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Detaljplanens syfte
Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att etablera en friluftsinriktad temapark som har 
behov av direkt koppling till vattnet och Vänern, inom Skutbergets östra delar, Fintatorp. Detaljplanen 
medger en etablering av en temapark med utgångspunkt från området natur- och kulturvärden. Detaljpla-
nen är förenlig med kommunens aktuella översiktsplan (2012) och är en del i projektet Utveckling av Skut-
berget.

Förslaget i huvuddrag
• Området planläggs för markanvändning temapark (ej tivoli) och parkering. 
• Delar av temaparksområdet planeras etablering av Muminvärlden, som driver en kommersiell temapark 
med utgångspunkt från Tove Janssons barn- och ungdomsböcker om Mumindalen och dess sago�gurer. En 
motsvarande anläggning �nns i Nådendal, Finland. 
• Inom temaparksområdet kommer en sagomiljö med utgång från be�ntlig natur, terräng, kulturvärden och 
strandområden att byggas upp. 
• Temaparken kommer att hägnas in (ej längs strandlinjen) och begränsas till betalande gäster under tema-
parkens säsong och öppettider. Övrig tid kommer allmänheten ha tillgång till markområdet.
• Områdets större byggnader, så som restauranger, teater och butiker kommer huvudsakligen placeras på 
redan hårdgjorda eller redan ianspråktagna ytor. 
• I södra delen av området planeras en restaurang uppföras (där motionscentralen ligger idag). Ersätts mo-
tionscentralen med ny byggnad ska denna uppfylla ett antal gestaltningskriterier. Placeringen och utform-
ningen ska även möjliggöra för att en uteservering kan öppnas mot friluftsområdet. 
• I områdets skogspartier kommer mindre sagobyggnader, spänger och viloplatser placeras.
• Temaparkens gränser mot omgivningen ska gestaltas med mycket grönska och planteringar för att skapa 
en naturlig och mjuk gräns mot friluftsområdet och bostäderna i öster.
• Förslaget innebär ett förbud mot fällning av värdefulla träd och träd i bu�erzonen mot omgivningen inte 
får fällas. Generellt för hela planområdet gäller marklov för fällning av träd med en stamdiameter större än 
0,3 meter. För varje avverkat träd kommer krav på återplantering ställas. 
• Max andel hårdgjord yta preciseras i delar av området medan andra inte får hårdgöras alls.

Se handlingar (plankarta och planbeskrivning) för Detaljplan Skutbergets temapark för �er bestämmelser 
och information.

Ändringar efter samråd
Våren/sommaren 2018 var detaljplanen på samråd - tillsammans med förslaget till � �� �� � �� � � �� �� � � �� � �� � �
� � � �� �  � � 
 �� 
 � � �� � � � � � � � � �	 � 
 . En sammanfattning av inkomna synpunkter, kommunens kommentarer och 
ställningstagande angående detaljplanen redovisas i � � � �	 � � � 
 � � � � � 
 � � 
 � . Motsvarande för Visionen/plan-
programmet redovisas i XXXX. Här är några av de ändringar som gjorts i detaljplanen efter samrådet:

• Planområdets gränser har justerats något (i syfte att minska vattenområdet samt ge planerade åtgärder på 
Skutbergsvägen planstöd.)
• Ytterligare en bro föreslås i vattenområdets norra delar. Syftet är att skapa en genare och mer intressant 
gångväg för besökare. Samtliga broar, liksom andra planerade vattenåtgärder, redovisas och konsekvensbe-
döms i MKB:n.
• Temaparkens huvudbyggnad (Muminhuset) regleras så att byggnadskroppen (den blåa delen) inte översti-
ger 17 meter. På så vis sticker endast taket upp ovanför trädkronorna.
• Även den �ärde stugan som har kulturhistoriska värden skyddas från rivning (tidigare var tre av stugorna 
skyddade).
• Tra�kutredning har uppdaterats utifrån ny fakta och statistik.
• Ny bestämmelse om att gångvägar inte får anläggas inom en zon om 10 meter från strandlinjen har införts 
i syfte att skydda strandlinjen från exploatering inom vissa mer känsliga delar. 
• Nya bestämmelser för hur ny restaurang i söder ska utformas....
• En ljudanalys har gjorts i syfte att utreda parkens påverkan på omkringliggande bostäder har gjorts.
• Ny bestänmmelse om teaterns riktning har införts. Syftet är att minska ljudpridning.

Samtliga ändringar och tillägg redovisas i Samrådsredogörelsen. 

GRANSKNING AV DETALJPLAN FÖR 
SKUTBERGETS TEMAPARK
Våren/sommaren 2018 var planerna för Utveckling av Skutberget på samråd. Projektet består av två delar: 
detaljplanen för Skutbergets temapark (Muminvärlden) och en vision och planprogram för Skutbergets 
friluftsområde. Planerna syftar till att göra Skutberget till en attraktiv plats med upplevelser, kultur, natur 
och friluftsliv som lockar Karlstadsbor och besökare till platsen och Vänern. Synpunkterna som kom in i 
samrådet �nns nu sammanställda och kommenterade i samrådsredogörelserna för de båda processerna.

Efter samrådet har kommunen arbetar vidare med visionen och planprogrammet för Skutberget och bear-
betat förslaget till detaljplan för temaparken och som nu ställs ut för granskning. 

DETALJPLANEN I HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en etablering av Muminvärden - en natur och friluftsinriktad 
temapark med direkt koppling till Vänern, inom Skutbergets nordöstra delar. Parken planeras uppföras 
utifrån författaren Tove Janssons barn- och ungdomsböcker om Mumindalen och dess sago�gurer. Samma 
koncept som motsvarande anlägging i �nska Nådendal planeras, där be�ntlig natur, terräng och vattnet 
utgör en grundläggande del i sagan. En stor hänsyn till områdets natur- och kulturvärden har tagits i plan-
arbetet och när parken är stängd för säsongen kommer allmänheten kunna röra sig fritt i området.

Detaljplanehandlingarna består av plankarta, planbeskrivning, illustrationsplan (denna handling), sam-
rådsredogörelse samt miljökonsekvensbeskrivning.

ÄNDRINGAR EFTER SAMRÅD
Inför granskningen har detaljplanen bearbetats och villkoren för den nya temaparken har skärpts jämfört 
med det ursprungliga förslaget i samrådet. Samtliga ändringar och tillägg redovisas i � � � �	 � � � 
 � � � � � 
 � � 
 � � 
Några av ändringarna sammanfattas nedan.

Mindre miljöpåverkan:
o Ingen byggnation inom 10 meter från strandlinjen.
o Fler gamla byggnader med kulturvärden bevaras.
o Entreprenören ska säkerställa biologisk mångfald i området. 
o Be�ntlig natur som exempelvis vass ska bevaras och skötas om av entreprenören. 
o Ingen angränsande naturmark får tas i anspråk under utbyggnadstiden.

Tydligare krav på byggnader:
o Muminhusets höjd begränsas hårdare. Endast taket får sticka upp ovanför träden.
o Entreprenören måste samråda med kommunen innan om- och nybyggnationer.
o Speci�cerade krav på materialval och färgsättning för restaurangen, så att den ska smälta in med om-  
 givningen. 

Mindre påverkan för närboende:
o Teaterscenen ska riktas mot norr för att ge mindre ljud i närliggande bostadsområde.
o En ny mätning visar att den nuvarande tra�ken är mindre än vad vi först räknat med, därmed minskar  
 risken för köer när sagovärlden har invigts. 
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Inom temaparken
1 
Här placeras temaparkens entréområde med restaurang, shop, teater mm. 
Totalt får området bebyggas med 3500 kvm byggnadsarea. Byggnaderna 
får inte vara större än 650 kvm/st eller vara totalt högre än 10 meter. 
Undantag görs för en byggnad (teatern) som får vara högst 1000 kvm 
och 16 meter hög. Teaterscenen och högtalarna ska riktas mot norr. Alla 
byggnaders fasader ska bestå av trä och fasadlängden mot Skutbergsvä-
gen får inte överstiga 20 meter. För att undvika insyn från friluftsområ-
det ska en planterad vall placeras i nordvästra delen, mot Skutbergsvä-
gen, ska även planteringar finnas.

2
Byggnader här får inte vara större än 500 kvm eller vara högre än totalt 
12 meter. Eftersom det finns risk för översvämning i detta område ska 
viktigare byggnader översvämningssäkras. Här finns en allé som föreslås 
bevaras. Det finns dock möjligt att söka dispens för avverkning av 
denna eftersom den inte bedöms ha några höga naturvärden. Ett brofäs-
te planeras här. 

3
Här planeras stor del av skog och terräng bevaras. Där ytan är prickad 
får inga träd fällas, byggnader placeras eller mark hårdgöras. I övrigt får 
5% av marken hårdgöras och byggnader om max 50 kvm/st och max 6 
meter höga får placeras här. Totalt får 300 kvm bebyggas. Här planeras 
två brofästen. Gångvägar och byggnadernas placering ska anpassas till 
terrängen och avståndet mellan byggnaderna ska vara minst 4 meter. 

4
Samma som ovan (3) men här får varje byggnad vara max 70 kvm och 
totalt får max 400 kvm bebyggas. Dessutom får områdets prickade yta 
inte förses med in- och utfarter till och från området. Ytan ska också 
förstärkas med mer plantering.  

5 
Samma som ovan (3) men här får varje byggnad vara max 70 kvm. Tre 
särskilt utpekade träd i detta område får inte fällas. Inom den prickade 
ytan får inga träd fällas eller gångvägar anläggas längs med strandlinjen.

6
Här får områdets högsta byggnad placeras (det runda och blå Muminhu-
set). Byggnaden får inte vara högre än 17 meter (den blåa delen). Totalt 
får inget på byggnaden vara högre än 27 meter (tak inkl. spi-
ra/flaggstång mm). Muminhuset planeras ha fyra fulla våningar. Som 
högst får området bebyggas med totalt 250 kvm.

7
Området här får endast användas som restaurang (eller annan form av 
samlingslokal). Om nuvarande byggnad rivs (motionscentralen) får den 
ersättas med max 1200 kvm bruttoarea. Det innebär till exempel att det 
kan bli en byggnad med 600 kvm i två våningar eller max 1200 kvm i 
en våning. Restaurangen ska ha en fasad av huvudsakligen trä och ha en 
dämpad färg som tar hänsyn till platsens omgivning och natur.

8
På ön Ytterholmen gäller samma som för område nr 3 men här får varje 
byggnad vara max 70 kvm. Totalt får 250 kvm bebyggas. En byggnad får 
vara max 8 meter istället för 6 meter, eftersom det eventuellt kommer 
byggas en sago-fyr här. Inom den prickade ytan får marken inte hårdgö-
ras, inga träd får fällas eller gångvägar längs med strandlinjen anläggas.

14
15

9 
Här finns det en möjlighet att fylla ut pirens norra del så att vistelsey-
tan blir något större. Som mest får 50 kvm bebyggas här och högst 4 
meter totalhöjd. Stranden i viken får inte bebyggas och ska kvarstå 
som strandbad. 

10
Områdets kulturvärden skyddas med en rad anpassade bestämmelser. 
Inga av de markerade stugorna får rivas och deras karaktär ska behål-
las. Områdets karaktär av naturtomter ska bevaras och inga fler bygg-
nader får placeras här. Större träd får inte fällas och max 5% av ytan 
får hårdgöras. Inom den pricade marken får dessutom inga gångvägar 
längs med strandkanten anläggas.

11
I denna delen av vattenområdet får mindre anläggningar placeras, som 
t ex sagofigurer i vattnet, mindre bryggor och badhytt. En gångbro, 
huvudsakligen i trä, får placeras mellan piren (9) och Ytterholmen (8) 
(se markering). I övrigt ska karaktären av öppet vatten kvarstå i områ-
det.

12 
I detta vattenområdet får gångbroar anläggas. Se markeringar för de 
två planerade broarnas tänka placering.

Utanför temaparken
13
Här placeras ett allmänt tillgängligt ankomsttorg med cykelparkering 
och gångvägar mm. Som mest får 40% av den oprickade ytan hårdgö-
ras. Här får byggnader om max 70 kvm/st och totalt 250 kvm placeras. 
Som högst får de vara 4 meter höga. Inom den prickade marken får 
inga byggnader placeras och området ska planteras och modelleras i 
syfte att skapa mer ombonad miljö och skydda mot insyn till parken. 

14
Längs Skutbergsvägens södra sida planeras en busshållplats med kopp-
ling till parkens entréområde att byggas. Korsningen Bomstadsvä-
gen/Skutbergsvägen byggs om för att skapa huvudled mot väster och 
Bomstad. Vid infarten till parkeringen planeras ett vänstersvängfält. 

15
Detta området planläggs som parkering. Dagvattenmagasin om 140 m3 
per hektar hårdgjord yta ska anläggas för fördröjning och rening. Det 
ställs även krav på att området ska planteras. I öster ska tätare vegeta-
tion skapas. Siktlinjen från Skutbergsvägen till Vänern ska bibehållas. 
Se Illustrationsplan för tydligare bild. Inga byggnader tillåts inom den 
prickade ytan, men i områdets västra del kan mindre byggnader om 
max 70 kvm/st placeras. Totalt får max 250 kvm av den ytan bebyggas.

16
Inom detta område får inga byggnader uppföras. Här ska området 
markmodelleras och planteras med träd och buskage för att minska 
insyn från Skutbergsvägen till parkeringen och temaparken. 

ILLUSTRATIONSKARTA ÖVER PLANBESTÄMMELSER
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