platsbesök, fördelat över både dygnet och säsong, gjorts. Inga observationer av sjöfågel, häger, ugglor, 
fiskgjuse eller havsörn har gjorts, varför området inte bedöms utgöra en viktig plats för vare sig födosök eller häckning 
för dessa arter. Av de arter som enligt Naturvårdsverket ska prioriteras vid bedömningar har en rad arter noterats, 
varav brun kärrhök är en av dem. Denna bedöms dock inte häcka inom området. Utredningarna visar att vassen 
utgör en viktig miljö för bland annat sävsparv, varför stora delar av vassområdet skyddas från röjning. Se miljökon-
sekvensbeskrivningen och samrådsredogörelsen (s.7-8 och 18) för mer information. 

• Det finns skyddsvärda fladdermöss i området som måste ges goda möjligheter till överlevnad. 

Kommentar: Innan åtgärder genomförs på befintliga byggnader i området ska dessa undersökas om de innehåller livs-
miljöer för fladdermöss. Om det skulle finnas fladdermöss ska förebyggande skyddsåtgärder vidtas innan livsmiljöer 
försämras, skadas eller förstörs. Detta styrs via avtal. 

• Vassröjning har bekostats och utförts av ett antal berörda fastighetsägare. Resultatet är fantas-
tiskt. Hur skötseln ska fortgå redovisas inte i handlingarna.  

Kommentar: Framtida vassröjning ska skötas av tomträttsinnehavaren. Enligt genomförandeavtal ska en skötsel-
plan tas fram för att skydda delar av vassområdet. Detta ska göras i enlighet med miljökonsekvensbeskrivningen.  

• Byggnation av parken kommer innebära mycket frakt av virke mm. Det kommer påverka vat-
tenskyddsområde och miljön. 

• Med 5000 besökare på en dag kommer natur och miljö påverkas drastiskt. 
• Detaljplanen strider mot riksdagens miljömål och generationsmålen.

Hälsa och säkerhet
• I planprogrammet från 2011 står det att området där parkeringen planeras består av fyllnads-

massor från Henstadsområdet och att detta bör undersökas avseende miljöfarligt innehåll innan 
byggnation påbörjas. Har provtagningar gjorts?  

Kommentar: Efter samråd med kommunens miljöförvaltning är bedömningen att risken för att dessa fyllnadsmassor 
innehåller föroreningar är liten. Provtagningar i detta skede bedöms därför inte behövas. Skulle markföroreningar 
påträffas under arbetets gång ska detta anmälas till miljönämnden. 
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• I Kattfjorden finns föroreningar från kvicksilver och andra utsläpp från Skoghallsverken. Hur 
tänker kommunen här med tanke på alla vattenarbeten som ska göras? 

Kommentar: Se samrådsredogörelse sid. 18-19. 

• Ett område 30-40 meter från bäckmynningen som landar i viken mellan Abborrberget och vår 
udde är totalt fri från bottenvegetation, vilket indikerar på gifter. Bottenundersökning har inte 
utförts här. 

Kommentar: En bottenundersökning i dessa delar bedöms inte som nödvändig med anledning av planen, eftersom 
den ligger utanför detta vattenområde och därmed inte möjliggör för någon byggnation där. Befaras föroreningar/
gifter kan en anmälan till Miljönämnden lämnas. Bifoga då karta med aktuellt område och om möjligt, uppge även 
misstänkt källa till föroreningen. 

• Bullernivåer måste studeras på plats eftersom vi i värsta fall kommer dela tomtgräns med tema-
parken och ljud färdas med vind och över vattnet.  

Kommentar: Ingen av fastigheterna längs Axelines väg kommer att dela tomtgräns med temaparken. Temaparkens 
tomträttsgräns ligger mellan 20-60 meter från de privata fastighetsgränserna. En analys av ljudstörningar från ut-
omhusteatern har gjorts (se nedan). Byggnader inom temaparken får inte placeras närmare de aktuella fastigheterna 
än minst ca 50 meter från närmaste fastighetsgräns (och mer än 100 meter från bebyggelsen vid Axelines väg). Inom 
mellanliggande område ska skogen finnas kvar. 

• Vi som bor intill parken kommer troligen inte kunna vistas utomhus när teaterföreställningar 
(flera gånger/dag) pågår.  

• Teaterscenen kommer användas även för musik- och företagsevent, vilket kommer innebära 
stora ljudstörningar för camping, närboende, friluftsområde och djurliv. Vi boende hör idag när 
Mariebergsskogen har konserter. Redovisa även störningar för denna typ av event.  

• Högtalare utplacerade runt om i parken finns inte redovisade men kommer såklart utgöra yt-
terligare störande ljud för närboende. 

• Oacceptabelt att högtalaranläggningar medvetet installeras med målet att endast klara högsta 
tillåtna ljudnivå. Att referera till industrinorm talar också sitt tydliga språk.  

• I termen av ljudekvivalenter måste man vara klar över att de redovisade högsta nivåerna kom-
mer upplevas som mycket störande - tre decibelenheter innebär en fördubbling av ljudstyrkan, 
vilken kan klassas som tortyr med tanke på hur ofta detta sker. 

Kommentar: Vad teatern kommer att användas till är upp till verksamhetsutövaren. Även om det planeras för 
huvudsakligen mindre barnteatrar under dagtid så har en ljudanalys tagits fram utifrån att teatern skulle kunna 
användas för event med högsta tillåtna ljudvolym. Se planbeskrivningens avsnitt om buller, bullerutredning samt 
samrådsredogörelsen sid. 19 för mer info, konsekvenser för närboende och beräkningsmetoder. 

• Kräver att teatern vrids ytterligare åt nordväst och byggs in helt för att minska ljudspridning. 
Övriga högtalare bör förbjudas i parken.  

Kommentar: Detaljplanen hindrar inte att teatern helt byggs in. Att i en detaljplan förbjuda övriga högtalare i 
parken är inte möjligt enligt plan- och bygglagen, men bedöms inte heller som angeläget då andra lagar styr till-
låtna ljudvolymer mm. Temaparkens högtalare bedöms inte innebära den typ av buller som omfattas av den typ av 
störande/hälsoskadligt buller som omnämns i plan- och bygglagen. Kommunen är dock medveten om att hur ljud 
upplevs är högst individuellt och att det oavsett ljudvolym kan upplevas som störande under vissa tider. Parkens 
normala öppettider är under dagtid då ljud från omgivningen lättare kan tolereras. Aktiviteter kvällstid är tillfälliga 
och främst koncentrerade till teatern. 
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• Den ökade trafiken kommer leda markant skillnad i bullernivåer. Redan idag störs vi fastig-
hetsägare av lågfrekvent vägsus från E18. Kraftfulla åtgärder krävs om planen ska genomföras, 
enbart buskar mellan parkering och våra fastigheter räcker inte. Minst 2 meter bullerplank längs 
med parkeringen behövs.  

• Alla tusentals besökare som ska gå mellan parkering och temapark kommer innebära ökat bul-
ler och störningar. 

• Parkeringen intill våra bostäder innebär utsläpp och avgaser för oss. 

Ekonomi och genomförande
• Det kommer behövas kostnadskrävande åtgärder för att säkra dagvattenhantering med rening. 

Om det även visar sig finnas föroreningar i marken - hur har kommunen tänkt bära dessa kost-
nader?  

Kommentar: Mot bakgrund av tidigare markanvändning och varifrån utfyllnadsmassor kommer finns inte skäl att 
befara att det finns föroreningar i marken. 

• Planbeskrivningen har inte redovisat den troliga kraftiga värdeminskningen på omkringliggande 
fastigheter. Kommunen riskerar få betala ersättning för denna värdeminskning.  

• För att minimera kommunens exponering bör exploatörsavtalets längd göras så kort som möj-
ligt, samt innehålla en klausul om återgång till kommunen vid eventuell konkurs eller förändrad 
verksamhetsinriktning. 

Kommentar: Se sidan Synpunkter från övriga > Genomförande, återställande och markupplåtelse.

• Varken vatten, avlopp eller el finns på Ytterholmen. Är det tänkt att dras dit? 

Kommentar: Detta är en fråga för exploatören vid projektering av temaparken och är inte något som belastar kom-
munen.

Övrigt
• I planens står det att motionscentralen i snitt hade 33 besökare/dag under hösten 2017. Fel att 

hänvisa till dessa siffror när verksamheten då var kraftigt nedskuren. 
• De prisbelönta motionsspåren kommer stympas och inte längre ha samma vattenkontakt som 

tidigare.  
• Som granne finns risk för ovälkomna besökare till mig. 
• Finns det risk att Karlstadsborna blir utan motionsanläggning och rekreationsområde om pla-

nen genomförs och inte visionen/planprogrammet? 
• Planens grundkarta är felaktig eftersom våra (Fintatorp 2:18, 2:19) gamla uthus väster om bo-

stadshuset ej är redovisade.  
• Sjöledning till Fintatorp 2:17 och 2:18 är redovisade i felaktigt läge. Den ligger ca 20 meter 

längre västerut i verkligenen. Verkliga läget på sjöledningen går inte att lita på och då två broar 
ska korsa denna kräver jag att kommunen svarar för en ny vattenledning på land till berörda 
fastigheter. Förutsättningarna i avtalet från 1996 mellan oss och kommunen kommer förändras 
med temaparkens etablering.  

Kommentar: Efter genomgång av gemensamhetsanläggningen (GA:3) och anläggnings- och ledningsrättsförättningen 
(1780K-97/15.2) så ser kommunen ingen anledning till att ifrågasätta ledningarnas utmarkerade placering. Exakt 
läge säkerställs vid projektering för att undvika haveri. Skulle flytt av ledningarna behövas bekostas detta av bygg-
herren/exploatören. Planen innebär därmed inga ändrade förutsättningar för ledningarnas rättighetshavare.  

• Uppsägning av arrendatorer är inte förenligt med arrendenämndens definition av anledningar 
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till uppsägning.  
• Visionen/planprogrammet för friluftsområdet måste villkoras innan temaparken påbörjas.  

Kommentar: En handlingsplan med prioriteringar för genomförande av visionen/planprogrammet kommer att 
behandlas av kommunfullmäktige samtidigt som detaljplanen antas. 

• Vi upplever att kommunen inte tagit hänsyn till våra tidigare inlämnade synpunkter och kom-
mer med stor sannolikhet därför överklaga detaljplanen om den antas. 

• 

SYNPUNKTER FRÅN ÖVRIGA
Allmänt och kommunala prioriteringar
• En temapark på Skutberget är inget allmänt intresse och det finns inga skäl för upphävande för 

strandskyddet. 

Kommentar: En redogörelse för varför kommunen anser att temaparken är av stort allmänt intresse och skäl för 
upphävande av strandskyddet framgår utförligt av planbeskrivningen. Se även Samrådsredogörelse sid. 39 ff. 

• Högst osäkert om genomförandet av visionen/planprogrammet blir av. Risk att temaparken 
byggs utan ersättningar för friluftslivet. 

Kommentar: Detaljplanen för temaparken och planprogrammet/visionen för friluftsområdet hänger ihop och planeras 
att antas/godkännas samtidigt i kommunfullmäktige - tillsammans med handlingsplan med prioriteringar och förslag 
till fortsatt arbete. Redan i juni 2018 avsatte kommunfullmäktige 15 miljoner för investeringar och underhåll till 
Skutbergets friluftsområde. 

• Det saknas fortfarande kalkyler och redovisning av upparbetade och förväntade kostnader för 
projektet.  

Kommentar: Se ovan. Kommunens upparbetade kostnader fram till samrådet 2018 redovisas i samrådsredogörelsen 
sid. 28-29. 

• Temaparken stämmer inte överens med flera av de beslutspunkter i kommunstyrelsens inrikt-
ningsbeslut från 2007, översiktsplanen eller planprogrammet från 2011.  

Kommentar: Se kommunens kommentar till yttrande från Karlstadspartiet Livskvalité (sid. 15) 

• Om planerna genomförs bryts det muntliga avtalet mellan kommunen och Axeline Carlborg 
om att Skutberget ska vara till för Karlstadsborna och inte privatiseras. 

Kommentar: Se Samrådsredogörelse sid. 31. 

• Innan detaljplanen kan vinna laga kraft behöver kommunen visa på att man noga undersökt det 
allmänna intresset för en upplevelsepark och i slutsats klargöra hur detta intresse kan antas till 
grund för ett överklagande av strandskyddet. 

Kommentar: Kommunens allmänna intresse för att möjliggöra för en vattennära temapark framgår tydligt av plan-
handlingarna tillsammans med kommunfullmäktiges beslut.  

• Skutbergets betydelse för folkhälsan har inte beaktats i planerna för Muminvärlden. Efterfrågar 
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en utredning av planens effekter på folkhälsan.
• Fel av kommunen att säga att förslaget gynnar riksintresse för turism - då detta inte är ett eget 

sakområde inom Miljöbalken, utan en näringsgren med koppling till natur, kultur och rörligt 
friluftsliv. 

Kommentar: Riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 1-2 §§ handlar om områdens värde för friluftsliv och turism. 

• Använd våra skattepengar till att utveckla Skutberget med respekt för naturvärden, för att det 
ska locka fler människor. Det finns många möjligheter (ett antal förslag räknas upp). 

• Att Mumin inte vill komma utan att få Skutberget betyder inte att det inte går att locka andra 
aktörer till alternativa ytor i regionen som skulle öka turismen till Karlstad. 

• Om kommunen istället för att försöka omöjliggöra för besökare till Skutberget att driva caféer, 
glassförsäljning, anordna skolavslutningar, underlätta för arrangemang av föreningar osv., skulle 
vi kunna få en plats som nyttjas mer och lockar fler.  

• Projektet ger bara upphov till ännu mer klimatångest. 
• En temapark med massa onyttigheter och snabbmat rimmar inte med kommunens mål som en 

hälsosam och ekologisk kommun. 
• Kommunen tror att temaparken på sikt kommer leda till fler kommuninvånare. Men man väljer 

väl knappast att flytta till en ort för att det finns en temapark där, som drar mycket turister. 
• Lägg pengarna på förskolor istället. 
• Viktigaste argumentet för att lägga ned planen är klimat- och miljöaspekten. 
• Inget Muminland men gärna ett spahotell med balkonger, terrasser ut mot Vänern. Stora bryg-

gor för gästhamn mm. Klipporna ska finnas kvar för sol och bad. 
• Varför inte driva en temapark i kommunal regi innehållande värmländska nyckelfigurer?  

Kommentar: Kommunen driver inte själv sådan verksamhet, men om en aktör presenterar ett seriöst upplägg för en 
sådan etablering kommer den att bedömas och behandlas på samma sätt som andra företag som vill etablera sig i 
kommunen. 

• Allmänintresse som skäl för upphävande kan inte tillämpas när man inte vet vilka följderna blir 
för kommuninvånarna (oklart om kostnader och intäkter). Särskilt med tanke på att det är ett 
finskt bolag som troligen inte kommer betala skatt i Sverige.  

Kommentar: Allmänt intresse är del av de skäl för upphävande av strandskydd som anges i Miljöbalken.

• Anser att projektet ska genomföras. Att ett företag med visioner och naturhänsyn vill etablera 
sig i Karlstad tror jag kommer sätta Karlstad på kartan. Fler besökare innebär ökade möjlig-
heter för regionala aktörer att utöka sin verksamhet. Utöver förslaget behöver hela området 
utvecklas. 

• Ett helhetsgrepp för att rusta området och den omoderna motionscentralen är helt rätt väg att 
gå. Temat på parken spelar mindre roll så länge det är en familjeattraktion. 

• Att tillgängliggöra de ytor som idag inte nyttjas eller endast är tillgängliga för enstaka arrendato-
rer är positivt 

• Mycket väl genomarbetat förslag. Win-win för Karlstad och Skutberget.  
• Placeringen gör att det finns gott om plats för friluftsliv, motionärer, bad och andra besökare 

till Skutberget. Medborgardialogen har gett bra inspel. Genomförs de i handlarna föreslagna 
förbättringsåtgärderna finns inga nedsidor. Den oslipade diamanten Skutberget ges äntligen 
möjlighet att briljera. 

• I vår digitaliserade värld är det viktigare än någonsin att barn får inspirerande och spännande 
alternativa upplevelser. Barnkultur i form av teater, böcker, musik, naturupplevelser mm. stimu-
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lerar barnens utveckling. Dessutom är Mumin på framfart igen. 
• Den klick medborgare i Karlstad som inte vill ha en temapark vill bara ha Skutberget för sig 

själva - utan någon förändring.

Processen
• Varför har vi inte fått något svar eller reaktion på de synpunkter vi lämnade i samrådet? 

Kommentar: Den stora mängd synpunkter som lämnats har kategoriserats och sammanfattats för att göra det möjligt 
att få en överblick över helheten. Svar/kommentarer presenteras för respektive synpunktskategori. I Samrådsredogö-
relsen redovisas en sammanfattning av samtliga inkomna synpunkter, varför inte alla fått just sitt enskilda yttrande 
bemött.  

• Av de 1061 yttrandena i samrådet var endast 200 positiva. Att kommunen inte lyssnar till det 
är märkligt. Kommunen går emot sina egna medborgare och majoriteten vill att planerna läggs 
ner. Det är endast en bråkdel som väljer att skicka in yttranden. 

Kommentar: Möjligheten att lämna synpunkter på ett detaljplaneförslag regleras i Plan- och bygglagen och innebär 
inte att det genomförs en omröstning om förslaget. Syftet med förfarandet är att förbättra kommunens beslutsunderlag. 
Av erfarenhet vet vi att det främst är de som vill ha förändringar av ett planförslag - eller att det inte ska genomföras 
- som yttrar sig. De som tycker att ett planförslag är bra ser sällan anledning att lämna några synpunkter. Beslut om 
antagande av detaljplanen kommer att fattas i kommunfullmäktige - kommunens högsta beslutande och förtroende-
valda organ.  

• Folkomröstningar är inte alltid ett bra instrument för att vägleda kommunala beslut men just i 
denna fråga skulle en sådan lämpa sig väldigt väl. 

• I samrådsredogörelsen svarar kommunen att det är missförstånd hos allmänheten som lig-
ger bakom många av synpunkterna. Det är en ren förolämpning. Det finns inget som säger 
att kommunens tolkningar/bedömningar är mer korrekta än allmänhetens. Allmänheten som 
tycker att projektet är en dålig idé är långt fler än det som kommer fram. 

• Endast synpunkter på hur temaparken ska genomföras har godtagits av kommunen, inte om 
det ska genomföras eller inte. När fick medborgarna möjlighet att tycka till om det skulle byg-
gas Muminpark eller inte? 

Kommentar: Alla typer av formella yttranden som inkommit under processen har tagits emot och behandlats av 
kommunen. Majoriteten av yttrandena handlar om att planerna ska läggas ner, vilket också redovisas i samrådsre-
dogörelse och granskningsutlåtande.  

Av många synpunkter, liksom av insändare i lokaltidningarna och diskussioner på sociala medier, kan utläsas att 
det spridits en uppfattning att hela Skutberget kommer att tas i anspråk för temaparken. Den uppfattningen fram-
fördes även av namninsamlare vid en manifestation på Stora Torget. Även föreslagna hushöjder har missuppfattats. 

• I detaljplanen hänvisas till medborgardialogen, där slutsatsen att barn inte kommer till Skutber-
get lika ofta som vuxna. Slutsatsen baseras på att endast 40 av dem som svarat är under 18 år. 
Hur ofta svarar barn på medborgardialoger? 

Kommentar: Inom ramen för medborgardialogen hölls även grupparbeten, på nio skolor, med barn och unga i åld-
rarna 5-15 år. Utöver det skickades enkäter ut till 150 stödberättigade föreningar för barn- och ungdomsverksam-
het. Se Rapport dialog med barn och unga och Rapport enkät föreningar med barn- och ungdomsverksamhet (finns 
på karlstad.se/skutbergetsframtid) 

• Projektet går emot kommunstyrelsens tidigare beslut om utgångpunkter som “ska” uppfyllas 
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för en upplevelseanläggning. Kravet framgår även i översiktsplanen (2012) och detaljplanen 
stämmer därför inte överens med denna. 

Kommentar: Även om kommunstyrelsen tidigare tagit beslut om inriktningspunkter för en upplevelseanläggning 
på Skutberget så har kommunfullmäktige (kommunens högst beslutande organ) valt att pröva lämpligheten för en 
temapark av detta slag på Skutbergets östra delar. Översiktsplanen hänvisar till kommunstyrelsens beslut och med 
anledning av att ytorna för temaparken stämmer överens med översiktsplanens utpekande bedöms detaljplanen vara 
förenlig med översiktsplanen. Majoriteten av utgångpunkterna från tidigare beslut stämmer överens med planerad 
temapark. 

 Varför klubba en detaljplan för Muminvärlden nu när byggstart först är om 4-5 år? 

Kommentar: Detaljplanen utgör ett tidigt skede i en planerings- och byggprocess och är en nödvändighet för fortsatt 
planering, projektering och slutligen byggande. Innan detaljplanen vunnit laga kraft är det oklart om projektet är 
genomförbart eller inte. Eftersom sannolikheten är stor att ett antagandebeslut kommer att överklagas torde det ta 
lång tid innan planen kan vinna laga kraft.   

• Boende på Kattviksbacken ställer sig frågande till varför de inte fått information under proces-
sen.  

Kommentar: Kommunen bedömer att boende på Kattviksbacken inte berörs av planen och att de därför inte fått 
särskild inbjudan under processen. Bostäderna ligger över 300 meter fågelvägen från planområdet och över 600 meter 
från själva temaparken. Ett högt beläget skogsområde ligger däremellan. Kattviksbacken bedöms inte heller påverkas 
av vare sig ökad trafik eller störande buller (enligt utredningar). Dock har kommunen kungjort förslaget i lokaltid-
ningarna och på hemsidan och alla intresserade har haft möjlighet att lämna synpunkter under processen.

Lokalisering
• Temaparken i Japan ligger inte vid en stor insjö som Vänern. Finns många mindre sjöar som 

duger gott. En konstgjord sjö duger också fint. I Astrid Lindgrens värld finns ingen sjö, ändå 
har Pippi Långstrump en liten sjö för sitt skepp och en konstgjord liten ö på det. 

• Placera temaparken på Örsholmen eller någonstans i Skåres utkanter istället. En annan ort som 
behöver ett lyft är Säffle kommun. Där finns det säkert gott om platser.  

• Med kommunens logik om att temaparken måste ligga vid vattnet borde temaparken förläggas 
till Göteborg eftersom Muminfamiljen bor vid ett hav och inte en insjö. 

• Temaparken kan läggas på Bergviks udde eller Välsviken istället. 
• Muminland kan placeras i Skattkärr. Nära till vattnet och tågförbindelse. 
• Gamla Rayon-området i Vålberg skulle passa bättre med önskad närhet till vatten. 
• Temaparken kan byggas i en annan del av Karlstad och det kan byggas en konstsjö. 
• Lokaliseringsanalysen är undermålig - flera förslag på bättre lokaliseringar har getts men ingen 

har undersökts vidare 
• Lokaliseringsanalysen har uppenbarligen haft som mål att hitta argument för att Skutberget ska 

väljas. Övernattningsmöjligheter verkar väga tungt men det har glömts bort att First Camps 
stugor i normalfall redan är uppbokade.  

• Lokaliseringsanalysen väger inte in den stora påverkan som privatiseringen har på det rörliga 
friluftslivet. 

• Många platser i regionen har utelämnats i lokaliseringsanalysen. 
• Placera Mumin på Örsholmsbadet istället.  
• Placera Mumin på andra sidan E18 istället.  
• Varför har man inte tittat på områden kring Skattkärr, Väse, Vålberg och Edsvalla? 
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Kommentar: Lokaliseringsutredningen redovisar alternativa platser utifrån både temaparkens och kommunens behov 
och önskemål. Platser som inte utretts mer ingående bedöms inte uppfylla dessa behov/önskemål eller är av helt 
andra skäl uppenbart ogenomförbara. Karlstads kommun har inget intresse (eller mandat) att utreda platser utanför 
kommungränsen.

• Lokaliseringsanalysen är en efterkonstruktion för att tysta opinionen. Alternativa lokaliseringar 
är inte offentligt behandlade. Kartorna i analysen är hämtade från Lantmäteriet 2017-05-21 och 
dokumentet daterat 2017-05-12. Dokumentet är inte diariefört. 

Kommentar: Lokaliseringsanalysen, diarieförd på SBN 2017-201, togs fram innan kommunfullmäktiges beslut om 
planläggnings togs 2017-06-19. 

Val av aktör
• Sökningar på Google visar tydligt hur Mumin är på nedåtgående trend och att det gjorts betyd-

ligt fler sökningar på “Pippi Långstrump/Astrid Lindgrens värld” jämfört med “Mumintrollen/
Mumin”. Hur kan kommunen hävda och bevisa att Mumin är av “mycket angeläget allmänt 
intresse” utifrån detta? 

Kommentar: I planprocessen eller vid nyetableringar är det inte kommunens roll att stå för den marknadsmässiga be-
dömningen av ett företags syn på förutsättningarna. Planprocessen syftar till att pröva markens och vattnets lämplig-
het - i detta fall en naturanpassad temapark i vattennära läge. Och det är denna vattennära temapark med förväntat 
besöksintresse som kommunen anser vara ett mycket angeläget allmänt intresse – inte Muminvärlden i sig.  

Business Värmland och Visit Värmland har beställt en turistekonomisk analys av effekterna för Karlstads kom-
mun vid en etablering av temaparken Muminvärlden av företaget HUI Research AB (HUI). Rapporten från analy-
sen visar att en etablering skulle få positiva effekter turismekonomiskt för Karlstad och Värmland. Det ska tilläggas 
att HUI’s rapport inte är en del av detaljplanen eller planunderlaget, men kan utgöra en vägledning för de politiska 
beslut som tas i samband med detaljplanen.

• Enligt TripAdvisor har parken i Japan fått dåliga betyg. Många skriver “en gång - men aldrig 
mer”. I Kalunas förstudie baseras dessutom besökssiffrorna på att man som besökare återkom-
mer. Varför vill kommunen riskera detta fria friluftsområde för något som kan bli ett fiasko?  

Kommentar: Se svar ovan. Utöver det vill kommunen poängtera att HUI’s rapport inte har räknat med återkom-
mande besök (se sidan 12). Kommunen jämför inte temaparken här med den nyöppnade i Japan eftersom förutsätt-
ningarna och de geografiska förhållandena är helt annorlunda mot dem på Skutberget.  

• Enligt HUI:s analys är det troligen inte speciellt många individer som kommer att flytta till 
Karlstad till följd av Muminvärldens etablering. Varför hävdar kommunen att Karlstad kommer 
öka i befolkning? 

Kommentar: I denna del av HUI’s rapport baseras analysen utifrån förväntade direkta effekter av etableringen av 
Muminvärlden. I samma rapport bedömer HUI, liksom Karlstads kommun, att de indirekta/sekundära effekterna 
av etableringen på sikt kan bidra till både Karlstads och regionens attraktions- och konkurrenskraft, vilket främjar 
möjligheterna att locka till sig såväl nya besökare som invånare och företag.

• En (egen) beräkning av effekter på Karlstad och Värmland visar att Muminvärlden leder till 
0,85 % fler jobb inom Värmland (2,4 % inom Karlstad). Hur kan kommunen hävda att detta är 
av stor betydelse för regionen med dessa siffror? Är det försvarbart att Skutbergets friluftsom-
råde ska få betala för det? 
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Kommentar: Se delvis svar ovan. Kommunen anser att en etablering av en temapark av detta slag är av stor vikt för 
kommunens och regionens attraktionskraft –  både för fler jobb och för att Muminvärlden förväntas attrahera cirka 
200 000 besökare/år, vilket har stor betydelse för kommunen  och det övriga näringslivet. 

• Etableringen bygger på att ett licensavtal tecknas mellan Muminvärlden och Moomin Charac-
ters. Detta skapar ännu en osäkerhetsfaktor för projektet. På hur många år löper licensavtalet? 
Vad händer om det dras tillbaka? Får kommunen veta det i god tid innan och har kommunen 
något att säga till om då? 

Kommentar: För kommunen är endast avtalet mellan Karlstads kommun och den som marken upplåts till (Mumin-
världen) relevant och viktigt. Kommunen har inte, och ska inte ha, insyn in externa parters avtal med andra aktörer. 
Detaljplanen i detta fall prövar markens lämplighet för en vattennära temapark - inte Muminvärlden (eller företaget 
bakom det) i sig. Vinner planen laga kraft ska denna följas - oavsett vem som är tomträttsinnehavare. 

• Kommunen har sökt etablerare till Skutberget sedan mitten 2000-talet, men när utökades detta 
till att även erbjuda vattenläget, lugna viken med motionscentralen och Ytterholmen? 

Kommentar: I kommunfullmäktiges inriktningsbeslut från 2005 pekas bland annat norra delen av planområdet 
(f  d drivning ranchen) och området runt motionscentralen (med badvik, båtbrygga och intilliggande skogsområde) ut 
som områden för kommersiell verksamhet. I kommunens gällande översiktsplan (från 2012) pekas hela Skutberget, 
inkl. Ytterholmen, ut som område för en upplevelseanläggning. 

• Kommunen har startat planarbetet efter kontakt med endast ett temaparksföretag. Alternativa 
temaparker är inte officiellt behandlade. 

• Enligt kommunens markanvisningspolicy ska markanvisning i första hand ske i konkurrens för 
att främja nya idéer och nya aktörer. Huvudprincipen är att all markanvisning ska ske i konkur-
rens genom intresseanmälning och urval. Markanvisning kan ske genom anbud, tävling eller 
direktanvisning. Varför har inte kommunen gått ut med denna information till företag och 
allmänhet om att det nu ges möjlighet att etablera sig på denna yta? 

Kommentar: Kommunen har bland annat via översiktsplan och tidigare beslut kommunicerat önskemålen om att 
hitta en upplevelseanläggning att etablera på Skutberget. Kommunen har inte fått in fler intresseanmälningar för 
denna typ av verksamhet och som stämmer överens med kommunens krav och önskemål. I det här fallet är inte 
markanvisningsavtal aktuellt. Det står kommun fritt att välja hur tilldelning av mark ska gå till och i detta fall 
har en avsiktsförklaring tecknats med företaget bakom Muminvärlden. Vid kommunfullmäktiges antagandebeslut 
planeras det samtidigt godkännas ett genomförandeavtal mellan kommunen och företaget bakom Muminvärlden. 

• Muminvärlden vänder sig till målgruppen 2-7 år, varför inte satsa på något för målgrupp 0-100 
år? Dessutom besöker gäster parken en gång. Varför inte satsa på något som ger återkommande 
besök?

Kommentar: Se kommentar under Sakägare utanför planområdet > Allmänhetens tillgänglighet och strandskydd.

Allmänhetens tillgänglighet och strandskydd
• Temaparken har inte behov av att ligga vid vattnet, det bevisas via den nyöppnade muminvärl-

den i Japan.  
• Det är inte rättvist att göra jämförelse avseende tillgänglighet med Mariebergsskogen. De tar 

inträde endast en handfull dagar om året. 
• Anläggandet av en betalpark skulle direkt underminera Vänerns unika miljö och riksintresset 

för friluftsliv och turism. Det är just den underutvecklade miljön runt Vänern som skapar detta 
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riksintresse.  
• MKB:ns bedömning av att strandskyddets syfte avseende allmänhetens tillgång till strandområ-

den inte väsentligt motverkas av planförslaget är en galen tolkning av lagen. Strandskyddet kan 
man inte bara ha “lite grann” då och då. 

• Kommunen kan inte bara välja när strandskyddet ska gälla och inte. Och när tidigare har en 
sagovärld med sagofigurer fått upphäva strandskyddet? 

• I MKB:n daterad 2019-05-03 står det att “...planförslaget möjliggör för en verksamhet med 
koppling till friluftslivet...”, vilket är ett ohemult påstående. Enda kopplingen är att den hindrar 
detsamma. 

• Området kommer inte vara tillgängligt för allmänheten då Skutberget har flest besökare.  
• Tidigare har kommunen sagt att badviken är oattraktiv för bad men att överlåta den till Mumin-

världen för att “de behöver” en badstrand går bra. En badvik bakom staket med inträde går bra 
men att sköta den i egen regi och hålla den ren från fåglar klarar kommunen inte av. 

• Att inhägna 26 ha friluftsområde till ett område som tar inträde strider mot allt förnuft.

Kommentar: Området som kommer utgöra själva temaparken är ca 12,2 ha. Hela planområdet, med Skutbergsvä-
gen, parkering mm. omfattar ca 27 ha. 

• I den reviderade planen sägs det att man ska ha en 10 meters gräns från vattnet. Vad menas 
med detta? Får allmänheten en 10 meters zon längs vattnet att röra sig fritt på? Eller att stängs-
let inte ska gå närmare än så? Eller gäller det bara byggnader? 

Kommentar: Planen anger att inga byggnader får anläggas inom denna 10 meterszon, inom vissa delar får inte heller 
gångvägar anordnas. Området planeras fortfarande tillhöra temaparken och därmed inte vara allmänt tillgängligt. 
Inhägnad tillåts fram till strandlinjen, dock inte längs med stranden. Se Illustrationsplanen.

• Om planerna blir verklighet kommer endast 800 meter strand av totalt 1,3 km finnas kvar till 
badgäster. Då räknas 300 meter bort som nakenbadarna lagt beslag på. Det finns inte heller 
mycket tillgänglig strand kvar varken öster eller väster om Skutberget.  

Kommentar: Av totalt cirka 1,54 km tillgängliga strandområden kommer cirka 370 meter tas i anspråk av 
temaparken. Ytterholmen, halvön i öster och skogsområdet i väster är dock inte medräknade då dessa inte bedöms 
som helt tillgängliga strandområden. Inget offentligt nakenbad finns på Skutberget och enligt förslaget i vision/plan-
program ska dessa södra strandområden iordningställas och tillgängliggöras för alla – vilket skapar fler kvalitativa 
strandområden.

• Kommunens beskrivning av skälen för upphävande av strandskyddet är tendentiös - den borde 
också redogöra för de nackdelar det innebär. 

Kommentar: I planbeskrivningens avsnitt Konsekvenser av genomförandet, samt i miljökonsekvensbeskrivningen, 
redovisas förväntade konsekvenser av strandskyddsupphävandet och inskränkning av allmänhetens tillgänglighet 
inom aktuella delar. 

• Vilka garantier finns från företaget att allmänheten ska kunna röra sig fritt i området under den 
tid parken inte är öppen? 

Kommentar: Se samrådsredogörelse sid. 39. 

• Kommunen tycks anse att det nuvarande utnyttjandet av mer än 100 000 besökare årligen av 
Skutberget saknar betydelse i sammanhanget för upphävandet av strandskyddet mot  
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MB 18 c § punkt 1.  

Kommentar: Som redovisas i planbeskrivningen anser kommunen att det endast är de idag privatiserade delarna av 
planområdet som saknar betydelse för strandskyddets syften (MB 18 c § punkt 1).   

• Fel av kommunen att upphäva strandskyddet med ursäkten att arrendatorernas mark blir 
allmänt tillgänglig - särskilt när man hägnar in och tar betalat för området. Att arrendatorer på 
Ytterholmen sköter stranden, på egen bekostnad, borde av kommunen ses som positivt för 
allmänheten då det blir trevligare och mer tillgängligt. Särskilt i jämförelse med att upphäva 
strandskyddet.  

Kommentar: Marken som idag upplåts med arrende kommer att bli allmänt tillgängliga under den tid då temapar-
ken är stängd för säsongen. När temaparken är öppen tillgängliggörs dessa områden för den allmänhet som betalar 
inträde. Oavsett om iordningställda strandområden på Ytterholmen upplevs som allmänt tillgängliga eller inte, så 
bedöms tillgängligheten till Ytterholmen öka i och med broarna och att fler förväntas besöka området om planerna 
genomförs. 

• Åtkomsten till bryggan i den skyddade viken kommer att försvinna. Gästhamnen finns även 
som en skyddad övernattningshamn på vissa webbsidor.  

Kommentar: Bryggan i viken är inte av kommunen utpekad som en gästhamn eller skyddad övernattningshamn. 
Med anledning av de grunda vattenförhållandena och utifrån resultatet av medborgardialogen bedöms inte bryggan 
vara väl använd.

• Det är oklart när parken kommer att vara öppen för allmänheten och vad som kommer att vara 
öppet.  

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte den frågan. I genomförandeavtalet mellan kommunen och Muminvärlden 
finns en överenskommelse att området (marken) ska vara öppet för allmänheten under tider när sagoparken inte 
har öppet för säsong. Det regleras inte vilka tider det ska gälla. Önskar temaparken ha öppet utöver normal som-
marsäsong ställer sig inte kommunen emot det. Det skulle innebära ett steg närmare en “året runt-anläggning” som 
tidigare varit ett önskemål från kommunen. Anledningen till överenskommelsen är att kommunen anser det viktigt 
att marken kan nyttjas så mycket som möjligt - antingen via parkbesökare, eller friluftsbesökare. Huruvida byggna-
derna i parken ska vara allmänt tillgänglig avgör verksamheten. 

• Vad inom området kommer vara öppet för allmänheten när parken håller stängd och allmänhe-
ten har tillgång till området? 

Kommentar: Genomförandeavtalet reglerar att området ska vara tillgängligt, alltså marken. Entrén ska stå öppen. 
Om byggnader som tillhör Muminvärlden ska ha öppet eller inte beslutar Muminvärlden själva om. 

• Allemansrätten inom fastigheten Fintatorp 2:2 reduceras med 28% av ytan, samt 40% beroende 
på vattennivån. 30% av ytan är redan ianspråktagen av privat aktör. 

Kommentar: Det område som kommer att upplåtas med tomträtt för temaparken är ca 12,2 ha, samtidigt som 
Fintatorp 2:2 tillförs ca 12,8 ha mark från campingfastigheten. Totalt ökar den allmänt tillgängliga ytan inom 
Fintatorp 2:2 med ca 0,6 ha. 

• Vid planering av friluftsområden är det brukligt att det utförs en s k zonering där en analys 
bedömer om det finns kapacitet och resurser för olika brukargruppers behov så att olika typer 
av besökares upplevelser inte påverkas mer negativt av andra brukares aktiviteter efter den 
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planerade förändringen. Temaparken tar 1/3 av strandlinjen i anspråk och stora arealer fråntas 
allemansrätt och strandskydd - ändå har ingen sådan analys gjorts. Det bör göras innan planen 
kan bedömas. 

Kommentar: Hösten 2017 genomfördes en medborgardialog, med rekordhögt deltagande, som har legat till grund för 
planerna för Skutberget. Både medborgardialogen och samrådet av detaljplanen har tillsammans gett kommunen god 
kunskap om områdets betydelse för olika brukargrupper, allmänna och enskilda friluftsvärden och andra intres-
sen. Analys av området framgår av både detaljplanen för temaparken och av förslaget till Vision/planprogram för 
friluftsområdet. 

Byggnader och utformning
• Ett 1000 kvm stort teatertak med 16 meter i totalhöjd är vansinnigt på denna plats och för 

områdets kulturmiljövärden.  
• Vill ha en illustration hur Muminhuset med 27 meters totalhöjd kommer att se ut i landskaps-

bilden. 
• Det hjälper inte att bara taket får sticka upp ovanför träden - det är lika fult ändå. Ett blått torn 

på 27 meter är oacceptabelt. 
• Ett Muminhus på 27 meter innebär stort ingrepp i den känsla miljön och kommer synas från 

långt håll. Övriga byggnader ska vara upp till 17 meter höga vilket är minst 7 meter över träd-
topparna. 

Kommentar: Endast Muminhuset (eller byggnader inom e6-området) tillåts bli upp till 17 meter i byggnadshöjd 
(byggnadshöjd är avståndet mellan mark och takfot, dvs väggens höjd. Totalhöjd är den högsta höjd något - även t ex 
en tornspira eller en antenn - får nå upp till). Större delen av temaparkens byggnader, särskilt de i skogsområdena, 
får inte överstiga en totalhöjd om max 6-8 meter.

• Plankartan visar max totalhöjd på Ytterholmen om 6 meter medan planbeskrivningen säger att 
där kan byggas en fyr på 8 meter. 

Kommentar: Plankartan anger att byggnaders totalhöjd inte får överstiga 6 meter på Ytterholmen, med undantag för 
10% av det maximala byggnadsarean - som får uppföras med max 8 meter. 

• Varför ska broar till Ytterholmen byggas? Finns ingen bro till ön utanför Nådendal idag. 

Kommentar: Med broar till Ytterholmen ökar tillgängligheten till Ytterholmen för både parkens besökare och all-
mänheten. Broarna skapar ett tydligt huvudstråk runt temaparken som är viktigt för upplevelsen av parken. 

• Besökarna i det offentliga rummet kommer att behöva se dessa grälla färger på byggnaderna 
året om. 

Kommentar: Temaparkens utformning med krav på förstärkt plantering mot friluftsområdet syftar både till att tema-
parkens besökare inte ska ha utsikt över friluftsområdet utan känna sig som i “en annan värld (Muminvärlden)”. 
Det syftar också till att förhindra insyn i temaparken från friluftsområdet. Krav ställs på färgsättning och utform-
ning av byggnader som exponeras mot friluftsområdet. 

• Varför är ytorna runt temaparken som inte får röras eller bebyggas i orange färg (R1) och inte 
grön (PARK/NATUR) eller (R3) eftersom det ska ligga utanför temaparken? 

Kommentar: En del av de ytor som inte får bebyggas kommer att ligga inom temaparkens inhägnade område. Befint-
lig vegetation ska sparas och i vissa delar förstärkas med plantering. Entréområdet mellan busshållplatsen och entrén 
till parken ligger utanför det inhägnade området och kommer fortsatt att tillhöra kommunen och vara tillgängligt för 
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allmänheten, men eftersom det huvudsakligen kommer nyttjas av besökare till parken har det i planen givits samma 
användning som resten av temaparken. Detaljplanen anger hur områden får användas vad gäller mark och byggna-
der. Om annan användning skulle aktualiseras krävs att detaljplanen ändras. 

• Kan vad som helst inom kategorin kultur, idrott, sport och religion byggas bara det inte inne-
håller tivoli o berg- och dalbanor? 

Kommentar: “Vad som helst” kan inte byggas, men en annan temapark som uppfyller bestämmelserna i planen 
skulle kunna byggas. Den ska också vara sådan att den behöver ligga vid vatten. Planen förutsätter inte att det är en 
sagopark för Muminvärlden. Det tillhörande genomförandeavtalet skrivs dock med företaget bakom Muminvärlden.

• Varför är inte staket inritat ner till vattnet på plankartan vid R1 och/eller R2? 

Kommentar: Det finns inga krav i detaljplanen på att det ska finnas staket. Om temaparken önskar staket ska det 
dock sökas bygglov för det. I samband med det utreds utformning och exakt placering. Att staket inte är utritat vid 
R2 i illustrationsplanen beror på att restaurangen i sig planeras utgöra en gräns. 

• Varför är det R2 på restaurangbyggnaden i söder medan den i norr har R1? 

Kommentar: R2 innebär att området endast får användas för restaurang eller samlingslokal. Kommunen bedömer 
det viktigt att en byggnad i det läget ska kunna vända sig även till besökare inom friluftsområdet. Det gäller inte för 
andra lägen inom temaparken. 

• Det står att entreprenören ska samråda med kommunen innan om- och nybyggnation. Det gäl-
ler väll alla och är alltid obligatoriskt? Alltså lämna in bygglovsansökan? Fult att ta upp det som 
en ändring efter samrådet. 

Kommentar: Det stämmer att för de flesta byggnader krävs bygglov, vilket på sätt och vis innebär ett samråd med 
kommunen. När det gäller temaparken så har kommunen efter samrådet tillfört krav på att byggherren (Mumin-
världen) ska samråda med kommunen innan bygglov lämnas in. Detta regleras i genomförandeavtalet.  

• Vilken av restaurangerna i området har utformningskrav? Och varför har bara restaurangen 
sådana utformningskrav när inte resten av byggnaderna verkar ha det? Alla byggnader måste ju 
smälta in i miljön. Pastellfärger är oacceptabelt. 

Kommentar: I det här fallet ställs särskilda utformningskrav på restaurangen i söder (R2) som har ett mer expone-
rat läge och även vänder sig mot friluftsområdet och allmänheten, varför dess utformning är viktig. Det ställs också 
krav på utformning vid åtgärder på de kulturhistoriskt värdefulla sommarstugorna. Byggnader inom det område som 
idag utgör parkering ska därtill uppföras med fasad av trä, och med begränsad fasadlängd mot Skutbergsvägen. För 
övriga byggnader inom temaparken bedöms inte utformning och färgsättning ha samma allmänna intresse. Dock ska 
temaparken samråda med kommunen innan färdigprojektering sker.

• Det har inte framkommit hur leveranser ska ske till parken. Det kommer krävas tillräckligt stora 
vägar och leveranser sker varje dag. Det innebär större påverkan än vad som framförs. 

Kommentar: Leveranser planeras ske från Skutbergsvägen vid den infart som idag leder till den befintliga parke-
ringen. Hur temaparken därifrån planerar sina interna leveranser är upp till dem men förslagsvis sker detta främst 
via parkens huvudgångstråk.  

• Varför inte C-beteckning på restaurangen i stället för R2 då den inte är en del av temaparken? 
Hur kommer denna hållas öppen? 
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Kommentar: Restaurangen R2 planeras utgöra en del av temaparken och är till för temaparkens besökare. Den 
kommer att ägas och driftas av Muminvärlden men kommer troligen också att kunna betjäna besökare inom frilufts-
området. Restaurangens öppettider styrs inte i detaljplan och avgörs av verksamhetsutövaren själv. Beteckningen C 
skulle tillåta ett bredare användningssätt med t ex handel eller kontor, vilket inte är önskvärt.

Motionscentralen
• Antalet besökare till motionscentralen är missvisande eftersom anläggning var stängd stora 

delar av den aktuella perioden. 

Kommentar: Motionscentralen hölls öppen under denna period. I samrådsredogörelsen (s. 43-44) redovisas ytterligare 
besökssiffror från tidigare år. 

• En av restaurangerna som planeras är mycket stor; 1200 kvm och 12 meter hög. 

Kommentar: Planen möjliggör för en restaurang med en bruttoarea om 1200 kvm och max 12 meter hög. Det inne-
bär att om 1200 kvm fördelas på två våningar kan byggnadens avtryck på marken inte utgöra mer än 600 kvm. 
Jämförelse kan göras med nuvarande motionscentral som är cirka 1200 kvm i ett plan. 

• Restaurangerna kommer bara de som betalar inträde åt. Bygg restaurang i friluftsområdet istäl-
let.  

Kommentar: Se Samrådsredogörelse sid. 43.

Trafik och parkering
• Kommunen har inte planerat tillräckliga åtgärder för att minska risker för konflikter och 

olyckor där olika spår och GC-vägar korsar bilvägar. 
• Cykelvägen som korsar den planerade infarten till parkeringen behöver göras planskild. En 

gångtunnel under Skutbergsvägen, från busshållplats till temaparken och Skutberget, behövs 
också. Reservera plats för utrymme av utökning till att få plats med två fordon samtidigt på 
busshållplatsen. 

Kommentar: Mer precis utformning av trafikytor utreds i projekteringsskedet. Trafikmängd och hastighet vid infar-
ten till parkeringen bedöms inte motivera en planskild passage för cyklande och gående till Skutberget-Bomstad.  

• Trafikutredningen beskriver inte vad som händer när temaparken stänger (för dagen). 

Kommentar: Utredningen syftar till att se vilka konsekvenser trafiken får vid maxtimmen, vilket beräknas vara när 
parken öppnar. Enligt motsvarande anläggning i Nådendal lämnar besökarna parken mer spritt över dagen. Även 
om alla skulle lämna ungefär samtidigt så innebär det huvudsakligen köbildning inne på parkeringen – vilket inte 
påverkar trafiksituationen eller E18 negativt i övrigt. 

• Idag utgör den f  d driving ranchen en bred buffertzon mellan friluftsområdet och de boende. 
En parkering med endast en 15-20 meter bred planterad buffertzon mellan temapark och de 
boende ger inte den lantliga karaktären som de boende valt. Vem ska stå för kostnaden av att 
dölja staket mm med grönska? 

Kommentar: Parkeringsytorna kommer att anläggas och ägas av kommunen, som också blir ansvarig för att följa 
detaljplanens krav med bland annat plantering. Inget staket planeras inom parkeringsområdet. Inom större delen av 
själva temaparksområdet ställs krav på bevarande av vegetation och ibland även krav på mer plantering i syfte att få 
ett staket att smälta in. Detta står temaparken för och ska granskas av kommunen innan och under bygglovsskede. 
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• Parkeringen är ett för stort ingrepp i miljön.  
• Tänk parkeringsområdet vid OBS Bergvik för att få en känsla för vad det skulle innebära med 

en temaparksetablering. 

Kommentar: Parkeringsområdet vid Bergvik köpcenter är cirka 4,5 ha medan parkeringen till temaparken beräknas 
bli ca 3 ha stor. Den kommer också att förses med diken och plantering som delar upp ytan. 

• Varför gör man inte som i Nådendal och arrangerar transporter från parkeringar på annat håll 
istället för att anlägga en stor parkering på ett värdefullt område? Besökare kan ev parkera på 
Ikeas parkering och bussas till temaparken. 

Kommentar: Sådana lösningar har undersökts i processen samtidigt som temaparken har ett behov av, och krav på 
sig, att lösa parkeringsplatser inom rimligt avstånd till sina besökare. Varken kommun eller annan exploatör kan 
hänvisa till andra privata parkeringsplatser som Ikea, utan överenskommelse. Det finns dock planer på transport-
lösningar från hotell och centrum för att minska parkeringsbehovet, samt liknande lösningar som i Nådendal om 
parkeringen visar sig inte räcka till, se planbeskrivningen.

• För att asfaltera kommer en omfattande pålning av hela parkeringen krävas. 

Kommentar: Översiktlig geoteknisk utredning har gjorts. För markparkering bedöms inte pålning krävas. 

• För så stor besöksmängd som kommunen tror på krävs en nästan dubbelt så stor parkering. 
• Parkeringen kommer inte att räcka till och de som inte hittar plats där kommer att använda 

friluftsområdets allmänna parkering i stället för att parkera på någon anvisad plats längre bort 
(t ex Eriksberg). Var ska besökarna till friluftsområdet parkera när den allmänna parkeringen är 
full? 

Kommentar: Se Samrådsredogörelse sid. 44. Enligt förslaget till vision/planprogram för friluftsområdet ska även 
antalet parkeringsplatser inom friluftsområdet bli fler. Totalt innebär förslagen cirka 720 fler parkeringsplatser än 
idag. Utöver fler parkeringsplatser föreslås fler busshållplatser, ökad turtäthet, förbättrat gång- och cykelvägnät samt 
ytterligare mobility management-åtgärder för huvudsakligen temaparkens besökare.  

I valet av hur många parkeringsplatser som ska anläggas görs en avvägning mot andra intressen för vad marken kan 
användas till. Skulle antalet parkeringsplatser dimensioneras för området absoluta max-dagar (3-5 ggr/år) skulle 
detta ske på bekostnad av viktiga friluftsytor och parkeringarna skulle stå tomma allt oftare, vilket kommunen 
inte bedömer vara försvarbart. För dessa tillfällen strävar kommunen mot att en större andel besökare väljer annat 
färdmedel eller att besökare parkerar på Eriksberg. 

• Det sägs att när parkeringen inte räcker till ska 350 parkeringsplatser anläggas temporärt någon 
annanstans. Var? 

Kommentar: I arbetet med detaljplan för västra Eriksberg ingår att reservera mark som kan användas som tempo-
rär parkering för Muminvärlden.  

• Parkeringen off-season kommer bli spökliknande asfalterade grå områden. 
• Parkeringen bör vara stängd och släckt nattetid för att inte dra till sig folk på natten. 
• Det är blåögt av kommunen och tro att en barnfamilj kommer ta buss eller cykla till temapar-

ken.  
• Hur kan kommunen garantera att trafiksituationen inte blir kaosartad?  
• Trafiken är inte tillräckligt utredd. Refererar till den varma sommaren 2018 där det uppstod kö 

till och från området på Skutbergsvägen, Bomstadsvägen och E18.



38

Kulturmiljö
• Kulturmiljövärdet skyddas inte genom att bara bevara dessa stugor. Att bevara fullt fungerande- 

och för ändamålet nyttjade sommarstugor borde i all rimlighet bevara kulturen på ett mycket 
effektivare och värdefullt sätt. 

Kommentar: Även om stugornas funktion som privata sommarbostäder försvinner med förslaget så innebär detaljpla-
nen ett juridiskt skydd av själva byggnaderna som inte finns idag. Därav bedömningen att planen innebär inga eller 
försumbara konsekvenser för kulturmiljön. Avvägningen och bedömningen redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.  

• Kulturmiljön kommer påverkas negativt eftersom den inte längre kommer vara tillgänglig för 
allmänheten såvida inte entré betalas. Hur ska man kunna se hällristningar på vintern?  

Kommentar: Kulturvärdet i sig påverkas inte negativt av att besökare måste betala entréavgift för att ta del av det. 
Kulturmiljön består av stugor, fornlämning från gamla Finta gård samt en övrig kulturhistorisk lämning bestående 
av ristning i berghäll. Då ristningen inte är utpekad som fornlämning eller uppenbart synlig idag bedöms inte planen 
innebära en negativ konsekvens för detta. Kulturvärden med särskild betydelse – stugorna och fornlämningen - skyd-
das i detaljplanen. 

• Eftersom det i detaljplanen står att det endast är förbjudet att “utan tillstånd” ändra eller skada 
fast fornlämning finns inga garantier för att denna får finnas kvar. 

Kommentar: Några garantier för att en fornlämning inte skadas finns inte heller idag, trots att den är skyddad i lag. 
Planen innebär dock ett utökat skydd av fornlämningen jämfört med idag, då planen innebär ett antal begränsningar 
för det område fornlämningen ligger inom.

Genomförande, återställande och markupplåtelse
• Den fysiska miljön skulle vara svår att återskapa om parken går i konkurs. 

Kommentar: Detaljplanen styr till vad och hur marken och vattnet får användas. Med de bestämmelser som är satta 
i området möjliggörs det inte för några stora ingrepp i naturmiljön, som skulle innebära stora arbeten vid ett eventu-
ellt återställande. Den befintliga miljön är en viktig förutsättning för temaparken, varför denna ska bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. 

• Kommunen borde som minimum lägga in en hembudsklausul i avtalet med Muminvärlden för 
att säkerställa att marken går tillbaka till kommunen vid en konkurs. 

• Arrendatorerna har besittningsrätt och kommunen har därför inte laglig rätt att säga upp deras 
arrenden.  

• Eftersom det inte går att säga upp arrendatorerna kommer inte detaljplanen gå att genomföra.  

Kommentar: Markägaren, i detta fall kommunen, har en möjlighet enligt Jordabalken att säga upp arrendeavtal. 
För uppsägning krävs särskilda skäl, vilket kommunen anser finns i detta fall. 

• I planen uppges att temaparken ska byggas ut i etapper utan att ge några detaljer om vad och 
när (har nämnts stugby, vattenland och hotell). 

Kommentar: De etapper som visas i planbeskrivningen (sid 48) innehåller samma användning som resten av områ-
det med de begränsningar som planbestämmelserna innehåller vad gäller byggnadsarea, markbehandling, bevarande 
av träd mm. Stugby, vattenland och hotell ryms inte inom dessa bestämmelser och är inte aktuellt. 

• I genomförandeavsnittet nämns både exploatören och huvudmannen. Finns det fler parter? 



39

Kommentar: Exploatören är huvudman för delar av området som planläggs för temaparken, medan kommunen är 
huvudman för andra delar av R1-området samt parkering och gata. 

• I planbeskrivningen (sid 48-49) saknas mer detaljerade uppgifter om genomförandeavtalet. När 
och hur får avtalen sägas upp? Gäller att kommunen tänker sig för här, viktigt att kommande 
generationer ges möjlighet att utforma sin värld och Skutberget. Båda parter bör ha möjlighet 
att säga upp avtalet när en viss bunden tid gått ut (t ex 33 år). Skriv också in att avtalet slutar 
gälla om temaparken upphör, så att aktören inte kan utnyttja mark på fel sätt! 

• I presentationen sägs att kommunen ska ha rätt att köpa tillbaka marken. Behöver förklaras 
eftersom kommunen äger marken. 

Kommentar: Planen är att upplåta marken för temaparken med tomträtt, vilket först regleras i ett genomförande-
avtal. Tomträttsavtalet i sig innebär i regel att tomträttshavaren har samma rättigheter som en fastighetsägare men 
att företaget betalar en löpande avgift som baseras på markens värde. Stiger priset på marken kommer kommunen 
kunna höja avgiften. Detta tomträttsavtal planeras få en avtalstid på 20 år, vilket kan jämföras med bostäder 
som brukar vara 60 år. Därefter har kommunen möjlighet att bryta avtalet om kommunen planlägger marken på 
nytt för annat ändamål. Skulle tomträttshavaren i ett framtida skede vilja sälja är det möjligt att kommun köper 
tillbaka tomträtten. Stadsbyggnadsförvaltningen vet ej vilken presentation synpunktslämnaren avser.

Natur, miljö och miljökonsekvensbeskrivning
• Miljökonsekvenserna är underskattade. Fel att säga att planerna innebär liten negativ miljöpå-

verkan. 

Kommentar: Se samrådsredogörelsen sid. 7 ff, och 18 ff. 

• Skutberget är ett viktigt område för reliktbock, vildbin och groddjur. Reliktbock är en rödlistad 
art som kräver gamla solbelysta tallar. Trädfällning, bebyggelse och kraftigt ökat antal besökare 
försämrar för dessa arter.  

Kommentar: Detaljplanen har anpassats utifrån vad och vilka områden som bedöms som särskilt viktiga för dessa 
arter. Utifrån detta, samt villkoren i genomförandeavtalet, bedöms inte arterna påverkas betydande negativt.  

• En biotopskyddad allé ska enligt planen fällas. 

Kommentar: En allé finns utmed vägen till båtrampen. I stort sett alla alléer har biotopskydd enligt Miljöbalken, och 
för fällning av sådana träd krävs dispens. Detaljplanen hindrar inte att dispens och eventuell fällningstillstånd för 
denna allé ges. Det finns dock inget i planen som talar för behov att fälla de aktuella träden. 

• Kommunens bedömning om att naturen och miljön inte påverkas negativt av betydligt fler 
byggnader och människor på ytan (minst 200 000 enligt förstudier) är mycket märkligt. Hur kan 
kommunen tro att områden av naturklass 3 och de arter som hittats i området inte kommer 
påverkas?

Kommentar: Bedömningen är att temaparken kommer locka minst 200 000 besökare per år, med i snitt omkring 
3000 besökare per dag. Vissa dagar uppemot 5000 besökare. Det ökade antalet besökare har beaktats i miljö-
bedömningen av planen, och visar att djur- och växtlivet inte väsentligt påverkas. Anledningen till det är att de höga 
naturvärdena bland annat är knutna till områdets tallar vilka bevaras och att planens övriga bestämmelser om 
byggnaders placering och utformning utgår från naturens förhållanden. Även vassområdet skyddas i syfte att bevara 
viktiga miljöer för b la fåglar.  
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Hur stor del av de utpekade naturområdena som kan tas i anspråk för byggnader redovisas i miljökonsekvensbe-
skrivningen (och i plankartan), liksom vilken typ av verksamhet som planeras. Utifrån detta har en bedömning av 
konsekvenserna för naturen gjorts, vilka sammantaget bedöms bli små negativa. 

• Planerna stämmer knappast överens med något av Agenda 2030:s mål eller andra miljölagar 
som ska värna om våra naturvärden. 

• Planen innebär liten påverkan på djur, natur, miljö osv. Det är dock en negativ effekt och att 
lägga ner planerna är bättre då inga negativa effekter blir följden. 

Kommentar: Utöver miljöaspekten tittar kommunen även på planens förväntade effekter på de sociala och ekono-
miska hållbarhetsaspekterna. De olika intressena vägs mot varandra och sammantaget, vilket ligger till grund för det 
slutliga politiska beslutet. I detta fallet bedömer kommunen att de positiva ekonomiska och sociala konsekvenserna 
tillsammans utgör ett stort allmänt intresse som väger tyngre än de små negativa konsekvenserna för naturmiljön. 
Det ska också tilläggas att villkor har formats i syfte att minimera de små negativa miljökonsekvenserna.

• Var finns inventeringen som bör göras för groddjur? 

Kommentar: Ingen groddjursinventering har gjorts. Vid flyttning av diket utgår man från att det finns grodor där och 
vidtar åtgärder som behövs för att undvika negativa konsekvenser. 

• Anläggningen innebär att plastskräp och mikropartiklar kommer att hamna i vattnet. Därför 
ska plastmaterial inte få förekomma inom anläggningen. Om det inte kan tillgodoses ska annan 
plats väljas. 

Kommentar: Kommunen har ingen möjligt att förbjuda en verksamhet att bruka plast, och särskilt inte i en detalj-
plan. Kommunen ser dock inte varför temaparken skulle föranleda att plastskräp eller dylikt hamnar i vattnet. 

• Varför inte anlägga vanliga naturstigar i parken istället för stenläggningar och spänger? 

Kommentar: Detaljplanen hindrar inte att det anläggs naturstigar. Planen begränsar däremot andelen hårdgjorda 
(asfaltering och stenläggningar) ytor inom stora delar av planområdet.  

• Långfliksmossan och källpraktsmossan kommer att påverkas negativt av parken.   

Kommentar: Båda arterna har observerats inom planområdet. Anledningen till att dessa arter inte bedöms påverkas 
betydande negativt beror på att detaljplanen är anpassad utifrån detta. Långfliksmossan finns inom ett område som 
inte får hårdgöras mer än 5% och källpraktmossan i ett område som inte får hårdgöras alls. Byggnader och gångsti-
gar bör placeras med omsorg för att minimera påverkan på arten. Förutsatt detta bedöms inte arterna påverkas av 
planförslaget. 

• Riksintresset för yrkesfisket kommer påverkas negativt eftersom planområdet utgör uppväxt-
område för både fiskyngel och ål.  

• Riksintresset för kommunikation och sjöfart påverkas negativt eftersom båtrampen för “vanligt 
folk” tas bort.   

Kommentar: Riksintresset för kommunikation och sjöfart berör i detta fallet E18 samt farleden som ligger utanför 
planområdet. Båtrampen har ingen betydelse för vare sig sjöfart eller andra kommunikationer av riksintresse. 

• Att ta bort en miljöfarlig båtramp kräver att kommunen anmäler själva. Det ger ingen trygghet 
för oss som inte vill se att en mängd miljögifter släpps ut i vårt vattenskyddsområde. Jag vill se 
att en utomstående part har kontroll på vad som får röras och hur.  
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Kommentar: Se detaljplanens planbeskrivning, avsnittet Genomförande. 

• Miljöpåverkan och analyser behöver utredas betydligt noggrannare om muddring ska utföras. 
Detta är nödvändigt med tanke på alla vattenverksamheter som planeras i området.  

Kommentar: Ingen muddring planeras inom området. Se Samrådsredogörelse sid. 7 ff, och 18 ff  för mer info. 

• När IKEA och Bergvik byggdes fylldes Kattviken men skum. Hur säkerställs det att detta inte 
händer denna gång? 

Kommentar: Kommunen ser inte att några planerade åtgärder inom området skulle föranleda att skum bildas i 
Kattviken. Vid genomförande ska föreskrifterna för Kattfjordens vattenskyddsområde följas.

Hälsa och säkerhet
Buller
• Bullernivåerna som kommunen tagit fram i underlaget är underskattade. 

Kommentar: Även om temaparkens teater huvudsakligen kommer att användas till mindre barnteatrar under dagtid 
så har ljudanalysen gjorts utifrån att teatern skulle kunna användas för event med högsta tillåtna ljudvolym (typ 
konsert) under både dag- och kvällstid. Planhandlingarna har dock uppdaterats utifrån kravet att utomhusteatern 
ska riktas mot norr. Se planbeskrivningens avsnitt om buller, bullerutredning samt samrådsredogörelsen sid. 19 för 
mer info, konsekvenser för närboende och beräkningsmetoder. 

• Inställningen till ljudkällan har många gånger större betydelse för upplevelsen än själva ljudni-
vån, liksom plats och tid. Ljudnivåerna måste därför ligga långt under gränsvärdena för att inte 
påverka närboende negativt. Vilka tider på dygnet kommer det finnas oönskat ljud från parken?  

Kommentar: Även om den planerade verksamheten inte förväntas generera den typ av buller som anses skadligt/defi-
nieras som störande buller enligt plan- och bygglagen och bullerförordningen och att riktvärden inte överskrids så finns 
risk att närboende stundvis uppfattar oönskat ljud som störande. Detta har inför antagandet förtydligats i planbe-
skrivningen. Ljud från temaparken uppstår huvudsakligen under dagtid när parken är öppen och då föreställning i 
teatern pågår.  

• Buller från E18 kommer att förstärkas av hårt underlag som asfalt.  
• Bullerutredningen visar på höga bullernivåer. En öppen teater på ett lugnt friluftsområde är 

bedrövligt - tak och asfaltytor förstärker ljudet.  
• Hur kommer djur och campare påverkas av ljudnivåerna som tagits fram? Har kommunen räk-

nat med sammantagna ljudeffekter från trafik och teater? 
• Vilken bullernivå kommer det att bli på campingplatsen? Finns det några riktlinjer för bullerni-

våer i friluftsområden? 

Kommentar: Det finns inga riktvärden för buller på campingplatser eller i friluftsområden. Det finns dock en vägled-
ning från Naturvårdsverket som anger nivåer för friluftsområden. Bullerkartorna i utredningen visar att sådana ni-
våer inte uppnås inom friluftsområdet på grund av verksamheten vid teatern. Inom vissa delar av friluftsområdet kan 
vissa låga ljud från temaparken förekomma men inte på ett sådant sätt att olägenheter uppstår för friluftsbesökare. 

• Morrans vrål med ljudeffekter hörs över hela Mumindalen i Nådendal. Det kommer påverka 
hela Skutberget och höras över vattnet i Karlstad. 

• Har buller räknats utifrån planeringsförutsättningen Väsentlig ombyggnad eller Befintlig miljö? 

Kommentar: Bullerutredningen har gjorts utifrån framtida planerad verksamhet, dvs. Temaparken.  
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• Genom att rikta teaterscenen mot norr kommer det innebära att andra boende drabbas av ljud 
istället för de i öst. 

Kommentar: I Bullerutredningen redovisas bullernivåer vid boendes fastighetsgränser i öst vid en norr-placering av 
teatern. Dessa visar på att riktvärden för buller klaras med god marginal vid högsta tilltåna ljudvolym, typ konsert. 
Norr om temaparken finns inga bostäder. 

• Hur säkerställer kommunen att inga konserter eller andra kvällsföreställningar sker i parken? 

Kommunen: Detaljplanen omöjliggör inte att konserter eller kvällsföreställningar sker i temaparken. Det är av denna 
anledning bullerutredningen har gjorts utifrån ett sådant scenario.  

• Boende på Kattviksbacken säger sig ha blivit lovade ordentlig bullervall vid byggnation av väg 
mellan Bergvik och Grums, men att detta aldrig gjordes. Nu lär trafiken öka ännu mer. Skylt-
ning mm. bör ses över för att undvika felåkningar, vilket sker redan idag i området.  

Kommentar: Mellan E18 och Fintavägen finns idag en bullervall, som i öster övergår i bullerskärm. Om syn-
punktslämnaren anser att trafik- och bullersituationen är ohållbar kan en tillsynsanmälan göras till miljönämnden. 
Synpunkten bedöms inte beröra detaljplanen.

Översvämning
• Etablering av byggnader för nära vattnet kan vid översvämning skada både befintliga byggnader 

och föra med sig skräp och gifter tillbaka ut i vattnet. 
• Detaljplanen tar inte hänsyn till påverkan av eventuell översvämning genom höjd vattennivå av 

Vänern. 

Kommentar: Delar av planområdet kan komma att påverkas av översvämning vid höga vattennivåer i Vänern. 
Kommunen har därför infört bestämmelse om att byggnader (av mer än enkel karaktär) i detta område ska place-
ras/utföras så att byggnadens funktion kan fortgå vid en viss översvämningsnivå. Planen bedöms inte medföra något 
ökad risk för föroreningar vid en översvämning. 

• Med ökade skyfall i framtiden kommer det innebära omfattande skador på parken som kommer 
bli dyr för kommunen.  

Kommentar: Planen innebär att ett av områdets större avvattningsdiken kommer att dras om. I samband med detta 
ska kapaciteten för diket och kulvertar/trummor säkerställas så att översvämning vid skyfall undviks. Jämfört med 
dagens förhållanden innebär det en förbättring.

Föroreningar
• När kommer provtagning att göras då det fortfarande finns en stor risk?  
• Var finns provtagningar på ev föroreningar inom f  d golfbanan? Området är utfyllnadsområde. 

Det skulle ha gjorts undersökning och provtagning av föroreningar i området efter samrådet 
2008. Vart finns dem? 

Kommentar: Efter samråd med kommunens miljöförvaltning är bedömningen att risken för att dessa fyllnadsmassor 
innehåller föroreningar är liten. Fyllnadsmassorna kommer från Henstad, där det tidigare inte funnits några kända 
verksamheter som kan ha förorenat massorna. Provtagningar i marken i detta skede bedöms därför inte behövas. 
Detta även mot bakgrund av att planen inte möjliggör för känslig markanvändning (så som bostäder). Skulle miss-
tänkta markföroreningar påträffas under arbetets gång ska detta anmälas till miljönämnden. 

Däremot har det inom planarbetet gjorts provtagningar av bottensediment i viken och båtrampen, i syfte att se vilken 
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metod som behöver tillämpas vid arbeten i vatten.  

• Föroreningar från planerad parkering kommer rinna ut i Kattfjorden och kommer påverka vår 
dricksvattentäkt.  

Kommentar: Se samrådsredogörelsen sid. 47

Ekonomi
• Kommunen kommer inte tjäna på ett Muminland. Sommarjobbare kommer bidra med mini-

mala skattepengar och turister kommer inte till stadskärnan eftersom parkeringsavgifterna är så 
dyra. De lägger pengar på Bergvik istället. 

• Märkligt att kommunen säger att det inte är “deras bekymmer” om hur lönsam parken blir. 
Kommunen är i allra högsta grad beroende av att temaparken blir lönsam för att kommunen 
ska nå de positiva ekonomiska konsekvenserna.  

• Kommunen har fortfarande inte redovisat förväntade kostnader på ett tillfredställande sätt. 
• Hur mycket skattepengar kommer läggas på flytt av diverse saker för att få till Muminvärlden? 
• Hur mycket ligger dagens nedlagda kostnader på? Detta har frågats tidigare, men inga svar har 

getts.  

Kommentar: Kommunens upparbetade kostnader fram till samrådet redovisades i samrådsredogörelsen. Personal-
kostnader och utredningskostnader från samrådet (från v. 22 2018) fram till antagande uppgår till 1 025 tkr för 
planarbetet och 1 600 tkr för utredningar.

• Grannar bör få ersättning eftersom deras fastighetsvärde kommer påverkas negativt av mer 
avgaser och ökat buller från trafik, besökare och teatrar. 

• Efterfrågar utredning av kommunens missade intäkter till följd av etableringen av temaparken 
på grund av sjukskrivningar osv. 

Kommunen: Kommunen ser ingen koppling mellan etablering av temapark och ökade sjukskrivningar. Satsningen på 
Skutberget som helhet – temaparken och upprustningen av friluftsområdet - syftar till att få fler att besöka området 
och upptäcka natur och friluftsliv, vilket kan ge positiva hälsoeffekter. 

• Det är mera ekonomiskt gynnsamt att etablera flera företag på Skutberget, som jobbar i har-
moni med naturen och inte inhägnar området, än att upplåta enbart till ett företag. 

Kommentar: Visionen med Skutberget är att det ska finnas ett brett utbud på aktiviteter inom kategorin friluftsliv, 
natur och upplevelser. Därför möjliggörs Skutberget för fler aktörer, som till exempel höghöjdsbana, camping och en 
rad andra olika föreningar som nyttjar skog och natur för olika typer av verksamheter.
• Verkar omöjligt för kommunen att genomföra planerna för Skutberget utan att höja skatten. 

Mumin borde betala för ersättningar inom friluftsområdet.  
• Att kommunen anger att etableringen kommer kosta 17 miljoner är skrattretande. 130-160 mil-

joner kronor är mer troligt enligt etablerade entreprenadfirmor som räknat grovt på det. 
• Risk att kommunen hamnar i ett CCC-läge och tvingas pytsa in pengar då väl allt är byggt. 
• Ingen kalkyl har gjorts. Det ekonomiska underlaget är undermåligt: underlaget för intäkter är 

positivt men kan ifrågasättas, inga kostnadsberäkningar finns. Man behöver ta fram detaljerade 
driftskostnader för att se om projektet är ekonomiskt hållbart. Nådendals kommun måste nu-
mera stötta Mumindalen med offentliga medel. 

• Upprustningen av friluftsområdet kommer inte betala sig tillbaka förrän om minst 60 år fram i 
tiden, via tomträttsavgäld.  

• I köpeavtalet från 1944 står det att arrendatorerna ska tas under särskilt beaktande. Vad betyder 
det för kommunen? 
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Kommentar: Köpekontraktet mellan Karlstads kommun och Axeline Carlborg från 19 februari 1944 reglerar över-
låtande av marken och köpeskillingen. Enligt avtalet förbinder sig staden att respektera träffade överenskommelser 
av mark för elva sommarstugor för tid som säljaren själv är bunden av. Den tiden bestämdes av drätselkammaren i 
Karlstad till högst tio år från dagen för tillträdet. Jordabalken, som reglerar markägares och arrendatorers rättigheter 
och skyldigheter, gäller.

Övrigt
• Vad händer med tävlingar för triathlon, löpning och frisbeegolf ? 
• Negativt att som besökare till friluftsområdet mötas av en stor asfalterad parkering och bli 

tvungen att runda temaparkens stängsel för att komma till stränderna 
• Detta är det enda motions- och badställe vi har nära stan. Vi är många pensionärer som i över 

20 år åkt till Skutberget för promenad och bad. Handikapprampen är bra för oss. Vad vi förstår 
kommer det bli en avgift för att få tillträde till ”vårt” område. Det kommer vi inte ha råd med 
3-4 ggr i veckan.  

• Synd om seglarförbundet som utnyttjar området redan 
• Viktigt att övergångar för motionärer vid trafikerade vägar görs så tydliga och välskyltade som 

möjligt.  

Kommentar: Större delen av Skutberget, med t ex motionsspår och MTB-slinga berörs inte av temaparken. Arbete 
pågår med att upplåta ett annat område för frisbeegolfen. 

Parkeringen kommer delvis att döljas av ny plantering utmed Skutbergsvägen, liksom stängsel kring temaparken ska 
integreras i växtligheten.  

Den tillgänglighetsanpassade badplatsen planeras att ersättas, och den nya kommer inte heller att vara avgiftsbelagd.

• Os och lukt från restaurangen kommer att innebära störning av friluftslivet. 

Kommentar: Kommunen ser ingen anledning till att reglera t ex ventilation från restaurangen. Restaurang/servering 
finns redan idag inom Skutberget (campingområdet) och matlukt kan även spridas från grillplatser i området. Detta 
bedöms inte utgöra någon olägenhet.

Synpunkter som rör planprogram och vision för Skutbergets frilufts- och rekreationsområde
• Vad hände med frågeenkäterna som skickades ut till ungdomar och barn om idéer hur man 

kunde utveckla Skutberget – det var jättebra idéer. Ingen temapark nämndes. 
• Hur ska badviken genomföras? Kostnad för muddring mm? Ska gästerna vada ut minst 300 

meter? 
• Platsen för ny badvik är illa vald – omfattande muddring behövs 
• Muddring vid ny badvik inte självklar pga kvicksilver i bottensediment 
• Är husen precis vid Bomstadsvägen med i planerna? Deras vatten kommer ju tas i viken där det 

är tänkt att muddras? 
• Vad händer med båtrampen? 
• Innan detaljplanen ställs ut för granskning borde planprogrammet varit klubbat och klart. 
• Förslaget för Skutberget är helt rätt. Besökte Högbo Bruk utanför Sandviken och upplägget 

tilltalade mig trots det dåliga vädret. Bra blandning av historia aktiviteter, djur, lekpark och 
gårdsbutiker. Mer av det skulle höja besöksantalet i området. 

• Inget i visionen/planprogrammet är bindande för kommunen 
• Visionen ett lockbete till lättlurade Karlstadsbor 
• Att säkerställa genomförbarheten av visionen innan man river Karlstadsborna friluftsområde 

borde vara ett minimikrav för att detaljplanen ska gå vidare. 
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• Friluftsområdet kommer förlora sitt lugn och charm om det blir en tillrättalagd park bredvid en 
temapark och Eriksbergs verksamhetsområde. 

• Planerade kompensationsåtgärder kommer inte kunna genomföras på grund av strandskydd 
även i områdets västra del. Det hade varit lämpligare att göra detaljplan för allt samtidigt.  

• Kommunen har tidigare gått ut med att Skutbergets västra läge har för höga naturvärden för 
etablering av en temapark där. Men hur ska det då gå att genomföra alla de planerade åtgärder 
som visas i visionen? 

Kommentar: Kommenteras i samrådsredogörelsen (sid 37). Planerade åtgärder för friluftslivet bedöms kunna anpas-
sas utifrån de naturvärden som finns där. Se även till planen tillhörande Naturvärdesinventering. 

• En ny servicebyggnad kommer medföra ökat inträde och annat besöksfokus.  
• Återställ bastun och bygg den inte uppe i skogen, utan i anslutning till sjön.  
• Uteslut inte nakenbadet, om Muminvärlden inte byggs finns det plats för att ha denna kvar.  
• Bra att klippbadet i söder öppnas upp även för gäster med badkläder. 
• Med alla nya idéer i visionen kommer ett helt nytt vägnät på Skutberget behövas. 
• Genomförs planerna och visionen får vi räkna med åratals byggarbeten på området.  
• Badviken i väster är ju känd som “myggviken”. Kommer omöjligt bli en attraktiv badstrand.  
• Hur säkerställer kommunen att vi får en ny motionscentral? En ny servicebyggnad lovar kom-

munen, men det är något helt annat.  
• Kommer motionsspåren fortsätta underhållas? 
• Kommer ny servicebyggnad ha en del för social samvaro? Idag fyller motionscentralen denna 

viktiga funktion.  
• Vad händer med frisbeegolfen? Är det höghöjdsbana eller frisbeegolf  som gäller? 
• Några förslag till visionen och friluftsområdet: underhåll motionsspåren, fler längskidspår, nya 

mountainbikeslingor, utlåning av kanoter, orienteringskontroller, instruktörsledda träningspass, 
träningsläger. 

Kommentar: Se samrådsredogörelsen för planprogrammet.

BILAGOR 
Bilaga 1  Länsstyrelsen i Värmland
Bilaga 2 Trafikverket
Bilaga 3 Region Värmland Kollektivtrafik
Bilaga 4 Miljönämnden
Bilaga 5 Värmlands Museum
Bilaga 6  Karlstads FSK Styrelsen
Bilaga 7 Karlstadpartiet Livskvalitet
Bilaga 8  Skutbergets Wenner
Bilaga 9 Sakägare enligt fastighetsförteckning
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