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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. 

ANTAGANDE AV DETALJPLAN FÖR 
SKUTBERGETS TEMAPARK
2017 startade Karlstads kommun projektet med Utveckling av Skutberget. Projektet består av två delar: detaljplanen 
för Skutbergets temapark (Muminvärlden) och en vision och planprogram för Skutbergets friluftsområde. Planer-
na syftar till att göra Skutberget till en attraktiv plats med upplevelser, kultur, natur och friluftsliv som lockar Karl-
stadsbor och besökare till platsen och Vänern. 

Detaljplanen för Skutbergets temapark har under 2018-2019 varit på samråd och granskning. Synpunkter, ändring-
ar och ställningstaganden under processens gång redovisas i Samrådsredogörelsen och Granskningsutlåtandet. 
Förslaget anses nu vara färdigt för ett politiskt antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige. Antagandebeslut 
om detaljplanen planeras tas i samband med godkännande av Vision och planprogram för Skutbergets frilufts- och rekrea-
tionsområde, handlingsplaner och genomförandeavtal mm. 

Se karlstad.se/skutbergetsframtid för mer information.

DETALJPLANEN I HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en etablering av Muminvärden - en natur och friluftsinriktad tema-
park med direkt koppling till Vänern, inom Skutbergets nordöstra delar. Parken planeras uppföras utifrån författa-
ren Tove Janssons barn- och ungdomsböcker om Mumindalen och dess sagofigurer. Samma koncept som motsva-
rande anlägging i finska Nådendal planeras, där befintlig natur, terräng och vattnet utgör en grundläggande del i 
sagan. En stor hänsyn till områdets natur- och kulturvärden har tagits i planarbetet och när parken är stängd för 
säsongen kommer allmänheten kunna röra sig fritt i området.

Detaljplanehandlingarna består av plankarta, planbeskrivning, illustrationsplan (denna handling), samrådsredogö-
relse samt miljökonsekvensbeskrivning.

ÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING
Inför antanget har detaljplanen bearbetats ytterligare. Samtliga ändringar och tillägg redovisas i Samrådsredogörel-
sen. Några av ändringarna sammanfattas nedan.
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