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Sammanfattning

År 2005 tog Karlstads kommun ett inriktningsbeslut om att Skutberget ska utveck-
las från att i första hand utgöra ett friluftsområde av lokalt intresse till att bli ett 
besöksområde som attraherar externa besökare. Efter en rad beslut i riktning mot 
att en upplevelseanläggning kan anläggas i området inleddes en dialog mellan kom-
munen och Muminvärlden OY, i syfte att pröva etablering av en friluftsinriktad och 
vatten- och Vänernära temapark i Karlstad. Efter en lokaliseringsanalys pekades ett 
område inom Skutberget ut som en lämplig plats för en temapark av denna karaktär.

I juni 2017 beslutade Karlstads kommunfullmäktige att ge berörda förvaltningar i 
uppdrag att utveckla Skutbergets friluftsområde som helhet. De olika uppdragen 
drivs som delprojekt och samlas under projektet Utveckling av Skutberget. Syftet 
med projektet är att ”…höja områdets attraktivitet och stimulera människor i alla åldrar till 
aktiviteter och upplevelser med natur och kultur som utgångspunkt. Skutberget ska utvecklas 
till ett lockande besöksmål som tillvaratar det unika Vänerläget, attraherar både Karlstads-
bor och externa besökare samt stärker kommunens och regionens attraktionskraft…”. Ett av 
projektets uppdrag är att ta fram ett förslag till en detaljplan i syfte att möjliggöra 
en vatten- och Vänernära temapark (Muminvärlden) inom Skutbergets östra delar. I 
detaljplanearbetet ska hänsyn till natur- och kulturvärden tas.

Förslaget till detaljplanen för Skutbergets temapark inkluderar fasta förbindelser 
mellan fastlandet och ön Ytterholmen, samt andra åtgärder i vatten som kräver till-
stånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 9§ MB. Detta dokument (MKB) har därför 
två separata syften:

• Att utgöra en miljökonsekvensbeskrivning av detaljplanen för Skutbergets 
temapark enligt 6 kap. 12§§ MB i sin tidigare lydelse fram till 2017-12-31.

• Att utgöra ett underlag för tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 6 
kap. 28§ MB.

Miljöeffekter och konsekvenser
Planförslaget medför inga eller försumbara konsekvenser för vattenmiljön. Åtgär-
der i vatten kommer medföra tidsbegränsad grumling. Med anledning av den typ av 
verksamhet som planeras inom området och med den dagvattenhantering som före-
slås, bedöms inte planen ha någon påverkan på Kattfjordens ekologiska och kemiska 
status för ytvatten och inte heller påverka möjligheten att följa god kemisk och 
ekologisk status år 2021. En utredning om påverkan på vattenutbytet i vattenområ-
det innanför Ytterholmen (inom planområdet) visade på en längre uppehållstid för 
vattnet i viken. Möjliga konsekvenser av att vattnet står still under en längre tid kan 
innebära en påverkan på näringsförhållanden (fosfor, kväve etcetera). Vänern-Katt-
fjorden är en stor vattenförekomst, har hög status på näringsämnen och är inget 
område som sedan tidigare är belastat av näringsämnen, fosfor bland annat ligger 
under referensvärdet. Riksintresset för yrkesfiske bedöms inte påverkas av planför-
slaget. Nollalternativet innebär inga eller försumbara konsekvenser.

Planförslaget medför små negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv. 
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Motivet till detta är dels för att planförslaget möjliggör för en verksamhet med 
koppling till friluftslivet, dels för att upphävandet av strandskyddet och ingrepp i 
del av ett riksintresseområde minskar människors möjligheter att röra sig fritt i ett 
nära vattenområde med delvis höga friluftsvärden. Inskränkningen i allmänhetens 
tillgång till strandområdet och den inhägnade delen av planområdet kommer dock 
endast vara begränsad till den tid på året då temaparken håller öppet för säsong-
en. Resterande tid på året ska området vara fritt åtkomligt för allmänheten, vilket 
medför att planförslaget inte bedöms väsentligt motverka strandskyddets syfte vad 
gäller allmänhetens tillgång till strandområden. Samtidigt medför planförslaget 
att arrende- och hyrestomterna inom planområdet tillgängliggörs. Förbindelser till 
Ytterholmen ökar tillgängligheten ytterligare. Nollalternativet innebär inga eller 
försumbara konsekvenser.

Planförslaget medför små negativa konsekvenser för naturmiljön. Mindre åtgärder 
kommer ske inom tre utpekade naturvärdesobjekt med få dokumenterade höga 
naturvärden. Att delar av området i dagsläget sedan tidigare är ianspråktaget ihop 
med planförslagets intentioner att ta hänsyn till naturens och vattnets förhållanden 
begränsar de negativa konsekvenserna. Planförslaget påverkar naturvärden inom 
strandskyddat område, men bedöms inte väsentligt motverka strandskyddets syfte 
vad gäller bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Ingen påverkan 
bedöms ske på rödlistade arter eller arter upptagna i artskyddsförordningen. Någon 
dispensansökan med anledning av artskyddsförordningen bedöms således inte krä-
vas varken för groddjur, fladdermus eller någon fågelart inventerad inom planområ-
det. Vad gäller fladdermöss är detta förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder vidtas, 
om planerad fladdermusinventering påvisar att området innehåller viktiga livs-
miljöer för fladdermöss. Skutbergets betydelse för ekologiska spridningssamband 
bedöms heller inte påverkas negativt. Nollalternativet innebär inga eller försumbara 
konsekvenser.

Planförslaget bedöms innebära inga eller försumbara konsekvenser för kulturmil-
jön då planens intentioner har en begränsad negativ påverkan på befintliga värden 
samtidigt som de historiska värdena framhävs genom att bli del av parken. Den 
kulturhistoriskt särskilt värdefulla miljön i sommarstugeområdet vid gamla Finta 
gård kommer att skyddas genom planbestämmelser, men sommarstugeområdet som 
funktion kommer ej att leva kvar inom området.  

I fråga om broalternativ så innebär Broalternativ 1, Broalternativ 2 och Broalterna-
tiv 3 likvärdiga effekter på samtliga miljöaspekter. Lokal påverkan på bottenfaunan 
sker där sjöbotten tas i anspråk av pålning eller brofundament. Sett till planområdet 
som helhet bedöms inget av alternativen få någon mätbar effekt på bottenfaunan. 
Broalternativ 1 och 3 anses vara något bättre alternativ för naturmiljön då mindre 
areal vassbestånd tas i anspråk, men placeringen av broarna i Broalternativ 2 anses 
vara något bättre alternativ för rekreation och friluftsliv då mindre yta vattenområ-
de otillgängliggörs.

Borttagning av båtramp, utfyllnad av piren, flytt av diket och anläggande av bryg-
gor/spänger kan medföra tidsbegränsad grumling i vatten under arbetstiden. Flytt 
av diket kan påverka eventuella livsmiljöer för groddjur. Förutsatt att föreslagna 
skyddsåtgärder vidtas bedöms negativ påverkan kunna undvikas. 
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1.  Bakgrund och syfte

Karlstads kommun har under en tid arbetat för att få till ytterligare ett besöksmål i 
Karlstad och på Skutberget. Motivet har varit att stärka Karlstads attraktionskraft 
och göra Skutberget till ett attraktivt besöksmål för såväl Karlstadsbor som externa 
besökare. Arbetet har inriktats på att hitta en friluftsinriktad verksamhet där bland 
annat närheten till bad, rekreation och friskvård ska utgöra nyckelord i verksam-
heten. Ett område i Skutbergets östra delar har pekats ut som lämplig plats för en så-
dan anläggning. Skutberget är ett allmänt frilufts- och aktivitetsområde som ligger 
intill Vänern, strax väster om Karlstads tätort. Området som helhet är väl nyttjat för 
olika typer av naturnära aktiviteter och rekreation, vilket gör att delar av området 
har höga friluftsvärden. Skutberget innefattar även ett campingområde som ägs av 
First Camp Karlstad AB.

Tidigare planering och beslut
De första besluten kring Skutbergets fortsatta utveckling togs i april 2005, då kom-
munfullmäktige beslutade om att ”...kommunen ställer sig positiv till att Skutbergsområ-
det utvecklas från att i första hand vara ett friluftsområde med lokalt intresse till att bli ett 
besöksområde som attraherar externa besökare.” I november 2007 tog kommunstyrelsen 
ett inriktningsbeslut om utgångspunkter och kriterier för en upplevelseanläggning 
och att planeringsmässiga förutsättningar skulle skapas för en sådan på Skutberget. 

I augusti 2011 godkändes ett planprogram för Skutberget och år 2014 antog kom-
munfullmäktige kommunens aktuella översiktsplan (2012). Denna pekar ut hela 
Skutbergets friluftsområde som en plats för en upplevelseanläggning. En dialog med 
Muminvärlden OY inleddes i syfte att möjliggöra etablering av temapark i Karlstad. 
Därefter togs en lokaliseringsanalys fram i syfte att pröva det mest lämpliga läget för 
en sådan etablering. Skutbergets östra delar pekades ut eftersom området uppfyllde 
kriterierna för både temaparken och kommunens behov och önskemål. Lokalisering-
en stämde även med tidigare kommunala beslut om Skutbergets framtid. 

Den 19 juni 2017 beslutade kommunfullmäktige bland annat att ge stadsbyggnads-
nämnden i uppdrag att ta fram detaljplaner för ett utvecklat friluftsområde på 
Skutberget som baseras på friluftsliv och områdets karaktär, samt för en temapark 
för Muminvärlden inom utpekat område. I planarbetet ska särskild hänsyn tas till 
områdets natur- och kulturmiljö. I samma beslut gav också kommunfullmäktige 
kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla och färdigställa det påbörjade 
visionsarbetet för Skutberget, samt att ge teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag 
att skyndsamt fastställa exakt placering och utformning av ett kommunalt naturre-
servat inom Skutberget. Utifrån beslutet och uppdragen startade kommunlednings-
kontoret upp projektet Utveckling av Skutberget. 

Temaparken, som baseras på Tove Janssons barn- och ungdomsböcker om Mu-
mindalen och dess sagofigurer, har samma koncept som motsvarande park i Nåden-
dal (Finland). Förekomst av uppvuxen natur, terrängvariation och direkt närhet till 
vattnet är avgörande för temaparkens etablering, eftersom det utgör grundläggande 
delar i sagan och historien kring Mumindalen.
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Dokumentets två syften
För detaljplanen för Skutbergets temapark genomfördes 2017-09-29 en behovsbe-
dömning i vilken Karlstads kommun, i samråd med länsstyrelsen, bedömde att pla-
nen skulle kunna medföra betydande miljöpåverkan. I och med detta ska en miljö-
bedömning göras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 6 kap. 
11-12§§ miljöbalken i sin tidigare lydelse fram till 2017-12-31. Detta dokument utgör 
miljökonsekvensbeskrivningen tillhörande detaljplanen för Skutbergets temapark. 

Detaljplanen för Skutbergets temapark inkluderar fasta förbindelser mellan fast-
landet och ön Ytterholmen, samt andra åtgärder i vatten som kräver tillstånd för 
vattenverksamhet enligt 11 kap. 9§ MB. Undersökningssamrådet för detaljplanen 
bedömdes kunna samordnas med avgränsningssamrådet som krävs för denna vat-
tenverksamhet enligt 6 kap. 24§ 2 p MB. Undersökningssamrådet enligt 6 kap 24§ 
MB 2 p. genomfördes våren 2018. Ett kompletterande undersöknings- och avgräns-
ningssamråd genomfördes våren 2019. 

Sammanfattningsvis har detta dokument således två separata syften:

• Att utgöra en miljökonsekvensbeskrivning av detaljplanen för Skutbergets 
temapark enligt 6 kap. 12§§ MB i sin tidigare lydelse fram till 2017-12-31.

• Att utgöra ett underlag för tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 6 
kap. 28§ MB.
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2.  Planeringsförutsättningar 

Geografiskt läge
Skutberget ligger cirka sex kilometer väster om Karlstads centrum, en kilometer 
väster om Bergviks köpcentrum. Planområdet är cirka 27 hektar stort, varav sex 
hektar utgör vattenområde. De södra delarna av planområdet samt ön Ytterholmen 
är kuperade och skogbevuxna med hällmarkstallskog. I de östra delarna finns en 
klippstrand mot Vänern samt en uppbyggd badvik med sand som övergår i en pir 
(Figur 1).
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Figur 1. Skutbergets geografiska 
läge.
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Riksintressen
Enligt 3 och 4 kap. MB kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt perspektiv 
vara av riksintresse. De omfattar delar av våra kuster, fjäll och älvar och anges direkt 
i lagen. Vad gäller riksintressen enligt 3 kap. MB är det riksintressemyndigheterna 
som redovisar vilka områden som de anser är av riksintresse. Den slutliga avgräns-
ningen av riksintresseområdena processas sedan i kommunens översiktsplanering.

Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra, 
skada eller motverka dem. Staten kan ingripa mot exploateringsföretag eller andra 
ingrepp som kan påtagligt skada riksintressen.

Vänerskärgården i sin helhet inom Karlstads kommun är av riksintresse för yrkes-
fisket enligt 3 kap. 5§ MB, för friluftslivet enligt 3 kap. 6§ MB och för anläggningar 
för kommunikationer (sjöfart) enligt 3 kap. 8§ MB, se Figur 2. Vad gäller området av 
riksintresse för friluftslivet är dess avgränsning dock under omprövning. Avgräns-
ningen ska enligt kommunens remissyttrande den 2013-09-05 studeras närmare med 
hänsyn till planerad upplevelseanläggning. Se vidare Karlstads kommuns översikts-
plan (ÖP 2012), Bilaga 1 - Riksintressen enligt miljöbalken. 

Tillfart till Skutberget sker från E18 via Skutbergsvägen. E18 är av riksintresse för 
kommunikationer enligt bestämmelserna i 3 kap. 8§ MB.

Planområdet ligger inom riksintresse för kust-turism och friluftsliv enligt 4 kap. 2§ 
(Vänern med öar och strandområden). Enligt Karlstads kommun går gränsen för 
riksintresset söder om E18. Se vidare Karlstads kommuns översiktsplan (ÖP 2012), 
Bilaga 1 - Riksintressen enligt miljöbalken. 

Områden av riksintresse framgår av Figur 2. 

Strandskydd
Strandskydd gäller vid hav, sjöar och vissa vattendrag. Syftet med strandskyddet är 
att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden 
och samtidigt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Strandskyddsområdet är normalt 100 meter från strandlinjen, men länsstyrelsen har 
möjlighet att utvidga området upp till 300 meter om det bedöms nödvändigt för att 
säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskyddet regleras i 7 kap. 13-18§§ 
MB.

För planområdet gäller generellt strandskydd (100 meter). Det södra skogsområdet i 
planområdets sydvästra del omfattas även av utvidgat strandskydd fram till Skut-
bergsvägen i väster enligt länsstyrelsens beslut den 16 december 2014, se Figur 3 

Kommunen kan upphäva strandskyddet för ett område i samband med antagandet 
av ny detaljplan om särskilda skäl finns och om intresset av att ta området i anspråk 
på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddets syften. De särskil-
da skälen anges i 7 kap. 18 c-d§ MB.
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Figur 3. Gällande strand- 
skyddsavgränsning.
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Parallella utvecklingsuppdrag
Som tidigare nämnts ingår planarbetet för temaparken som en del i projekt Utveck-
ling av Skutberget. Utöver detaljplanearbetet pågår också framtagande av förslag 
till planprogram för Skutbergets friluftsområde. Planprogrammet innehåller förslag 
till åtgärder för en kvalitetshöjning av området för att stärka det allmänna frilufts-
livet. Arbetet har inletts med en omfattande medborgardialog, där Karlstadsborna 
inbjudits att framföra sina önskemål om Skutbergets utveckling för friluftslivet. 
Planprogrammet planeras att godkännas av kommunfullmäktige tillsammans med 
handlingsplaner för genomförande samtidigt som detaljplanen för Skutbergets te-
mapark antas. De två parallellgående uppdragen syftar till att utveckla Skutbergets 
friluftsområde till ett attraktivt besöksmål med målsättningen att få fler att upp-
täcka områdets natur-, kultur- och friluftsvärden.

Figur 4. Trafikflöden i området.

Vattenskyddsområde
Planområdet ligger inom vattenförekomsten Kattfjorden som utgör vattenskydds-
område enligt 7 kap. 21§ MB. Planområdet ligger huvudsakligen inom dess sekundä-
ra skyddszon, men en mindre del ligger inom den tertiära skyddszonen. Kattfjorden 
utgör råvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer Karlstads invånare med 
dricksvatten. Det finns särskilda föreskrifter för vattenskyddsområdet för att skydda 
vattnets kvalitet, bland annat förbud mot markutfyllnad och återfyllning med föro-
renade massor eller massor med okänd miljöstatus.

Trafik 
Tillfart till Skutberget sker från E18 via Skutbergsvägen. Skutbergsvägen trafikeras 
idag av trafik till och från Bomstadsvägen och Skutberget. Bomstadsvägen nås via en 
T-korsning som ligger inom planområdet. Trafikflödet på Skutbergsvägen är relativt 
lågt och inga kapacitetsproblem förekommer i området (WSP, 2018). 

Enligt en trafikräkning från sommaren 2018 (vecka 30-32) hade Skutbergsvägen 
(norr om korsningen Skutbergsvägen/Bomstadsvägen) 5672 fordonsrörelser som 
mest under ett dygn. Inga kapacitetsproblem förekommer i området idag. 

Trafikflöden framgår av Figur 4.
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3.  Gällande planer och program 

Översiktsplan 
Översiktsplan (2012) för Karlstads kommun pekar ut Skutbergsområdet som lämplig 
plats för en större upplevelseanläggning. Området som pekas ut sträcker sig mellan 
Bomstadsvägen i väster fram till och med de öppna fälten (tidigare driving range) 
och ön Ytterholmen i öster. 

Planprogram för Skutberget 
Ett planprogram för Skutberget godkändes hösten 2011. I programmet föreslås 
bland annat en upplevelseanläggning som i storlek prognosticerades kunna ta emot 
omkring 700 000 besökare per år. Referenser fördes då till anläggningar som bland 
annat Skara Sommarland, Gustavsvik och Tomteland. Området för nu aktuell plan-
begäran ligger till viss del inom samma delområde av Skutberget, i direkt anslutning 
till det område som diskuterades i planprogrammet från 2011. Det i programmet 
utpekade området för upplevelseverksamhet har kompletterats då området är 
svårutnyttjat för den aktuella temaparken, bland annat för att konceptet kräver en 
uppväxt natur, vattenkontakt och kuperad terräng. När nytt planprogram för Skut-
bergets frilufts- och rekreationsområde godkänts i kommunfullmäktige ersätter det 
planprogrammet från 2011.

Detaljplaner
Nu aktuellt planområde är idag inte detaljplanelagt. I nordöst (Skutbergsvägen) 
gränsar planområdet till intilliggande detaljplan för Bergviks Köpcentrum (laga 
kraft 2001-11-22). 
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4.  Aktuella processer

Ny lagstiftning
Den 1 januari 2018 trädde en ny miljöbedömningslagstiftning i kraft. Detaljplanepro-
cessen för Skutbergets temapark påbörjades innan detta datum varför dess miljö-
bedömningsprocess och detta dokument (de delar som utgör miljökonsekvensbe-
skrivningen) är utarbetad enligt 6 kap. MB i sin tidigare lydelse fram till 2017-12-31. 
Processen för den vattenverksamhet som följer av detaljplanen (nuvarande förslag) 
faller dock inom den nya lagstiftningen. De delar av detta dokument som utgör 
samrådsunderlag för vattenverksamhet följer därför kraven i den nya miljöbedöm-
ningsförordningen 8-13§§. 

Miljöbedömningsprocess för detaljplan
Miljöbedömningen görs i olika moment. Samråd med myndigheter, särskilt berörda, 
allmänhet och berörda organisationer utgör en del av miljöbedömningsprocessen 
och kan påverka samtliga moment. Miljökonsekvensbeskrivningen är den rapport 
som dokumenterar miljöbedömningsprocessen. De olika momenten som ingår i en 
miljöbedömningsprocess framgår av Figur 5.

För att avgöra om en detaljplan ska miljöbedömas, det vill säga om den kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan, ska en behovsbedömning göras. En behovs-
bedömning för aktuell detaljplan har utförts av Karlstads kommun. Samråd kring 
behovsbedömningen och avgränsning har skett internt inom kommunen och med 
Länsstyrelsen i Värmlands län 2017-09-29.

Samrådet resulterade i ett ställningstagande om att detaljplanens genomförande 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta med anledning av påverkan på 
riksintressen samt angivna förutsättningar för vattenverksamhet enligt 11 kap. 3§ 
MB. 

Planer och program som kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska miljöbe-
dömas enligt 6 kap. 11§ MB i sin tidigare lydelse fram till 2017-12-31. Miljöbedöm-
ningen är en process som syftar till att integrera miljöaspekter i planen så att en 
hållbar utveckling främjas. 

Process för undersökning för vattenverksamhet
En tillståndsprocess inleds med ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 24§ MB. Un-
dersökningssamrådet ska ta upp verksamhetens lokalisering, omfattning, utform-
ning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utform-
ning. Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på 
det avgränsningssamråd som ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning 
enligt 6 kap. 28§ MB. 

Den som avser att bedriva verksamheten ska lämna samrådsunderlaget till de som 
deltar i undersökningssamrådet i så god tid att synpunkter på underlaget och på 
frågan om betydande miljöpåverkan kan tas till vara när länsstyrelsen prövar den 
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Figur 5. Figuren ovan visar miljö-
bedömningens olika moment. 

frågan. När samrådet är avslutat ska sedan en samrådsredogörelse för hur samrådet 
gått till, vilka som bjudits in och vad som framkommit tas fram. Därefter lämnas 
samrådsredogörelsen över till länsstyrelsen. 

När samrådsredogörelsen för vattenverksamhet inkommit ska länsstyrelsen i ett 
särskilt beslut avgöra om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan.

Undersökningssamrådet enligt 6 kap 24§ MB 2 p. genomfördes våren 2018. Ett 
kompletterande undersöknings- och avgränsningssamråd genomfördes våren 2019. 
Se Samrådsredogörelse för tillståndsansökan för vattenverksamhet på Skutberget, 
2019.

BEHOVSBEDÖMNING
klargörande av om 
MKB behövs eller 
inte.

AVGRÄNSNING
Identifiering av miljöaspekter
Identifiering av miljöpåverkans 
utbredning i tid och rum.

ALTERNATIV
Identifiering av noll- 
alternativ.
Identifiering av alternativ.

NULÄGES- 
BESKRIVNING
Framtagande av 
kunskapsunderlag.

MILJÖKONSEKVENSER
Identifiering, beskriv-
ning och bedömning av 
effekter.

SKADEFÖREBYGGANDE 
ÅTGÄRDER
Åtgärder för att undvika eller 
lindra negativ miljöpåverkan.

MILJÖUPPFÖLJNING
Erfarenhetsåterföring genom 
uppföljning av planens bety-
dande miljöpåverkan.

SAMRÅD
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5.  Avgränsning 

Detaljplan - Miljökonsekvensbeskrivningens 
avgränsning
Avgränsning av en MKB syftar till att identifiera planförslagets betydande miljöpå-
verkan och bidra till att områden som bedöms vara av särskilt intresse behandlas. 
Avgränsningen behandlar vilka miljöaspekter som planen kan medföra betydande 
miljöpåverkan för, var den betydande miljöpåverkan uppstår och när den uppstår. 

Geografisk avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningens geografiska avgränsning styrs av miljöeffekternas 
influensområden. Storleken på influensområdena varierar beroende på miljöaspekt 
och kan i flera fall vara större än det fysiska planområdet. Aktuellt planområde 
utgörs av cirka 21 hektar landområde och sex hektar vattenområde och är beläget 
cirka sex kilometer väster om Karlstads centrum, se Figur 6.

Avgränsning i tid
Ett prognosår ska tas fram i samband med upprättandet av en MKB mot vilket kon-
sekvenserna bedöms. Ett prognosår får inte vara för långt fram i tiden då det kan 
medföra osäkra bedömningar.

Utbyggnad av aktuellt planområde planeras ske etappvis. Karlstads kommun har 
valt att sätta prognosåret till år 2025 då detaljplanen förväntas vara fullt genomförd.

mot E18

SKUTBERGET

Motions-
central

Skutbergs-
gården

Ytterholmen

Bomstad

Skutbergsvägen

0 100 20050 m

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan 

PLANOMRÅDET

´

0200100 m

Gräns planområde

Figur 6. Geografisk avgränsning.
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Tabell 1. Miljöaspekter och motiv 
för avgränsning för aktuell MKB.

Avgränsning i sak
Mot bakgrund av tidigare utredningar och beslut samt genomförda samråd har en 
bedömning gjorts av vilka miljöaspekter som kan komma att påverkas på ett bety-
dande sätt av planens genomförande. Tabell 1 nedan och på nästa sida visar vilka 
miljöaspekter som behandlas i MKB:n respektive inte behandlas samt motiven för 
detta.

Miljöaspekt Motiv för avgränsning Behandlas 
i MKB?

Riksintresse 
3 kap. MB

Vänerskärgården i sin helhet inom Karlstads kommun är 
av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap. 5§ MB. Planom-
rådet ianspråktar del av riksintresseområdet för yrkesfis-
ket enligt 3 kap. 5§ MB, 

Ja

Vänerskärgården i sin helhet inom Karlstads kommun är 
av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6§ MB. Frilufts-
livet (3 kap. 6§ MB) behandlas i samband med riksintresse 
för friluftsliv och turism enligt 4 kap. 2§ MB.

Ja

Vänerskärgården i sin helhet inom Karlstads kommun 
är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer 
(sjöfart) enligt 3 kap. 8§ MB. 
Ingen farled går inom planområdet eller påverkas indi-
rekt av planen varför riksintresse för sjöfart enligt 3 kap. 8§ 
ej är relevant att utreda närmare.

Nej

Planområdet ligger nära E18 som är av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. 8§ MB. 

Nej

Riksintresse 
4 kap. MB

Planområdet ligger inom riksintresset kust-turism och 
friluftsliv (Vänern med öar och strandområden) enligt 4 
kap. 2§ MB och är med anledning av sina natur- och kul-
turvärden av riksintresse för friluftsliv och turism.  

Ja 

Landskaps-
bild

Utblickarna från områdets entré och Skutbergsvägen 
kommer att förändras med anledning av aktuell detalj-
plan, bland annat tas en större gräsyta (f.d. driving range) 
i anspråk till förmån för en besöksparkering. Parkeringen 
ska delvis döljas med inslag av träd och grönska sett från 
Skutbergsvägen. Parkens övriga markutnyttjande utgår i 
stora drag från naturens och vattnets nuvarande förhål-
landen. 
För att bevara den första utblicken mot Vänern, som har 
ett stort landskapsbildsvärde, säkerställs denna i detalj-
plan och bedöms därför inte vidare i MKB. 
Se detaljplanen för mer information.

Nej

Vattenmiljö Planområdet ligger inom vattenförekomsten Kattfjorden 
som även utgör vattenskyddsområde enligt 7 kap. 21§ MB. 
Kattfjorden utgör råvattentäkt för Sörmons vattenverk. 
Ett tillskott av hårdgjorda ytor medför ökad mängd dag-
vatten.
Fasta förbindelser kräver tillstånd för vattenverksamhet 
enligt 11 kap. 9§ MB. Borttagning av båtramp, utfyllnad 
vid piren, flytt av diket som förekommer inom planområ-
dets nordvästra del samt uppförande av bryggor/spänger 
i vattnet ska även dessa ingå i tillståndsansökan för vat-
tenverksamhet enligt 11 kap. 9§ MB.

Ja 

Planområdet berör en del av ett markavvattningsföretag 
(Fintatorps dikningsföretag av år 1944). Utloppet från 
dikningsföretaget löper genom planområdet. Dagvat-
tenfrågan anses av kommunen vara tillräckligt utredd 
och beskriven i fråga om hur sådant vatten ska hanteras 
för att säkerställa användningen av området för angivet 
ändamål. 
Se detaljplanen för mer information.

Nej
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Tabell 1 forts. Miljöaspekter och 
motiv för avgränsning för aktuell 
MKB.

Miljöaspekt Motiv för avgränsning Behandlas 
i MKB?

Rekreation 
och friluftsliv

Delar av planområdet omfattas av strandskydd enligt 
7 kap. 13-14§§ MB. Den södra skogsdungen omfattas av 
utvidgat strandskydd fram till väg i väster.
Planområdet ligger inom Skutbergets friluftsområde.

Ja 

Naturmiljö Inom planområdet har tre naturvärdesobjekt med 
påtagligt naturvärde identifierats (sumpskog, tallskog, 
naturtomt).
Planområdet omfattas av strandskydd. Den södra skogs-
dungen omfattas av utvidgat strandskydd fram till väg i 
väster.
Arter upptagna i 4§ artskyddsförordningen förekommer 
inom planområdet.
En allé som omfattas av det generella biotopskyddet 
finns inom planområdet. 
Det dike som ska flyttas skulle kunna utgöra lekmiljö för 
grodor. Bortgrävning av det befintliga diket får inte göras 
när det finns grodrom, grodor eller grodyngel i den, un-
gefär april-september.

Ja 

Kulturmiljö Det finns en fornlämning inom planområdet. 
Ett av sommarstugeområdena som finns inom planom-
rådet har pekats ut som kulturhistoriskt värdefullt i kom-
munens kulturmiljöprogram.

Ja

Buller Den planerade verksamheten bedöms ej ge upphov till 
buller- eller vibrationsstörningar.
Se detaljplanen för mer information

Nej

Förorenad 
mark

Inga markföroreningar misstänks förekomma inom 
planområdet. Skulle idag okända föroreningar påträffas 
under schaktarbeten ska exploatören ta kontakt med 
kommunens miljöförvaltning.
Asfalt, som utgör del av båtrampen på land, har 
provtagits med avseende på PAH. Enligt resultatet från 
provtagningen kan asfalten betraktas som fri från sten-
kolstjära.

Nej

Luftkvalitet Trafiken till och från planområdet kommer att öka i och 
med planförslaget. Detta kommer i sin tur öka utsläppen 
av luftföroreningar. Ett genomförande av planen bedöms 
dock inte leda till överskridanden av miljökvalitetsnormer 
för luft. 

Nej

Hushållning 
med naturre-
surser

Planen medför inga stora förändringar av markförhål-
landen vad avser hushållning med naturresurser då 
planområdet delvis redan är ianspråktaget. Områdets 
markutnyttjande ska även i stora drag utgå från naturens 
och vattnets förhållanden.
Planen påverkar ej jord- eller skogsbruk.

Nej

Klimat Den förväntade trafikökningen till och från planområdet 
medför tillskott av klimatgaser. Tillskottet bedöms dock 
endast innebära en begränsad klimatpåverkan. 
Delar av planområdet ligger inom ett område som 
riskerar att översvämmas vid höga vattennivåer i Vänern. 
Vänerns framtida 200-årsnivå med 30 centimeters til-
lägg för effekter av vindpåverkan, +46,48 (i höjdsystemet 
RH2000) utgör enligt kommunens riktlinjer planer-
ingsnivå för bland annat bostäder och restauranger. 
Detaljplanen ställer därför krav på att byggnader av mer 
än enkel karaktär i områden som kan drabbas av övers-
vämning ska placeras/utformas så att funktionen kan 
fortgå vid en 200-årsnivå i Vänern. För kommunalteknis-
ka anläggningar ställs krav på att dessa inte ska skadas 
vid högsta beräknade nivå (+46,77). 
Se detaljplanen för mer information.

Nej 
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Bedömningsmetodik MKB
Beskrivning och bedömning av effekter och konsekvenser (kapitel 8) görs för de mil-
jöaspekter som bedömts vara relevanta för planförslaget och vattenverksamheten, 
se avgränsning ovan. Jämförelse görs med nollalternativet, se Detaljplanens nollalter-
nativ (kapitel 6).

De nationella miljökvalitetsmålen, miljökvalitetsnormer och kommunala mål- och 
policydokument är några exempel på viktiga bedömningsgrunder som använts. De 
bedömningsgrunder som är mer specifika för en viss miljöaspekt finns redovisade i 
respektive aspektkapitel.

Konsekvenserna bedöms enligt följande skala:

• Stora negativa konsekvenser
• Måttligt negativa konsekvenser
• Små negativa konsekvenser
• Inga eller försumbara konsekvenser
• Positiva konsekvenser

Samtliga bedömningar har gjorts utifrån de miljöåtgärder som redan inarbetats i 
planförslaget. En sammanställning av dessa åtgärder finns i Kapitel 9. Miljöåtgärder, 
Inarbetade åtgärder. I samma kapitel finns även förslag på åtgärder som inte inarbe-
tats i nuvarande planförslag, men som bedöms kunna förebygga eller minimera de 
negativa konsekvenserna alternativt förstärka de positiva konsekvenser planförsla-
get medför (avsnitt Förslag till ytterligare miljöåtgärder).

Vattenverksamhet – förslag till innehåll i kommande 
MKB för tillståndsansökan
Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar de krav som ställs inför kommande process 
för tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 9§ MB. 

Avgränsningen omfattas av detaljplanens avgränsning vad gäller miljöaspekter, 
se tabell ovan. Vidare planeras kommande MKB för tillståndsansökan omfattas av 
följande innehåll:

• Icke-teknisk sammanfattning
• Inledning
• Syfte och bakgrund
• Tidigare tillstånd
• Planförhållanden
• Beskrivning av planerad verksamhet samt dess lokalisering och omfattning
• Hydrologiska uppgifter
• Utredningsalternativ (nollalternativ, huvudalternativ och alternativa 

utformningar)
• Samrådsredogörelse 
• Avgränsning
• Bedömningsgrunder
• Konsekvensbedömning 
• Bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer
• Förslag till skyddsåtgärder.
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6.  Alternativ avseende 
detaljplanen

Enligt miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar för planer och 
program ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och 
geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Det aktuella planområdet 
är sedan tidigare utpekat för lokalisering av upplevelseanläggning i översiktsplanen 
för Karlstads kommun (2012). Nuvarande förslag till temapark är en möjlig utform-
ning av denna upplevelseanläggning. Förverkligas inte planerad temapark går det 
inte att utesluta att någon annan typ av upplevelseanläggning planeras och placeras 
inom planområdet. 

Placeringen av temaparken har föregåtts av en lokaliseringsanalys (2017). Miljö-
konsekvensbeskrivningen för den aktuella detaljplanen behandlar därför endast 
ett nollalternativ och ett planförslag. I följande avsnitt redovisas resultatet av den 
genomförda lokaliseringsanalysen med alternativa placeringar och därefter redovi-
sas förslag till detaljplan och nollalternativet. 

Tidigare studerade alternativ
Skutberget har pekats ut som lämplig plats för upplevelseanläggning i Karlstads 
kommuns översiktsplan 2012. Då delar av området omfattas av utvidgat strandskydd 
och för att hitta det mest lämpade området för just Muminvärlden har kommunen 
valt att genomföra en kompletterande lokaliseringsanalys för en eventuell tema-
park. 

Lokaliseringsanalysen inleddes med en översiktlig scanning av möjliga och tillräck-
ligt stora etableringsområden i stadens närhet, vilket resulterade i åtta alternativa 
lägen. Samtliga alternativa lägen utvärderades därefter översiktligt utifrån nedan-
stående kriterier:

• Storlek
• Belägenhet
• Terrängförhållanden, strand – topografi, strandtyp, naturkaraktär
• Möjligheter till samverkan med andra verksamheter, övernattning med mera
• Tillgänglighet – möjligheter till att ta emot besökare både med och utan bil
• Närboende 
• Påverkan på natur- och friluftsvärden
• Angöringsmöjligheter för verksamhetens internlogistik
• Planläge och strandskydd
• Genomförbarhet, för såväl kommunen som aktören.  
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Figur 7. Kartan visar studerade 
alternativa lägen för ny temapark 
enligt lokaliseringsanalysen (Loka-
liseringsanalys, 2017).

Utöver de åtta lägen som studerats i lokaliseringsanalysen har flera andra lägen 
inom Karlstads tätortsområde diskuterats men valts bort på grund av diverse fak-
torer, däribland läge, storlek och markförhållanden. Ett alternativ som valts bort 
är planprogrammets alternativ från år 2011, med en upplevelseanläggning på båda 
sidor om entrévägen in till Skutberget. En etablering i detta läge bedömdes riskera 
att stänga av hela området för besökare till andra delar av Skutberget. Alternativet 
skulle därför kräva en helt ny entré till området, vilket från kommunens sida be-
dömts vara svårt att lösa. Dessutom medger läget enbart verksamhet på flack mark 
utan skog och med minimal vattenkontakt utan badmöjligheter, vilket inte överens-
stämmer med varken kommunens eller den planerade verksamhetens vision, där 
bad- och vattenkontakt är en förutsättning. Ytorna väster om entrévägen används 
inte regelbundet idag, men används bland annat som fotbollsplaner, för parkering 
vid stora evenemang och som en extra parkering under sommarmånaderna för 
bland annat badgäster. Mot bakgrund av allt detta har planprogrammets alternativ 
från 2011 avfärdats.

Samtliga studerade alternativ omfattas eller berörs av strandskydd enligt Miljöbal-
ken. Av de åtta alternativ som studerades i lokaliseringsanalysen bedömdes alter-
nativ ”Område Skutberget öster” vara det mest lämpliga. I efterföljande avsnitt följer 
en redovisning av de sju alternativ som valts bort med tillhörande motiv i korthet. 
Därefter redovisas valt läge för etablering och kommunens motiv till detta beslut. 
Samtliga åtta alternativ redovisas i Figur 7. 
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Bortvalda alternativ 
Nedan redovisas de sju bortvalda alternativa placeringarna för en etablering av en 
vattennära temapark.  

Område Skutberget väster
Områdets strandområden, med klippor, strandbad och fri horisont mot Vänern, 
bedöms utgöra en viktig del av Skutbergets friluftsområde. Delar av området be-
döms ha måttliga till höga naturvärden. Stora delar av skogspartiet nyttjas idag för 
frisbeegolf, vilket gör att de inte är tillgängliga att ströva fritt i. Friluftslivet tillskrivs 
dock mycket höga värden på grund av badmöjligheterna och utsikten. Utvidgat 
strandskydd gäller för hela skogsområdet. Området tillhör delvis campingfastighe-
ten och är fysiskt splittrat av ytor som används för campingen.

Område Bergviks udde
Bergviks udde utgör en udde med höga natur- och friluftsvärden, i gällande de-
taljplan avsatt som parkmark. Området är lite undangömt och har stora rekreativa 
värden och öppen kontakt med Vänern. Naturen är kuperad och området har fina 
badklippor och små badvikar. Udden utgör även en nyckelbiotop med värdefull 
natur. En välanvänd stig går utmed hela strandområdet med iordningsställda rast- 
och grillplatser. Såväl tillgänglighet till området med bil som möjlighet att anordna 
parkering för ett stort antal besökare saknas. På grund av detta samt de höga natur- 
och friluftsvärdena bedöms området inte som lämpligt för en vattennära temapark. 

Område Gerholmen
Gerholmen är ett plant utfyllnadsområde som saknar kuperad terräng. Området är 
bevuxet med relativt ung lövskog. En del av skogen på holmen är nyckelbiotop och 
utgör lövnaturskog. Utfyllnadsområdet består av ung naturskog som enligt Karlstads 
kommuns mångbruksplan har en hög framtida naturvårdspotential. Området är 
delvis detaljplanelagt för hamnändamål och park. Området är svårtillgängligt – det 
nås från E18 via ett stort industriområde. Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar 
saknas. Området anses inte vara förenligt med syftet med temaparken.

Område Alstersnäset väster
Detta område utgör en udde ut i Vänern med kulturhistoriska lämningar och ku-
perad skog. Vandringsleden Frödingleden passerar utmed udden och förekomsten 
av fågeltorn och grillplatser tyder på ett frekvent nyttjande av området. Utvidgat 
strandskydd till 200 meter gäller för området. Området är otillgängligt på grund av 
järnvägen som utgör en barriär i området, liksom en framtida omlastningscentral 
som det planeras för i området. Inga samverkansmöjligheter med annan servi-
ce (övernattning, restauranger etc.) finns. Området har delvis höga naturvärden 
med två nyckelbiotoper utmed stranden. Området avskiljs från vattnet av ett flera 
hundra meter brett bälte av vass. Bad- och vattenkontakt är en förutsättning för att 
uppnå intentionerna med planen. Att skapa en fri strandlinje skulle innebära stora 
ingrepp på djur- och fågellivet i vassen. Området anses inte vara förenligt med syftet 
med temaparken.
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Område Alstersnäset Öster
Området består av en skogbevuxen kuperad höjdrygg, med ett brett vassbälte mot 
vattnet. Samma vandringsled som i området Alstersnäset väster passerar genom om-
rådet. Utvidgat strandskydd till 200 meter gäller för detta område.  Tillgängligheten 
till området bedöms som mycket låg vilket utgör ett stort hinder, liksom samver-
kansmöjligheter med andra aktörer för övernattning med mera. Området anses inte 
vara förenligt med syftet med temaparken.

Område Jäverön
På Jäverön finns flera vandringsleder och området är i översiktsplanen utpekat för 
friluftsliv. Flera spridda områden med biotopskydd finns på ön. Strandskyddet är 
utvidgat till 200 meter. Tillgängligheten till ön är mycket låg med såväl buss, bil och 
anslutningar till ön via färja och privat tillfartsväg. Att förbättra tillgängligheten 
till området bedöms vara svårt att genomföra. Avståndet till centrum är cirka 13 
kilometer och samverkansmöjligheter med övrigt besöksnäringsutbud bedöms som 
låga.   

Område Mariebergsskogen
Detta område har sedan tidigare varit uppe för diskussion som alternativ placering 
för en temapark. Mariebergsskogen är dock redan idag ett mycket väl fungerande 
besöksmål med uppåt 500 000 besökare per år. Med anledning av att den befintliga 
verksamheten skulle slås ut vid en etablering av en temapark anses inte området 
som lämpligt. Dessutom har Mariebergsskogens donationsstadgar tidigare visat sig 
vara icke förenliga med en etablering av kommersiella verksamheter. 

Vald lokalisering - Område Skutberget Öster
Området utgör del av Skutbergets friluftsområde och omfattas delvis av utvidgat 
strandskydd. De allmänna friluftsvärdena varierar i området och är huvudsakligen 
knutna till olika funktioner, så som grillplatser, genomkorsande motionsspår och 
möjligheten till bad. Dessa bedöms kunna ersättas i andra, attraktiva lägen på Skut-
berget. 

Delar av området bedöms enligt en inventering som gjordes 2017 (Calluna AB) ha 
påtagliga naturvärden (Naturvärdesklass 3). Större delen av skogsområdena är 
ianspråktagna för frisbeegolf som avhåller från annat nyttjande och delvis privatise-
rade via arrendetomter och uthyrningsstugor. 

Skutberget som helhet är utpekat i kommunens översiktsplan från 2012 som läge 
för upplevelseanläggning. Tillgänglighet med bil, buss och cykel bedöms som god, 
liksom samverkansmöjligheter med camping och friluftsliv.

Karlstads kommuns motivering 
Karlstads kommuns slutsats är att alternativ ”Område Skutberget öster” utgör det mest 
lämpliga läget för den önskade etableringen, både utifrån de förutsättningar som 
råder på de studerade platserna och utifrån den verksamhet som karaktäriserar 
temaparken. Ett utvecklat friluftslivs- och rekreationsområde på Skutberget bedöms 
även kunna fungera väl tillsammans med temaparken. Planmässigt är området 
sedan tidigare dessutom utpekat för upplevelseanläggning i Karlstads kommuns 
översiktsplan från år 2012. 
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Som delar i kommunens ställningstagande kan följande nämnas:

• Planläget (området är i översiktsplanen utpekat som upplevelseanläggning).
• Området uppfyller kriterierna vad gäller terrängförhållanden och 

vattenkontakt.
• Möjligheten att ytterligare lyfta Vänern som turistmål.
• Det låga nyttjandet inom del av det utpekade området för allmänt friluftsliv 

(Ytterholmen, området kring stugorna och den f.d. driving rangen). 
• God tillgänglighet till området med bil, buss och cykel.
• Goda parkeringsmöjligheter kan skapas.
• Möjligheten till samverkan med campingen kring bland annat övernattning.

Detaljplanens nollalternativ
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning alltid innehålla en be-
skrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om en plan inte 
genomförs – ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet är således ett jämförelseal-
ternativ som ska beskriva den framtida utvecklingen av området om planförslaget 
inte genomförs. Det ska inte förväxlas med nuläget, även om de vid somliga tillfällen 
kan vara lika till innehållet.

I nu aktuellt fall innebär nollalternativet att planområdets nuvarande förhållanden 
i stort sett bevaras medan omvärlden förändras normalt fram till prognosåret 2025, 
det vill säga områdets nuvarande funktioner och användning kvarstår. Motionscen-
tralens framtid är oviss med anledning av byggnadens skick och nyttjandegrad. 
Områdets övriga friluftsfunktioner kan behållas och de områden som idag är allmänt 
tillgängliga kan fortsätta att vara det. Tillgängligheten till Ytterholmen kommer 
vara fortsatt begränsad eftersom inga broar uppförs. Framtiden för områdets arren-
de- och hyrestomter är oviss i ett nollalternativ. Kommunen har till exempel möjlig-
het att nyttja hembudsrätten när arrendetomter saluförs. Arrende- och hyrestom-
terna ligger inom strandskyddat område och kommer fortsatt vara otillgängliga för 
allmänheten i det fall de blir kvar.

Detaljplanearbetet är som tidigare nämnts en del av utvecklingsarbetet för hela 
Skutbergets friluftsområde. Parallellt med framtagande av detaljplanen pågår därför 
också framtagande av ett planprogram för hela Skutberget. Genomförs inte nu aktu-
ell detaljplan förändras förutsättningarna för utvecklingen av Skutbergets frilufts-
område som helhet, både vad gäller ekonomi och behov av ersättning för verksam-
het/områden som ingår i planområdet. Genomförandet av planprogrammets alla 
delar och ambitionsnivåer kan därför komma att omprövas och fördröjas eller inte 
få samma aktualitet i ett nollalternativ. 

Planförslaget
En detaljplan innehåller bestämmelser om hur mark och vatten får användas och 
bebyggas. Detaljplanen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, 
vilken typ av verksamhet och bebyggelse som tillåts och till viss del hur det ska se 
ut. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen 
(PBL). Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. 

Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att etablera en friluftsbaserad 
temapark med direkt koppling till Vänern, samt med hänsyn till natur- och kultur-
värden inom Skutbergets östra delar. Detaljplanen medger etablering av en frilufts- 
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och rekreationsbaserad temapark med syftet att ge Karlstadsbor och besökare ett 
attraktivt besöksmål och målsättningen att öka tillväxten i kommunen och regio-
nen. Detaljplanen ingår i projektet Utveckling av Skutberget där det övergripande 
syftet är att höja Skutbergets attraktivitet och stimulera människor i alla åldrar till 
aktiviteter och upplevelser med Vänern, naturen och kulturen som utgångspunkt.

Planförslaget framgår översiktligt på nästa sida (Figur 8). Planförslaget medger eta-
blering av en temapark inom del av planområdet (R1- temapark, ej tivoli). Temapar-
ken omfattar delar av fastlandet öster om Skutbergsvägen, del av Skutbergsvägen 
samt ön Ytterholmen. Temaparken planeras uppföras av Muminvärlden OY och har 
temat Mumin efter Tove Janssons barn- och ungdomsböcker om Mumindalen och 
dess sagofigurer. För att skapa den autentiska sagomiljö som önskas har stor hänsyn 
till befintliga mark- och naturförhållanden tagits i detaljplanen. Träd, terräng, vär-
defulla kulturmiljöer och strandlinje skyddas i stor utsträckning och inga berg- och 
dalbanor, karuseller eller liknande får uppföras i parken (R1- temapark, ej tivoli). 
Entrén till temaparken anordnas strax söder om det västgående diket i temaparkens 
nordvästra del, och merparten av parkens större byggnader som restaurang, butik 
och friluftsteater placeras i det område som i nuläget utgör parkering. I detta områ-
de ska byggnaders fasader huvudsakligen bestå av trä. En insynsskyddande vall och 
planteringar längs Skutbergsvägen ska anläggas. I skogsområdena placeras ett antal 
mindre byggnader insmugna i terrängen. Byggnaderna sammanbinds av ett nät av 
gångvägar/stigar. Udden och Ytterholmen knyts ihop med övriga parken via broar. 
Stranden lämnas fri från bebyggelse, stängsel och gångvägar längs strandlinjen och 
kan nyttjas för bad och andra aktiviteter som är knutna till temaparkens sagovärld. 
Den motionscentral som idag finns i området planeras enligt planförslaget ersättas 
med en restaurang (R2 restaurang/samlingslokal) som eventuellt kan vända sig både 
till parkens besökare och allmänheten. Med anledning av restaurangens placering 
och det exponerade läget har särskilda krav på utformning för en ny byggnad i detta 
läge ställts. Syftet med bestämmelserna är att säkerställa att byggnaden harmonise-
rar med friluftsområdet likväl som med temaparken. Området för temaparken kom-
mer delvis att inhägnas (dock ej längs strandlinjen) varför tillgängligheten begrän-
sas till en betalande allmänhet under pågående verksamhet. Utanför denna tid ska 
området vara allmänt tillgängligt. Gränsen mellan temaparken och friluftsområdet 
på Skutberget ska enligt planförslaget gestaltas med mycket grönska och plantering.

Inom planområdets nordvästra del finns enligt planförslaget ett allmänt tillgängligt 
ankomsttorg. En busshållplats längs Skutbergsvägen placeras öster om korsning-
en mot Bomstad med koppling till temaparken och friluftsytorna. Ytan är fri från 
biltrafik och ska utformas som en park med vistelseytor och grönska (R1- temapark, 
ej tivoli). Öster om ankomsttorget planeras för parkeringsytor (P) för temaparkens 
besökare. Parkeringen utformas med inslag av träd, grönska och öppen dagvatten-
hantering för både rening och fördröjning.

Planområdet, inklusive vattenområden, omfattar totalt cirka 27 hektar. Av dessa 
planläggs cirka 14 hektar för markanvändning för temapark och restaurang/sam-
lingslokal. Själva temaparksområdet utgör cirka 12 hektar totalt. Resterande ytor 
ska enligt planförslaget nyttjas för angöring, parkeringsytor, ankomsttorg och 
dagvattenhantering. Planförslaget innebär även fasta förbindelser till ön Ytterhol-
men, borttagning av båtramp, utfyllnad vid piren, flytt av ett dike och anläggande 
av bryggor/spänger. Dessa åtgärder ska omfattas av tillstånd för vattenverksamhet 
enligt 11 kap 9§ MB.
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Gräns planområde
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Upphävande av strandskydd
Skutberget omfattas av strandskydd, vilket kommer att påverkas vid ett genomförande 
av planförslaget. Strandskyddet kan upphävas i en detaljplan om det finns särskilda 
skäl och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses i planen väger 
tyngre än strandskyddsintresset (4 kap. 17§ PBL och 7 kap. 18 c-d§ MB). Vid prövning 
av frågan om att upphäva strandskyddet för ett visst område, får man som särskilda 
skäl bara beakta om det område som upphävandet avser:

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

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är 
väl avskilt från området närmast strandlinjen,

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

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området,

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

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Motiv till upphävandet av strandskyddet redovisas i detaljplanen, se Detaljplan Skutber-
gets Temapark. Karlstads kommun, Värmlands län, 2019.

Beskrivning av de delar av planförslaget som utgör vattenverksamhet
Förbindelser till Ytterholmen
Under 2017 har det gjorts en utredning kring alternativa kopplingsmöjligheter till ön 
Ytterholmen (WSP, 2017b). Fasta broar föreslås i planförslaget för att förbinda Ytter-
holmen med fastlandet. Linbana och linfärja har även utretts, men avfärdats då dessa 
alternativ bland annat inte uppfyller kapacitetsbehoven. Flytbryggor har även avfär-
dats då konstruktionen kräver ett djup om minst 0,5 meter under vattenytan, vilket 
inte uppfylls i området.

Under 2019 utfördes ytterligare en utredning av en tredje kopplingsmöjlighet mellan 
båtrampen och udden i norr. Även här föreslås en fast bro.

Broalternativ 1 innebär att ena bron går i nord-sydlig riktning och att den andra bron 
går mellan piren och Ytterholmen. Broalternativ 2 innebär även det en bro i nord-syd-
lig riktning, men den andra bron går istället mellan båtrampen och bron i nord-sydlig 
riktning, se Figur 9.  Broalternativ 3 har likt Broalternativ 1 en bro i nord-sydlig rikt-
ning, en bro mellan piren och Ytterholmen, men även en tredje bro mellan båtrampen 
och udden, se Figur 9. Nedan följer en kort beskrivning av de tre broalternativen som 
studerats. 
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Broalternativ 1
Bro A Nord-sydlig riktning
Denna bro innebär en cirka 145 meter lång och 4 meter bred fast bro för att kunna 
möjliggöra för trafik med mindre räddningsfordon (fyrhjuling). Brons överbyggnad 
kommer huvudsakligen att vara av trä, vilket ger en bryggkänsla på platsen. Mitt på 
bron möjliggörs det för ett ”viloläge” i landskapet. Landfäste i båda ändar av bron 
föreslås utföras i platsgjuten armerad betong på berg. För mellanstöden är förut-
sättningen att dessa grundläggs med pålar till fast botten. I dagsläget är förutsätt-
ningarna för bron inte färdigstuderade och justering av brons utformning hanteras i 
kommande tillståndsansökan för vattenverksamhet. 

Bro B Piren-Ytterholmen 
Denna bro innebär en cirka 90 meter lång och 3,5 meter bred bro i tre spann, delvis i 
trä. Mellanstöden kommer att grundläggas med pålar som slås till fast botten. Bron 
behöver inte vara körbar. I dagsläget är förutsättningarna för bron inte färdigstude-
rade och justering av brons utformning hanteras i kommande tillståndsansökan för 
vattenverksamhet. 

Figur 9.  Kartan visar schematiskt 
alternativa lägen för broar.
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Broalternativ 2
Bro A Nord-sydlig riktning
Samma som för Broalternativ 1. 

Bro B Båtrampen-Bro A
Alternativet innebär en bro mellan nuvarande båtramp och Bro A. Bron behöver inte 
vara körbar. Grundläggningar och antal brostöd som behövs i vattnet är inte utrett. 
Brons längd är cirka 150-160 meter.  I dagsläget är förutsättningarna för bron inte 
färdigstuderade och justering av brons utformning hanteras i kommande tillstånds-
ansökan för vattenverksamhet.

Broalternativ 3 
Bro A Nord-sydlig riktning
Samma som för Broalternativ 1 och 2. 

Bro B Piren – Ytterholmen
Samma som för Broalternativ 1.

Bro C Båtrampen-Udden 
Detta alternativ innebär en cirka 70 meter lång och 3,5 meter bred bro, delvis i trä, 
mellan båtrampen och udden. Bron kommer troligtvis att utföras med plattgrund-
läggning, men även grundläggning med pålar till botten kan bli aktuellt. I dagsläget 
är förutsättningarna för bron inte färdigstuderade och justering av brons utform-
ning hanteras i kommande tillståndsansökan för vattenverksamhet. 

Uppförandet av broarna medför sammanfattningsvis följande åtgärder i vattenmil-
jön:

• Pålningsarbeten alternativt spontning och grundläggning av stöd på botten.
• Beroende på lösning kan arbete från pråm- eller pålbrygga bli aktuellt.

Borttagande av befintlig båtramp
Området vid båtrampen planeras att iordningställas för restaurangverksamhet med 
träspänger/träbryggor i anslutning till vattnet. Hela eller delar av båtrampen pla-
neras därför att rivas.  Den del av båtrampen som går ut i vattnet utgörs av betong-
block.  

Utfyllnad av pir
Den anlagda pir som idag finns i området fylls ut i syfte att skapa en större vistel-
seyta. Området som möjliggörs för utfyllnad är i plankartan 750 kvadratmeter stort. 
Den totala vistelseytan kommer att uppgå till cirka 1300 kvadratmeter.

Flytt av dike 
Det befintliga dagvattendiket (huvuddiket) inom planområdets nordvästra del ska i 
ett kortare avsnitt flyttas cirka 30 meter norrut för att möjliggöra lämplig placering 
av friluftsteater, modellering och plantering kring temaparkens entréområde, se 
Figur 9. Kapaciteten i diket ska som minst motsvara nuvarande kapacitet.

Anläggande av bryggor och spänger
Planförslaget möjliggör för mindre bryggor och spänger i Vänern.
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7.  Nulägesbeskrivning 

Vattenmiljö

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftning-
en gällande kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. De används för att 
förebygga eller åtgärda miljöproblem och beskrivs närmare i 5 kap. miljöbalken. 
Miljökvalitetsnormer kan även ses som ett styrmedel för att på sikt nå de nationella 
miljökvalitetsmålen. 

MKN för vatten används för att ange krav på vattnets kvalitet i flera olika avseen-
den. De sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten som har fastställda miljökvali-
tetsnormer kallas formellt för vattenförekomster. Bestämmelser om kvalitet och 
status på yt- och grundvatten finns i vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660). 
Vattenkvaliteten bedöms utifrån en mängd olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som 
mått på vattnets yt- eller grundvattenstatus. De grundläggande kvalitetskraven, 
som uttrycks i form av miljökvalitetsnormer, syftar till att alla Sveriges vattenföre-
komster ska ha uppnått minst god vattenstatus år 2021 och att det inte ska ske en 
försämring av statusen. I de fall detta inte är möjligt kan undantag medges. Tiden 
för när god status ska uppnås kan förskjutas, dock som längst till år 2027. 

MKN för vatten omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt kemisk och 
kvantitativ grundvattenstatus. Den ekologiska ytvattenstatusen bedöms i en femgra-
dig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig. Till grund för bedömningen 
av den ekologiska statusen finns biologiska, fysikalisk/kemiska och hydromorfolo-
giska kvalitetsfaktorer. De olika kvalitetsfaktorerna har egna statusklassificeringar 
som i sin tur styrs av en uppsättning parametrar. Den kemiska ytvattenstatusen har 
två klasser: god eller uppnår ej god. 

Icke-försämringskravet gäller för alla vattenförekomster och innebär att alla före-
komster ska bibehålla god status och att mänskliga verksamheter inte får försämra 
statusen i någon förekomst. Den tidigare tolkningen av lagstiftningen kring MKN för 
vatten har varit att det är en vattenförekomsts övergripande status (t.ex. den ekolo-
giska statusen) som inte får försämras. I och med en vägledande dom från EU-dom-
stolen under år 2015, den så kallad Weserdomen (mål C461/13), är icke-försämrings-
kravet istället kopplat till en försämring av status på kvalitetsfaktornivå.

Miljökvalitetsnormer för ytvatten 
Den berörda ytvattenförekomsten för Skutbergsområdet är Vänern-Kattfjorden 
(SE658206-136039). Kattfjorden har idag måttlig ekologisk status baserat på Botten-
fauna och Hydrologisk regim, se Tabell 2. Att den ekologiska statusen är klassad som 
måttlig styrks av kvalitetsfaktorn Hydrologisk regim i sjöar som visar på måttlig 
status då vattenståndets förändringstakt i Vänern inte följer naturliga variationer. 

I den dagvattenutredning som utförts för Eriksbergsområdet beläget strax norr om 
E18 (WSP, 2017a), nämns ytterligare en anledning som inte går att utläsa via  
VISS.se, men som uppmärksammats av Olle Grahn på Nordmiljö med flera. Han men-
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ar att Kattfjorden blivit näringsfattigare. Det är också en trolig orsak till att yrkesfis-
ket i Kattfjorden försämrats under de senaste årtiondena.

Spädningen är mycket stor i berörd del av Vänern, samtidigt som vattenkvaliteten 
är hög. Kattfjordens självreningsförmåga bedöms även den vara god (WSP, 2017a).

Kvalitetsfaktorer Klassning

Växtplankton Hög

Bottenfauna Måttlig

Fisk Ej klassad

 Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer

Näringsämnen Hög 

Ljusförhållanden Hög

Syrgasförhållanden Hög 

Försurning Hög

Särskilda förorenande ämnen Ej klassad

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

Hydromorfologi Måttlig

Hydrologisk regim i sjöar Måttlig

Morfologiskt tillstånd i sjöar God 

Provtagning av bottensediment och båtramp 
Sweco Environment AB har på uppdrag av Karlstads kommun utfört provtagning 
av bottensediment vid Skutberget, med syftet att undersöka föroreningshalten i 
sedimenten inför anläggning av brostöd i vattnet (Sweco Environment AB, 2019). 
Provtagningen utfördes i punkter där brostöd tillhörande Bro B Piren-Ytterholmen 
planeras att anläggas, Figur 9. Resultatet av provtagningen visade på låga halter av 
föroreningar (under nivåer för mindre än ringa risk). 

Provtagning har också utförts på den del av båtrampen (betong) som går ut i vatt-
net. Provtagningar har visat att halten för sexvärt krom överskrider Naturvårdsver-
kets gränsvärde för känslig markanvändning, KM.

Vegetation, botten och bottenfauna
Medins Havs- och Vattenkonsulter AB har på uppdrag av Karlstads kommun utfört 
bottenfaunaundersökningar i Skutbergets västra och östra delar i Vänern (Medins 
Havs- och vattenkonsulter, 2017). Syftet var att undersöka bottenfaunans artrike-
dom inom de två valda områdena (inventeringsområdet). Provtagning utfördes den 
7-8 november år 2017 i de tre olika typer av habitat för bottenfauna som identifie-
rats i de två områdena: sandbotten utan vegetation, sandbotten med vegetation 
samt sten/blockbotten. 

Enligt resultaten av inventeringen finns inom båda områdena såväl antropogent 
opåverkade områden som områden med mer eller mindre antropogen påverkan. 
Båda områdena domineras av exponerade sandområden, men även större områden 
med främst vass förekommer.

Tabell 2. Kvalitetsfaktorer  
(VISS.se, 2017-11-07).



32 Miljökonsekvensbeskrivning • Detaljplan Skutbergets temapark

Inom planområdet finns flera naturliga områden med sandstränder, vassbälten 
samt sten/block/hällområden. Delar av det östra området ligger vindexponerat och 
bottensubstratet domineras där av sand utan vegetation. Vassbälten och glesare 
utbredning av annan vegetation förekommer i de mer skyddade områdena. 

Sammantaget bedöms bottenfaunan inom inventeringsområdet ha höga till mycket 
höga naturvärden, med notering av ovanliga arter både i östra och västra Skutber-
get. Dock påträffades inga av artskyddsförordningen skyddade arter. Resultatet är i 
linje med tidigare, liknande undersökningar som utförts i Vänern. 

Bottenfaunans naturvärde och artrikedom var som högst i miljöerna med sten- och 
blockbotten och ingen skillnad kunde ses mellan det östra och västra området. För 
miljöerna med sandbotten med och utan vegetation var det östra området något 
artrikare jämfört med det västra. I det östra området dominerade dagsländor bot-
tenfaunasamhället medan pungräkor dominerade i det västra området. Resultatet 
anses bero på att det västra området var betydligt mer vindexponerat och oskyddat 
jämfört med det östra området, och således inte optimalt för all typ av bottenfauna.
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Figur 10. Undersökta områden 
enligt bottenfaunaundersöknin-
gen (Medins Havs- och vattenkon-
sulter, 2017).

Fiskförekomst 
En provfiskeundersökning samt biotopkartering i en av Vänerns vikar vid Skutber-
get har genomförts (Sportfiskarna, 2017). Provfiskeundersökningen syftade till att 
undersöka vilka fiskarter som förekommer i viken samt potentiella lek- och uppväx-
tområden för olika fiskarter. Undersökningen utfördes den 7-8 september 2017. De 
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grunda strandpartier som inte kunde provfiskas med nät inventerades istället med 
håv. Biotopkarteringen genomfördes från båt samt vadning genom en visuell karte-
ring av bottensubstrat och vegetation.

Av Vänerns 34 fiskarter fångades följande 11 arter under provfiskeundersökningen: 
abborre, mört, gös, gers, björkna, braxen, gädda, sutare, sarv, siklöja och id. Mört 
dominerade både i antal och i massa. 

Gädda och ål samt arter knutna till tät vegetation är med hänsyn till både beteende 
och morfologi underrepresenterade i undersökningen (Sportfiskarna, 2017). I en 
tidigare studie (Stenqvist, 2012) har vikar med liknande biotop som Kattfjorden visat 
sig vara betydelsefulla uppväxtlokaler för ål. Ålyngel sätts ut i Vänern som kompen-
sation för förlorade uppväxtområden till följd av vattenkraftutbyggnad. Merparten 
av de ålyngel som sätts ut av yrkesfiskarna sätts i de västra delarna av Kattfjorden.

I Grundviken (del av Kattfjorden), som ligger cirka två kilometer öster om planom-
rådet, har fångster av ål varit stabila även om en nedåtgående trend kunnat ses. 
Baserat på detta kan viken vid Skutberget också vara ett potentiellt uppväxtområde 
för ål.

En samlad bedömning av resultaten från den utförda provfiskeundersökningen visar 
på förekomst av relativt många fiskarter samt årsyngel från flera av de förekom-
mande arterna, vilket indikerar att undersökt område kan vara en lek- och uppväxt-
plats för flera fiskarter. Den biotopkartering som utfördes styrker detta (Sportfiskar-
na, 2017). 
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Vattenmodellering
En vattenutbytesuträkning har utförts för att undersöka hur de föreslagna broarna 
samt utfyllnaden av piren påverkar flödet i och ut ur viken inom planområdet (WSP, 
2019), se Figur 9.

Metoden för att utreda eventuell påverkan på vattenutbytet från planerade föränd-
ringar i området i viken bygger på att först modellera nuläget utifrån befintliga hy-
drauliska förutsättningar, och därefter ändra de hydrauliska förutsättningarna och 
studera vilken effekt dessa förändringar har jämfört med nuläget. Med hydrauliska 
förutsättningar menas i denna studie planerade broar och utfyllnad kring piren.

Utifrån historisk vind- och vattenstånddata har olika väderscenarier tagits fram för 
att modellera olika förhållanden i området. Det första scenariot kan ses som ett som-
marscenario; lågt vattenstånd, inget tillflöde från bäcken och med vindhastigheter 
som motsvarar 95:e percentilen för sommarmånaderna juni –  augusti. Det andra vä-
derscenariot har högre vattenstånd, flödet i bäcken har genererats av ett regn med 
återkomsttid på 2 år och vindhastigheten motsvarar 95:e percentilen över hela året.  

Vattenmodelleringen visar att påverkan på flödet blir större i lågflödesscenariot 
(lågt vattenstånd). Resultaten från högflödesscenariot (högt vattenstånd) visar på 
minskat flöde i det södra broläget till följd av utfyllnaden och bropelarna. I det östra 
broläget är flödet till det närmaste oförändrat eller till och med ökande. Ökningen 
kan vara till följd av ”dämning” från den södra sektionen, att flödet genom östra 
sektionen kompenserar det minskade flödet i södra sektionen. Förträngningen av 
södra broläget, genom utfyllnaden runt piren, ger större påverkan än bara brope-
lare i östra sektionen. I det fall att endast en bro tillförs över det södra sundet, utan 
utfyllnad kring piren, kan en betydligt lägre påverkan på flödet förväntas.  

Sammanfattningsvis visar resultatet på en längre uppehållstid för vattnet i viken 
oavsett scenario. Den största påverkan bedöms utfyllnaden av piren ge, medan bro-
arna ger en mindre påverkan på vattenutbytet.  
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Rekreation och friluftsliv 
Skutberget är ett välanvänt rekreations- och friluftsområde för Karlstads invånare 
och besökare. En del av planområdet är även utpekat i förslag till kommunens Na-
turvårds- och friluftsplan som ett område med höga friluftsvärden (Naturvårds- och 
friluftsplan, del 3 - Värdefulla naturområden, 2016).

Inom planområdet finns följande funktioner kopplade till friluftslivet, se även Figur 
13:

•	 Badvik (med tillgänglighetsanpassad ramp)
•	 Mindre båtbrygga
•	 Del av motionsspår (delvis tillgänglighetsanpassad)
•	 Frisbeegolf (6 av 18 banor)
•	 Grillplatser
•	 Boulebana
•	 Motionscentral (servicebyggnad)
•	 Båtramp
•	 Hundbad (via båtrampen)
•	 Parkering. 

Inom planområdet förekommer även fyra hyresstugor med tomt om cirka 1200 kva-
dratmeter/stuga och sex arrendetomter med privata sommarstugor med en tomt 
om cirka 1000 kvadratmeter/stuga. 

Planområdet är tillgängligt för allmänheten bortsett från de områden som nyttjas 
som privata fritidsboenden med tillhörande tomter. Ön Ytterholmen är formellt till-
gänglig för allmänheten, men del av ön upptas av privata hemfridszoner. Eftersom 
det inte finns någon fast förbindelse till ön går det endast att ta sig dit med båt eller 
genom att simma sommartid eller åka skridskor/gå över isen vintertid.

Hela Karlstads kommun söder om E18 (Vänern med öar och strandområden) är med 
anledning av sina natur- och kulturvärden av riksintresse för friluftsliv och turism 
enligt 4 kap. 2§ MB. Planområdet bedöms ha en stark koppling till riksintresset en-
ligt 4 kap. MB eftersom det är ett viktigt aktivitetsområde med friluftsprägel och ger 
möjlighet till utveckling av turismen. 

Planområdets strandzon omfattas av det allmänna strandskyddet om 100 meter. Den 
södra skogsdungen omfattas även av utvidgat strandskydd fram till väg i väster, se 
Figur 3.

Naturmiljö
Vegetationen inom planområdet är varierad med mindre skogspartier, viss plan-
tering och stora öppna gräsytor som huvudsakligen består av utfyllnadsmassor. 
Naturen och terrängen är relativt flack, lättorienterad och visar på tydlig mänsklig 
aktivitet. I området finns fyra mindre skogspartier som huvudsakligen består av 
tallskog. Det sydvästra skogspartiet är tydligt påverkat av bland annat frisbeegolf. 
De övriga skogspartierna är något lummigare och har en mer varierad växtlighet. 
Området längs vattnet varierar med vassområden (cirka 1,1 hektar), klipphällar och 
strandbad. 

Inom planområdet finns en allé (fem björkar och sju klibbalar). Allén har inga note-
rade höga naturvärden, men omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 
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Figur 12. 1. Grillplats, 2. Skyltning 
av aktivitetsområden, 3. Informa-
tionskarta över motionsspår, 4. 
Motionscentral, 5. Mot Skutber-
gets entré.

1. 2.

3. 4.

5.
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13

Karta

Planområdet 
Det aktuella området används huvudsakligen för olika typer av friluftsliv, både privat och allmänt, 
medan andra delar inte nyttjas alls eller i mycket liten utsträckning. Områdets norra del (område 1 i 
figur X), som består av stora ytor öppen gräsyta är ett utfyllnadsområde som tidigare använts som 
driving ranch men som idag saknar specifik användning. Utifrån resultatet av den medborgardialog 
som hölls hösten 2017 fick kommunen uppgifter om att ytorna har använts för skyttebanor och 
som parkeringsytor vid enstaka tillfällen. Norr om ytorna ligger Skutbergsvägen, som dels anslu-
ter till området men också försörjer resterande delar av Skutberget samt Bomstad. I anslutning till 
Skutbergsvägen finns parkeringsytor med cirka 75 bilparkeringsplatser för friluftslivsbesökarna, 
angöringsytor, pumpstation och en båtramp för fritidsbåtar (område 2).  I det mellersta skogsom-
rådet (område 3), strax öster om parkeringsytorna, finns fyra kommunalt ägda mindre hyresstugor 
med tillhörande trädgårdar. I de nordöstra och sydöstra skogsområdena finns totalt sex arrende-
tomter med tillhörande privata fritidshus i den uppväxta naturen (område 4 och 5). Dessa områden 
är delvis privatiserade. Läs mer i under Kulturmiljö samt Bebyggelse. 

Skogsområdet i områdets sydvästra delar (område 7) består huvudsakligen av tall och används 
huvudsakligen för frisbeegolf, där korgar och utkastbanor finns anlagda. Öster om denna skog 
angränsar Skutbergsvägen och frisbeegolfbanorna tar vid på den västra sidan om vägen, utanför 
planområdet. I området mot stranden (område 6) och delvis i skogen finns grillplatser, boulebana, 
liten grusyta och en liten oanvänd byggnad. Strax intill, i södra delen av området, ligger en servi-
cebyggnad (motionscentral), sandstrad och en anlagd pir med båtbrygga. Dessa ytor kopplas ihop 
med parkering och motionsspår med bådehårdgjorda och grusade ytor. 

Det aktuella planområdet är inte detaljplanlagt och saknar på så vis juridiskt bindande mark- och 
vattenanvändning. 

Motionscentral

Arrendetomter 

Båtramp

Badvik

Arrendetomter 

Hyresstugor

Parkering
Frisbeegolf, grillplats & 
boulebana etc. Öppna fält

NULÄGE

Figur X. Friluftsfunktioner inom planområdet. Figur 13. Rekreations- och frilufts-
funktioner på Skutberget (inom 
planområdet) enligt detaljplanens 
planbeskrivning (Detaljplan för 
Skutbergets temapark, Antagan-
dehandling 2019). 11§ MB. Inom ett biotopskyddsområde får man enligt samma paragraf inte bedriva 

en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns risk 
för att naturmiljön skadas ska dispens från biotopskyddsbestämmelserna sökas hos 
länsstyrelsen.

I analyser av ekologiska spridningssamband som utförts (Ekologigruppen, 2016) är 
Skutberget av betydelse för reliktbock och vildbin och delvis också för groddjur. 
Viktiga biotoper för spridningssambanden är gamla solbelysta tallar, öppna blom-
mande marker, brynmiljöer samt fuktmiljöer. 

Det befintliga diket inom planområdets nordvästra del som ska flyttas skulle kunna 
utgöra lekmiljö för grodor. Grodor är fridlysta enligt 6§ artskyddsförordningen 
vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in 
exemplar och att ta bort eller skada rom. Om förekomst av groddjur upptäcks får 
inte bortgrävning av det befintliga diket göras när det finns grodrom, grodor eller 
grodyngel i den, ungefär april-september. 

Naturvärdesinventering
Under september 2017 gjordes en naturvärdesinventering av delar av Skutberget 
enligt metod beskriven i SIS-standard (Calluna AB, 2017). Inventeringsområdet om-
fattade 39 hektar. I väster angränsar inventeringsområdet till ett befintligt naturre-
servat, Sörmons naturreservat. Hela inventeringsområdet ligger inom Kattfjordens 
vattenskyddsområde.

Vid inventeringen identifierades totalt 11 naturvärdesobjekt och två landskaps-
objekt varav tre naturvärdesobjekt och en del av ett landskapsobjekt finns inom 



38 Miljökonsekvensbeskrivning • Detaljplan Skutbergets temapark

planområdet, se Figur 14. Samtliga tre naturvärdesobjekt har bedömts ha påtagligt 
naturvärde (klass 3), se beskrivning nedan.

Område 6  
Sumpskog med främst al och björk samt enstaka tall, sälg och rönn. På marken växer 
bland annat ormbunkar, hallon, bredbladiga gräs och harsyra. Området genomkor-
sas av en mindre arbetsväg. 

Områdets naturvärde
Mycket döda kvistar och enstaka döda klibbalar. Rikligt med småfåglar bland annat 
nötväcka, gärdsmyg och talgoxe. Kläckhål i al. Längs med strandmiljön finns även 
lämpliga uppväxtmiljöer för lake, spigg och stenlake.

Område 7
Ett område med äldre byggnader (sommarstugor) med naturtomt där tall och ensta-
ka gran växer. I området finns stora ytor av kala berghällar som sträcker sig ända 
ner till Vänern, en syrenhäck samt en mindre väg som går in i området. Några av 
tallarna i området är över 100 år gamla. 

Enligt observationer från ArtDatabanken har följande arter inrapporterats inom 
område 7: strandskata, sothöna, törnsångare, skäggdopping, drillsnäppa, gröngöling, 
sävsparv, makaonfjäril, småfibbelbi, kattfot och bäver. Inga färska spår av bäver 
noterades dock under inventeringen.  

Områdets naturvärde
Solexponerade stenar vid hus tillsammans med hällar vid vatten är gynnsamt för 
insekter. Potential för fladdermöss. Större hackspett noterades spritt inom invente-
ringsområdet, bland annat i område 7.

Område 7 utgör en del av ett av de landskapsobjekt som pekades ut i naturvärdes-
inventeringen. Orsaken till utpekandet är förekomsten av insekter i öppna gräsdo-
minerade marker tillsammans med ett glest solbelyst tallbestånd nära strandkant. 
Inom landskapsobjekten bedöms landskapets betydelse för biologisk mångfald vara 
uppenbart större eller av annan karaktär än i naturvärdesobjekten. Landskapsobjekt 
innehåller strukturer som tillsammans ger ett högre naturvärde än mindre enskilda 
partier var för sig (Calluna AB, 2017).

Område 8 
Naturtomt där tall dominerar bland träslagen. Björk, jättebalsamin, klibbal, rönn 
och sälg förekommer också. Stora ytor med exponerad berghäll varvat med blomri-
ka ytor förekommer. I norra delen finns våtare mark där klibbal och björk domine-
rar. Norra delen består bitvis av flerskiktad skog vilket är gynnsamt för fåglar. 

Områdets naturvärde
Sparsamt spridd död ved i form av lågor och enstaka stående döda alar. Blomrika 
ytor. Här finns potential för fladdermöss. Några tallar är över 100 år. Naturvårdsar-
ter som förekommer är ärenpris, haghumla och långfliksmossa och källpraktmossa. 
Långfliksmossa och källpraktmossa utgör signalarter. En signalart är sådan art som 
kan indikera att ett område har höga naturvärden.  
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Trädinventering 
Inför framtagandet av detaljplan för Skutbergets temapark har Karlstads kommuns 
naturvårdshandläggare genomfört en inventering av särskilt värdefulla träd inom 
planområdet, se Figur 17. Området har besökts i fält vid tre tillfällen mellan septem-
ber 2017 och februari 2018. De flesta värdefulla träden inom planområdet finns på 
Ytterholmen, kring stugorna väster om viken och utmed stranden norr och söder 
om motionscentralen.

Värdefulla träd har delats in i två klasser – prioritet 1 och prioritet 2. Bedömningen 
av vilka träd som är värdefulla har gjorts utifrån en okulär besiktning. Någon exakt 
åldersbestämning har inte gjorts. 

Prioritet 1 träd är träd som bedömts ha ett högt värde för områdets karaktär och/
eller goda förutsättningar för biologisk mångfald. De träd inom planområdet som 
bedömts vara av prioritet 1 är ett antal gamla tallar och tre sälgar. Tallarna av prio-
ritet 1 är sannolikt minst 150 år och har, eller har börjat få, så kallad sköldpaddsbark 
och plattad krona. I många fall är de grova, men vissa individer är senvuxna och inte 
så grova. Flera av tallarna med prioritet 1-värde har speciell karaktär i sitt utseende 
och växtsätt och flera står solbelyst, vilket skapar goda förutsättningar för vedlevan-
de insekter. De tre sälgarna av prioritet 1 är stora och gamla och står tillsammans i 
en liten våtmark. De har sammantaget bedömts ha ett högt naturvärde.

Prioritet 2 träd är äldre träd som är på väg att utvecklas till prioritet 1 träd. I denna 
klass finns inom planområdet ett antal äldre tallar samt två medelålders ekar. Ekar-

Figur 14. Områden med 
naturvärdesobjekt enligt 
naturvärdesinventeringen (Cal-
luna AB, 2017) och värdefulla träd 
enligt kommunens inventering.
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na har markerats som värdefulla trots att de inte har så hög ålder. Detta eftersom ek 
är ett ädellövträd som när det blir äldre har förutsättningar för att utgöra livsmiljö 
för många naturvårdsintressanta arter.

Inom planområdet finns också en allé som utgörs av fem björkar och sju klibbalar. 
Träden är medelålders och bedöms inte ha några höga naturvärden i nuläget. 

Fågelinventering
Skogsstyrelsen (2017) har gjort en fågelinventering för planområdet. Inventeringen 
omfattade häckande fåglar inom ett cirka 25 hektar stort område vid Skutberget. 
Inventeringen utfördes vid två tillfällen – 1 juni samt 14 juni. Fågelinventeringen 
utfördes som en revirkartering där observerade fåglar noteras och prickades in på 
karta. Särskild vikt lades vid naturvårdsintressanta arter, det vill säga arter listade 
i EU:s fågeldirektiv Bilaga 1, rödlistade arter och andra arter med en nedåtgående 
trend.

En kompletterande och fördjupad fågelinventering gjordes vid sex tillfällen, mellan 
16 april – 25 juni, 2018 (Kvarnbäck, 2018).

Hotsituation Internationell kod

Utdöd EX

Utdöd i vilt tillstånd EW

Nationellt utdöd RE

Akut hotad CR

Starkt hotad EN

Sårbar VU

Nära hotad NT

Följande fågelarter med särskilt naturvårdsintresse har noterats inom planområdet: 
fisktärna (EU:s fågeldirektiv), brun kärrhök (EU:s fågeldirektiv), gröngöling (NT), 
sävsparv (VU) och stare (VU).

Inom ramen för fågelinventeringen gjordes ett utlåtande kring inventeringsom-
rådets betydelse för fågelfaunan. Områdets skogar beskrivs som artfattiga, men 
relativt individrika med avseende på mer allmänna arter. Vattenmiljöerna runt 
Skutberget – Ytterholmen med sina grunda bottnar, vassmosaiker och öppna 
klipphällar bedöms ha ett relativt stort värde för fågelfaunan. Ytterholmen har en 
anmärkningsvärt artrik sammansättning (exempelvis vattenrall, sävsparv, skägg-
dopping, sothöna, rörsångare, entita, stjärtmes och drillsnäppa) på en begränsad 
areal, vilket sannolikt har att göra med att predation från fyrfota däggdjur saknas 
eller är ovanlig.

Sammanfattning av rödlistade och skyddade arter inom  
planområdet
Alla vilda fåglar är skyddade enligt 4§ artskyddsförordningen. Naturvårdsverket 
rekommenderar att fågelarter med negativ trend, rödlistade arter och arter listade i 
fågeldirektivets Bilaga 1 prioriteras särskilt.

Inom planområdet finns arter som listas i fågeldirektivets bilaga 1. Enligt 4§ art-
skyddsförordningen är det förbjudet att ”skada eller förstöra djurens fortplant-
ningsområden eller viloplatser”. 

Tabell 3. Rödlistans kategori-
indelning. 
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Nedan följer en sammanfattning av de EU-listade samt rödlistade arter som invente-
rats inom planområdet: 

• Fisktärna (EU:s fågeldirektiv)
• Brun kärrhök (EU:s fågeldirektiv)
• Gröngöling (NT)
• Sävsparv (VU) 
• Stare (VU)

Enligt den naturvärdesinventering som utförts (Calluna AB, 2017) finns även 
potential för fladdermöss inom planområdet, även om de inte påträffades under 
inventeringen. En sökning i artportalen har gjorts, men inga artfynd av fladdermus i 
området har registrerats. Samtliga fladdermusarter ingår i art- och habitatdirektivet 
och omfattas av skyddsbestämmelserna i artskyddsförordningens 4§. 

Längs med strandmiljön finns även lämpliga uppväxtmiljöer för lake (NT), även om 
arten inte påträffades under tillfället för provfisket (Sportfiskarna, 2017). 

En sökning mot artportalen genomfördes 2017-11-06 för att undersöka eventuel-
la förekomster av andra fridlysta djur, växter och svampar inom och/eller i nära 
anslutning till planområdet. Det förekom registrerade fynd av gröngöling och 
sävsparv, som likaså påträffades under de fågel- och naturvärdesinventeringar som 
utförts.

Kulturmiljö
I skogsområdet strax öster om motionsspårets sträckning genom planområdet, finns 
rester av gamla Finta gård. Gårdstomten är skyddad som fornlämning (RAÄ Karlstad 
109:1) enligt kulturmiljölagen (KML), se Figur 15. Enligt 2 kap. 6§ KML är det för-
bjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, 
plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. Inom planområdet 
finns även en jordkällare och en ristning i berghäll (RAÄ Karlstad 120) som kategori-
seras som ”övriga kulturhistoriska lämningar”.  

Strax öster om Finta gård finns fyra mindre stugor. Stugorna byggdes av ägarna 
till Eriksberg gård under 1930-talet och har som helhet pekats ut som kulturhisto-
riskt värdefull miljö i Karlstads kommuns kulturmiljöprogram. Värdet ligger i den 
bibehållna tidstypiska byggnadskaraktären vars byggnation smälter väl in i naturen. 
Tre av stugorna klassas som särskilt kulturhistoriskt värdefulla, vilket enligt kom-
munens riktlinjer innebär att kraven motsvarar förbud mot förvanskning enligt 8 
kap.13§ plan- och bygglagen (PBL) och att objektets uttryckta värde ska skyddas i 
detaljplan vid planläggning (Figur 16). Den fjärde stugan och ett tillhörande förråd 
har klassning visst kulturhistoriskt värde. Inom planområdets södra del finns också 
en motionscentral som uppfördes 1972. Byggnaden är inte utpekad i kommunens 
kulturmiljöprogram (Figur 16). 

Efter granskningstiden har fortsatt inventering utförts inom ramen för Karlstads 
kommuns kulturmiljöprogram. Vid inventeringen har ytterligare två fritidshus samt 
två uthus inom planområdet pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla. Byggnader-
nas värden består framför allt av deras småskaliga och enkla utformning på natur- 
tomt, vilket speglar tidens ideal kring friluftsliv och har ett samhällshistoriskt värde. 
Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstads kommun har valt att inte införa några 
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skydds- eller varsamhetsbestämmelser för dessa byggnaderna. Detta för att de idag 
är privatägda och står på tomter som arrenderas av kommunen, och som planeras 
att sägas upp inför etableringen av den planerade temaparken. Kommunen har 
också gjort bedömningen att dessa byggnader inte har samma höga miljöskapande 
värde som stugorna vid gamla Finta gård.
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8.  Miljöeffekter och 
konsekvenser

Beskrivning och bedömning av konsekvenser görs för de miljöaspekter som bedömts 
kunna påverkas på ett betydande sätt vid ett genomförande av detaljplanen, in-
klusive de delar av denna som kategoriseras som vattenverksamhet. Se Kapitel 5. 
Avgränsning, Avgränsning i sak, för val av betydande miljöaspekter att hantera i 
miljöbedömning och MKB. 

Vattenmiljö

BEDÖMNINGSGRUNDER 
Stora negativa konsekvenser
• Planförslaget innebär att risken för att en enskild eller kommunal 

vattentäkt skadas är stor.

• Planförslaget innebär att risken för att miljökvalitetsnormer för 
berörda vattenförekomster inte kan följas är stor.

• Planförslaget innebär att risken för föroreningar av yt- och/eller 
grundvatten är stor.

Måttligt negativa konsekvenser
• Planförslaget innebär att risken för att en enskild eller kommunal 

vattentäkt skadas är måttlig.

• Planförslaget innebär att risken för att miljökvalitetsnormer för 
berörda vattenförekomster inte kan följas är måttlig.

• Planförslaget innebär att risken för föroreningar av yt- och/eller 
grundvatten är måttlig.

Små negativa konsekvenser
• Planförslaget innebär att risken för att en enskild eller kommunal 

vattentäkt skadas är liten.

• Planförslaget innebär att risken för att miljökvalitetsnormer för 
berörda vattenförekomster inte kan följas är liten.

• Planförslaget innebär att risken för föroreningar av yt- och/eller 
grundvatten är liten.

Inga eller försumbara konsekvenser
• Planförslaget innebär ingen risk för att en enskild eller kommunal 

vattentäkt skadas.

• Planförslaget innebär ingen risk för att miljökvalitetsnormer för 
berörda vattenförekomster inte kan följas.

• Planförslaget innebär ingen risk för föroreningar av yt- och/eller 
grundvatten.

Positiva konsekvenser
• Planförslaget bidrar till att förbättra yt- och/ eller grundvattenkvalitet 

i recipienterna.
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Planförslaget
Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 
Enligt planförslaget ska dagvatten från planområdet till stor del avledas till recipien-
ten Vänern (Vänern-Kattfjorden) via det befintliga diket som sträcker sig genom 
området. Dagvatten från parkeringsytan norr om diket ska fördröjas och renas inn-
an det når diket. Oförändrat vattenflöde till Vänern eftersträvas efter genomförande 
av detaljplanen jämfört med flödet från naturlig infiltration. För att uppnå detta 
säkerställs i detaljplanen fördröjning innan vattnet från diket till sist når Vänern; 
dels fördröjning i svackdiken som genomkorsar parkeringsytan och dels fördröjning 
i ett magasin norr om diket. 

För att ytterligare minimera risken för att Vänern (Vänern-Kattfjorden) belastas av 
partiklar och andra oönskade ämnen från planområdet föreslås ytterligare skyddsåt-
gärder, se Kapitel 9. Miljöåtgärder.

Miljökvalitetsnormer
Nedan görs en bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten på kva-
litetsfaktornivå, enligt den praxis som utarbetats sedan Weser-domen och påföljan-
de prövningar i svenska mark- och miljödomstolar.

Biologiska kvalitetsfaktorer
För sjöar finns fyra biologiska kvalitetsfaktorer; Växtplankton, Bottenfauna, Makro-
fyter och Fisk. 

Växtplankton är en samling av index som främst beskriver näringsämnespåverkan, 
och bedöms inte beröras av planerad verksamhet.

Bottenfauna klassas genom tre underindex, ASPT som är ett samlingsindex som 
beskriver totalt artantal, BQI som beskriver näringsämnespåverkan och MILA som 
beskriver försurningspåverkan. Endast BQI är bedömt enligt nu aktuella uppgifter 
i VISS. Detta index är bedömt till God status. Den samlade bedömningen av Botten-
fauna är dock Måttlig status. Vattenmyndigheten har gjort en expertbedömning 
utifrån en bedömd påverkan av miljögifter i sediment. Planförslaget bedöms inte få 
någon inverkan på vare sig näringsämnes- eller försurningsstatus. Den enda möjliga 
påverkan som skulle kunna bli aktuell är om arbete i vatten frigör föroreningar i 
sediment. Baserat på resultatet från provtagning av bottensediment och båtrampen 
(Sweco Environment AB, 2019) bedöms dock risken för spridning av föroreningar i 
vattnet vid anläggande av broar och rivning av båtrampen som liten. Hanteringen 
av betongen bör dock kommuniceras med tillsynsmyndigheten på Karlstads kom-
mun. Risken för grumling och spridning av föroreningar kan förebyggas, se förslag 
till skyddsåtgärder, Kapitel 9. Miljöåtgärder.

Makrofyter är inte klassat i VISS. Kvalitetsfaktorn beskriver främst näringsämnes-
påverkan. Underlag saknas för att göra en bedömning, men den planerade verksam-
heten bedöms generellt inte påverka näringsämnesstatusen. 

Fisk klassas genom indexet EQR8, som är ett multimetriskt index som beskriver ge-
nerell miljöpåverkan, försurningspåverkan och näringsämnespåverkan. Fisk är för 
närvarande inte klassat i VISS. Grunda vikar kan vara viktiga uppväxt- och föryng-
ringsområden för flera olika fiskarter, varför en exploatering av dessa kan medföra 
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en negativ påverkan på lokala fiskpopulationer. Planområdet omfattar en mycket 
liten del av Kattfjordens totala yta på 56 km2. Den planerade verksamheten bedöms 
inte påverka näringsämnes- eller försurningssituationen.

Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer
Fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i sjöar består av fem kvalitetsfaktorer; Närings-
ämnen, Ljusförhållanden, Syrgasförhållanden, Försurning och Särskilda förorenande 
ämnen (SFÄ). 

Samtliga fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer utom SFÄ är klassade till Hög status. 
SFÄ är inte klassad. 

Den planerade verksamheten bedöms inte leda till någon påverkan på näringsäm-
nesförhållanden eller försurning. Inte heller siktdjupet eller syrgasförhållandena i 
vattenförekomsten bedöms påverkas. 

Inom SFÄ listas i VISS koppar och zink speciellt för vattenförekomsten. Dessa ämnen 
kan tillföras genom till exempel dagvatten. Dagvattnet från planområdet är dock 
inte av sådan karaktär att det bedöms ge upphov till några betydande mängder me-
taller. Åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten kommer att vidtas för att 
förhindra att metallhalter i recipienten ökar. 

Utredningen om påverkan på vattenutbytet i vattenområdet innanför Ytterhol-
men (inom planområdet) visade på en längre uppehållstid för vattnet i viken med 
planerade verksamheter. Möjliga konsekvenser av att vattnet står still under en 
längre tid kan innebära en påverkan på näringsförhållanden (fosfor, kväve etcetera). 
Vänern-Kattfjorden är en stor vattenförekomst, har hög status på näringsämnen 
och är inget område som sedan tidigare är belastat av näringsämnen, fosfor bland 
annat ligger under referensvärdet, se Kvalitetsfaktorer tabell 2. Påverkan anses som 
minimal. 

Den största påverkan på uppehållstiden i viken bedöms utfyllnaden av piren ge. 
Som åtgärd föreslås därför en trumma anläggas genom befintlig pir för att på så sätt 
förbättra vattencirkulationen vid en utfyllnad av piren. Skulle en utfyllnad av piren 
utebli är åtgärden ej nödvändig, då en etablering av endast broarna inte påverkar 
vattencirkulationen på samma sätt. Planförslaget medger även fördröjnings- och 
reningsåtgärder då planområdet till stor del avleder dagvatten till Vänern  
(Vänern-Kattfjorden). Oförändrat vattenflöde till Vänern eftersträvas också efter  
genomförande av detaljplanen jämfört med flödet från naturlig infiltration.  Se för-
slag till skyddsåtgärder, Kapitel 9. Miljöåtgärder. 

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer består av tre kvalitetsfaktorer; Konnektivitet, 
Hydrologisk regim och Morfologiskt tillstånd. 

Den hydromorfologiska påverkan den planerade verksamheten kan ge upphov till är 
främst genom förändringar relativt referensförhållandet i det grunda området och 
svämplanet. Planen påverkar överhuvudtaget inte Hydrologisk regim. 

Bedömning av påverkan till följd av konnektivitetsbrist eller morfologisk påverkan 
görs som procentuell andel av vattenförekomsten som är påverkad relativt refe-
rensförhållandet. Mycket grovt räknat berör den planerade verksamheten cirka 700 
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meter strandområde av vattenförekomstens totala strandlinje på över 35 kilometer. 
Stora delar av de berörda strandområdena kommer därtill att lämnas opåverkade. 
Strandremsan ska skyddas från exploatering i detaljplan och endast mindre vatten-
nära anläggningar får uppföras. Det grunda vattenområdet fortsätter därtill även på 
utsidan av Ytterholmen. Även en hypotetisk störning av konnektiviteten inom det 
exploaterade området medför således inte några hinder för fisk och andra vattenle-
vande arter att förflytta sig utmed stranden inom det grunda vattenområdet. Någon 
negativ påverkan på konnektivitet eller morfologiskt tillstånd bedöms därför inte 
uppstå. 

Delar av planförslaget som utgör vattenverksamhet 
I Broalternativ 2 fragmenterar två broar vassbeståndet kring Ytterholmens norra 
del, ett område som har potential som lek- och uppväxtområde för gädda, lake (NT) 
och olika karpfiskar. Området är även del av ett riksintresse för yrkesfisket enligt 3 
kap. 5 § MB. Sett till den totala tillgängliga arealen grunda vassområden i området 
bedöms den yta som behöver tas i anspråk för broar dock vara så begränsad att det 
inte bedöms påverka förutsättningarna för livskraftiga fiskbestånd i Vänern. Det 
förekommer obrutna grunda vattenområden även på utsidan av Ytterholmen, vilket 
innebär att det fortsatt finns möjligheter för fisk och andra vattenlevande organis-
mer att förflytta sig längs med stranden. Ingen påverkan på riksintresset för yrkes-
fisket bedöms uppstå. Broarna i sig bedöms inte utgöra ett något fysiskt hinder för 
vattenlevande organismer, men det går inte att utesluta att de skulle medföra någon 
slags störning. Utöver påverkan från Bro A är påverkan på vassbeståndet i Broalter-
nativ 1 och 3 begränsat.

Under byggtiden för broarna finns risk för påverkan på vattenkvaliteten genom 
grumling och utsläpp från maskiner och arbetsredskap samt vid hantering av 
kemikalier/avfall i anslutning till byggplatsen. Grumlingen bedöms dock vara 
tidsbegränsad. Grumling och eventuella läckage av föroreningar kan förebyggas, se 
förslag till skyddsåtgärder, Kapitel 9. Miljöåtgärder. Risken för frigöring och spridning 
av föroreningar i sediment i samband med anläggning av brostöd har bedömts som 
liten baserat på resultat från provtagningar av bottensediment. Ytterligare prov-
tagningspunkter där brostöd för övriga broalternativ planeras att anläggas föreslås 
genomföras, se förslag till ytterligare miljöåtgärder Kapitel 9. Miljöåtgärder. 

Avrinning från uppförda broar kommer innebära ett begränsat tillskott av dagvatten 
till Vänern. Utöver de mindre fordon som vid enstaka tillfällen kommer tillåtas an-
vända en av broarna kommer inga motorfordon att nyttja dem, varför tillskottet av 
förorenat dagvatten från broarna kommer vara mycket begränsat.

Vid rivning av båtrampen kan grumling i vattnet samt spridning av föroreningar 
uppstå. Då provtagningar av betongblocken som utgör båtrampen har visat att 
halten för sexvärt krom överskrider Naturvårdsverkets gränsvärde för känslig 
markanvändning, KM, måste det tas i beaktande vid omhändertagande och eventu-
ell återanvändning av betongen. Hanteringen av betongblocken bör kommuniceras 
med tillsynsmyndigheten på Karlstads kommun. Risken för grumling och spridning 
av föroreningar kan förebyggas, se förslag till skyddsåtgärder, Kapitel 9. Miljöåtgärder.
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För att skapa en ny samlingsplats ska befintlig pir förstoras. Förutsättningarna för 
detta är ännu inte helt klara, men utfyllnaden får enligt plankartan vara 750 kva-
dratmeter. Materialvalet är av stor betydelse för påverkan. Kattfjorden utgör del 
av ett vattenskyddsområde med föreskrifter att följa. Enligt dessa föreskrifter får 
utfyllnad vid piren bland annat inte ske med förorenade massor eller massor med 
okänd miljöstatus. 

Det dike som förekommer inom planområdets norra del ska delvis flyttas. Under 
arbetstiden för denna flytt kan övergående effekter i form av grumling uppstå. 

Planförslaget möjliggör för mindre bryggor/spänger i Vänern. Åtgärderna kan med-
föra grumling i vattnet, men denna bedöms vara tidsbegränsad. 

Samtliga ärenden ska hanteras i en tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 
kap. 9§ MB. Skyddsåtgärder föreslås, se Kapitel 9. Miljöåtgärder.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING VATTENMILJÖ
Planförslaget bedöms medföra inga eller försumbara konsekvenser 
på vattenmiljön förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder vidtas och 
skyddsföreskrifterna för Kattfjordens vattenskyddsområde efterlevs. Med 
anledning av den typ av verksamhet som planeras inom området och med 
den dagvattenhantering som säkerställs i plan bedöms inte planen ha 
någon påverkan på Kattfjordens ekologiska och kemiska status för ytvatten 
och inte heller riskera att försämra någon enskild kvalitetsfaktor eller 
medverka till att miljökvalitetsnormen god kemisk och ekologisk status för år 
2021 inte kan nås för vattenförekomsten. 

Ur miljösynpunkt bedöms Broalternativ 1 och Broalternativ 3 vara något 
bättre alternativ för vattenmiljön då mindre areal vassbestånd tas i anspråk. 
Lokal påverkan på bottenfaunan sker där sjöbotten tas i anspråk av pålning 
eller brofundament. Sett till planområdet som helhet bedöms inget av 
alternativen få någon mätbar effekt på bottenfaunan.

Planförslagets nollalternativ
I ett nollalternativ bedöms ingen påverkan på vattenmiljön ske.  

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära inga eller försumbara 
konsekvenser vad gäller vattenmiljön. 
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Rekreation och friluftsliv

BEDÖMNINGSGRUNDER
Stora negativa konsekvenser
• Planförslaget tar bort några av de värden som utgör värdegrunden för 

objektets klassning som riksintresse för friluftsliv eller som regionalt 
utpekat friluftsområde. 

• Planförslaget medför störningar inom regionalt utpekade, tysta områden. 

• Planförslaget tar bort viktiga värden inom rekreations- och friluftsområde 
av kommunalt intresse.

Måttligt negativa konsekvenser
• Planförslaget ger ingrepp i regionalt skyddsvärt rekreations- och 

friluftsområde, där endast delar av objektets värden försvinner.

• Planförslaget minskar värdet på rekreations- och friluftsområde av 
kommunalt intresse.

• Planförslaget ger en obetydlig störning inom regionalt utpekade tysta 
områden.

Små negativa konsekvenser
• Planförslaget ger ett begränsat ingrepp i kommunalt skyddsvärt 

rekreations- och friluftsområde eller ger mycket liten påverkan på objekt 
med högre värden.

• Planförslaget medför inga störningar i tysta områden.

Inga eller försumbara konsekvenser
• Områdets funktion som rekreations- och friluftsområde bevaras med 

endast ringa eller ingen försämring.

Positiva konsekvenser
• Planförslaget medför att tillgängligheten till viktiga rekreationsmiljöer 

ökar.

Planförslaget
Planförslaget möjliggör för en friluftsinriktad kommersiell verksamhet i ett områ-
de där strandskydd och riksintresse indikerar på ett område med höga värden för 
friluftslivet. Strandlinjen hålls i många delar fri från bebyggelse och exploatering 
och stängsel längs stranden får inte uppföras.  Planförslaget innebär även broförbin-
delser till ön Ytterholmen.

Strandskydd
Planförslaget påverkar friluftsvärdena inom strandskyddat område, men bedöms 
inte väsentligt motverka strandskyddets syfte vad gäller allmänhetens tillgång till 
strandområden.

Då detaljplanen innebär ett upphävande av strandskyddet innebär det att allmän-
hetens tillgänglighet till strandområden på Skutberget påverkas. Inskränkningen i 
allmänhetens tillgång till strandområdet och övriga delar av planområdet kommer 
att vara begränsad till den tid på året då temaparken har pågående verksamhet. Om-
rådet norr om diket liksom parkeringsytorna kommer dock vara allmänt tillgängliga 
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under hela året. Temaparkens verksamhet planeras pågå huvudsakligen under som-
marsäsong, samt några enstaka veckor under skollovstider. Resterande tid på året 
ska området vara fritt åtkomligt för allmänheten. Dessutom berör planförslaget inte 
den del av Skutbergets strandområde som idag nyttjas mest (södra delen av Skutber-
get utanför planområdet). Det området kommer därför vara fortsatt tillgängligt för 
allmänheten, vilket bedöms begränsa de negativa konsekvenserna av planförslaget 
vad gäller strandskyddet ytterligare. 

Ytterholmen är idag endast tillgänglig för de som tar sig dit med båt eller simmar 
över. Ön upplevs delvis ianspråktagen av befintlig fritidsbebyggelse – arrendetom-
terna upptar enligt avtalen ungefär en fjärdedel av ytan och de boende har utvidgat 
sina hemfridszoner även utanför tomterna fram till stranden. Då stängsel inte får 
uppföras längs stranden kommer tillgängligheten till ön inte att försämras utan sna-
rare förbättras i och med att planförslaget möjliggör förbindelser till Ytterholmen. 
Då områdets arrendeavtal planeras att upphöra när planen genomförs ökar tillgäng-
ligheten även till denna mark.  

Området närmast strandremsan ska skyddas från exploatering i detaljplan, både vid 
fastlandet och på ön. I huvudsak är den bebyggelsefria zonen tio meter. I delar av 
området får inte spänger uppföras längs strandlinjen inom denna 10 meters-zon. 
Endast ”stickspår” ner till stranden kommer vara tillåtet.

Sammanfattningsvis bedöms inte planförslaget ha en betydande negativ påverkan 
på syftet med strandskyddet avseende allmänhetens tillgänglighet. Området är 
sedan tidigare delvis ianspråktaget. Ett genomförande av detaljplanen innebär dock 
att allmänhetens tillgång till strandområdet inom planområdet begränsas under 
temaparkens pågående verksamhet. Men med tanke på de åtgärder som vidtas för 
temaparkens behov – fasta förbindelser till Ytterholmen, gångstigar som anläggs, 
privatiserande fritidshus och tomter (hemfridszoner) som försvinner – kommer 
tillgängligheten till stora delar av planområdet utanför temaparkens pågående verk-
samhet samtidigt att förbättras jämfört med dagens förhållanden.

Riksintresse 
Planförslaget medför att del av ett riksintresseområde för friluftsliv ianspråktas. 
Planförslaget innebär att delar av Skutberget blir otillgängligt då temaparken har 
pågående verksamhet, vilket påverkar den icke betalande allmänhetens möjlighet 
att vistas fritt inom temaparksområdet. Andra tider på året ska området vara till-
gängligt för alla. Delar av platsen som tas i anspråk är i dagsläget otillgängligt då där 
förekommer privata hyresstugor och arrendetomter och endast en del av planområ-
det nyttjas för allmänt friluftsliv. 

En stor del av de friluftsvärden som finns inom planområdet idag planeras behållas 
och utvecklas. Planförslaget kommer i sig skapa möjligheter för bland annat teater-
besök, lekytor och andra naturnära lek- och vistelsemiljöer, även om dessa är förbe-
hållna en betalande allmänhet och begränsade till den tid temaparken håller öppet. 
Tillgängligheten kommer att regleras i kommande genomförandeavtal. 
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Delar av planförslaget som utgör vattenverksamhet
Samtliga broalternativ skapar nya förutsättningar för det rörliga friluftslivet på 
Ytterholmen då besökande enkelt kan ta sig till ön som idag är svårtillgänglig. 

Ett mindre vattenområde innanför broarna görs otillgängligt för större båtar. Till-
gängligheten till detta vattenområde är emellertid begränsad för större båtar även 
i dagsläget till följd av grunda vattenförhållanden. Broalternativ 1 och 3 medför att 
ett större vattenområde blir otillgängligt jämfört med Broalternativ 2. 

Varken borttagning av båtrampen, utfyllnaden av piren, flytt av diket eller anläg-
gande av bryggor/spänger bedöms påverka rekreation och friluftsliv.  

Planförslagets nollalternativ
Eftersom inga broar uppförs i ett nollalternativ kommer Ytterholmen fortsatt vara 
svårtillgänglig. Områdets arrende- och hyrestomters framtid är oviss i ett nollalter-
nativ.  De arrende- och hyrestomter som idag ligger inom strandskyddat område 
kommer fortsatt vara otillgängliga för allmänheten i det fall de blir kvar. 

Genomförandet av det pågående planprogrammets alla delar och ambitionsnivåer 
för friluftslivet utanför planområdet kan i ett nollalternativ komma att fördröjas el-
ler inte få samma aktualitet, då förutsättningarna för området som helhet förändras. 
Nollalternativet innebär att planområdets nuvarande funktioner och användning 
för friluftslivet i stort sett kvarstår likt idag, med undantag för Motionscentralen 
som har en oviss framtid.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära inga eller försumbara 
konsekvenser för rekreation och friluftsliv.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING REKREATION OCH  
FRILUFTSLIV
Planförslaget bedöms innebära små negativa konsekvenser för rekreation 
och friluftsliv. Motivet till detta är dels för att planförslaget möjliggör för 
en verksamhet med koppling till friluftslivet, dels för att upphävandet av 
strandskyddet och ingrepp i del av ett riksintresseområde för friluftslivet 
minskar människors möjligheter att röra sig fritt i ett nära vattenområde 
året om. Allmänhetens tillgång till planområdet kommer vara begränsat 
till den tid på året då temaparken har stängt för säsongen. Temaparkens 
verksamhet pågår huvudsakligen under sommarsäsong, samt några 
enstaka veckor under skollovstider. Samtidigt medför planförslaget att 
idag privatiserade delar inom planområdet tillgängliggörs och broar till 
Ytterholmen ökar tillgängligheten.

Ur miljösynpunkt anses Broalternativ 2 vara något bättre alternativ för 
rekreation och friluftsliv då mindre yta vattenområde blir otillgängligt för 
båtar och dylikt.
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Naturmiljö

BEDÖMNINGSGRUNDER 
Stora eller mycket stora negativa konsekvenser
• Planförslaget har en betydande påverkan på värdekärnor inom 

riksintresseområden eller områden av regionalt naturmiljövärde.
• Planförslaget utplånar en eller flera särskilt utpekade naturvärdesobjekt av 

kommunalt intresse.
• Planförslaget påverkar den biologiska mångfalden i en stor utsträckning.

Måttligt negativa konsekvenser
• Planförslaget har en viss påverkan på riksintresseområden eller områden av 

regionalt naturmiljövärde.
• Planförslaget utgör en betydande påverkan på ett eller flera 

naturvärdesobjekt av kommunalt intresse som biotoper eller rödlistade arter.
• Planförslaget har en påtaglig och mätbar påverkan på den biologiska 

mångfalden. 

Små negativa konsekvenser
• Planförslaget ger en viss påverkan på ett eller flera naturvärdesobjekt av 

kommunalt intresse som biotoper eller rödlistade arter.
• Planförslaget ger en liten, men mätbar påverkan på den biologiska 

mångfalden.

Inga eller försumbara konsekvenser
• Planförslaget ger ringa eller inget ingrepp i regionalt/kommunalt/lokalt 

skyddsvärt objekt/art. Värdena kan snabbt återställas.
• Planförslaget har ingen mätbar påverkan på den biologiska mångfalden.

Positiva konsekvenser 
• Planförslaget medför att förutsättningarna för biologisk mångfald ökar.
• Planförslaget medför att naturmiljöer ny- eller återskapas.

Planförslaget
Inom planområdet finns tre naturvärdesobjekt som har klassats till naturvärdesklass 
3 - påtagliga naturvärden (område 6,7 och 8), se Figur 17. Dessa tre områden omfattar 
sammanlagt 2,3 hektar. Det finns dock begränsningar i planen för hur mycket av dessa 
områden som får tas i anspråk. Område 6 är cirka 2000 kvm där större delen omfattas 
av skydd mot hårdgjorda ytor och trädfällning enligt planförslaget. Cirka 20 procent 
av ytan ligger inom område med byggrätt där högst fem procent av ytan får hårdgöras 
utöver byggnadernas upptag på marken. Inom 80% av ytan får inga träd fällas eller 
mark hårdgöras. 

Ytterligare regleringar finns för att minska påverkan på natur och terräng. Inom 
område 7 och inom del av område 8 (västra delen) får högst fem procent yta hårdgöras 
utöver den yta som byggnaderna upptar på marken och byggnaders och gångvägars 
placeringar ska i största möjliga mån anpassas till befintlig terräng. Större träd får ej 
fällas. Område 7 består av 8000 kvadratmeter och cirka 25 procent av ytan berörs av 
område med byggrätt, utöver befintliga byggnader. Den östra delen av område 8 får 
enligt planförslaget inte hårdgöras och inga träd får fällas med undantag vid fall då de 
utgör en säkerhetsrisk eller hindrar naturvärdenas utveckling. Område 8 består av 13 
000 kvadratmeter och cirka 65 procent av ytan berörs av område med byggrätt, där 
högsta totala tillåtna byggnadsarea är 300 kvadratmeter. Byggnader samt gångvägar 
ska anpassas till terrängen.
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Området där en besöksparkering enligt planförslaget ska placeras består idag i hu-
vudsak av utfyllnadsmaterial. Generellt har hårdgjorda ytor i planförslaget så långt 
möjligt placerats på befintliga hårdgjorda ytor för att på så vis minimera tillkomsten 
av ytterligare hårdgjorda ytor. 

Områdets värdefulla träd (prio 1 och prio 2) skyddas i stor utsträckning från fällning 
i detaljplanen, vilket är positivt då de höga naturvärden som finns inom planområ-
det främst är knutna till dessa träd. Inom delar av området får inga träd fällas med 

Figur 17. Naturvärden inom 
planområdet.
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undantag då trädet utgör en säkerhetsrisk eller hindrar naturvärdenas utveckling. 
Inom vissa andra delar får får inga träd med stamdiameter större än 0,3 meter i 
brösthöjd fällas, med undantag då trädet utgör en säkerhetsrisk. Alla träd som fälls 
via marklov ska ersättas/återplanteras, i första hand inom planområdet. 

Mot bakgrund av ovanstående bedöms detaljplanens markutnyttjande i stora drag 
utgå från naturens och terrängens förhållanden, vilket bedöms begränsa konse-
kvenserna för växt- och djurlivet. Med de krav som genomförandeavtalet (kopplat 
till detaljplanen) ställer på bland annat bevarandet av träd, vassområde och annan 
vegetation samt att stora delar av strandlinjen säkerställs från exploatering bedöms 
heller inte Skutbergets betydelse för ekologiska spridningssamband påverkas nega-
tivt.

Fåglar
De särskilt naturvårdsintressanta fågelarter som noterats inom planområdet utifrån 
Skogsstyrelsens (Skogsstyrelsen, 2017) och Naturvisarens (Kvarnbäck, 2018) fågelin-
venteringar listas nedan med konsekvensbedömning för respektive art. 

Gröngöling (NT) 
Ingen konstaterad häckning av gröngöling har gjorts inom planområdet, men två 
observationer av arten gjordes under fågelinventeringen 2017. Det bedöms inte 
finnas lämpliga häckningsmiljöer för gröngölingen inom planområdet enligt fågel-
inventeraren (Skogsstyrelsen, 2017). Området nyttjas dock sannolikt som födosöks-
lokal. Arten lever främst av myror och födosöker därmed främst på marken. Bohålet 
hackas företrädesvis ut i en asp, men även i al och lind förekommer. Den svenska 
populationen bedöms uppgå till 18 000 par, varav 800 förekommer i Värmland (Ot-
tosson, 2012).

I Figur 18 nedan redovisas ett antal lokaler där gröngöling blivit rapporterad i 
omgivningarna kring Skutberget som helhet mellan åren 2000-2018. Spridningen på 
lokaler och rapporter ger en bild av en relativt allmänt förekommande art. 

Gröngölingens bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå bedöms inte 
påverkas av planförslaget. Detta då det aktuella planområdet bedömts sakna lämp-
liga miljöer för häckning. Områdets ekologiska funktion som födosökslokal bedöms 
kunna kvarstå trots ett genomförande av planförslaget då arten ofta födosöker i 
miljöer i närhet till människor som exempelvis trädgårdar och parker.

Figur 18. Lokaler med rapport-
erade fynd av gröngöling mellan 
åren 2000-2018 inom utsökning-
sområdet (röd figur). Vit ring mar-
kerar ungefärligt läge för planom-
rådet. Källa: artportalen.se



54 Miljökonsekvensbeskrivning • Detaljplan Skutbergets temapark

Sävsparv (VU)
Bedömning från fågelinventeringen är att sävsparv häckar med, som mest, två par i 
de kustknutna vassmiljöer som finns inom planområdet. Arten häckar över hela lan-
det i busksnår och bladvass vid sjöar, vattendrag och andra våtmarker. Boet placeras 
på eller nära marken, i en tuva eller under omkullvräkt vass. Sävsparv förekommer 
med cirka 400 000 par i landet, varav 8 800 finns i Värmland (Ottosson, 2012).  

I Figur 19 nedan framträder lokaler med rapporterade fynd av sävsparv mellan åren 
2000-2018. Utifrån analys av figuren tenderar arten att vara tämligen allmän.

Planförslaget medför påverkan på vassmiljöerna i området genom anläggande av 
broar, vilket leder till en minskning av habitat för arten. Dock bedöms denna habi-
tatförlust som försumbar då det är förhållandevis små arealer som berörs. Arealen 
kvarvarande vassområde inom planområdet bedöms vara tillräcklig för att fortsatt 
hålla minst två par inom planområdet. Detta baserat på att mycket höga tätheter av 
sävsparvspar (mer än 100 par/km2) har dokumenterats vid syd- och mellansvenska 
slättsjöar i vassar med insprängda viden.

En annan aspekt är den störning som ökad mänsklig närvaro kan medföra till följd 
av de tillkommande broarna. Även denna aspekt anses dock medföra låg, eller ingen, 
påverkan på arten. Detta då besökare är knutna till broarna och inte kommer röra 
sig i vassområdena i övrigt. Sannolikt kommer fåglarna vänja sig vid broarna och på-
följande mänsklig närvaro och hålla ett visst avstånd mellan val av boplats och bro. 
Störningsaspekten bedöms inte påverka födosökmöjligheterna nämnvärt till följd av 
ökad mänsklig närvaro. Troligtvis undviker fåglarna födosök i omedelbar närhet till 
broarna (vid den tidpunkt och den plats där människor vistas), men då broarna inte 
bedöms ständigt upptas av besökare bedöms påverkan således bli marginell.

Sävsparvens bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå bedöms inte 
påverkas av planförslaget. 

Figur 19. Lokaler med rapport-
erade fynd av sävsparv mellan 
åren 2000-2018 inom utsökning-
sområdet (röd figur). Vit ring mar-
kerar ungefärligt läge för planom-
rådet. Källa: artportalen.se
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Stare (VU)
Ett tjugotal ungfåglar noterades födosökande inom planområdet under fågelinven-
teringen. Enligt fågelinventeraren bedöms dessa inte häcka inom området då det rå-
der brist på lämpliga boplatser (Skogsstyrelsen, 2017). Staren häckar gärna i holkar 
eller håligheter och lever under häckningstid främst av insekter och larver. Resten 
av tiden ingår även maskar, sniglar och diverse bär, frukter och frön i födan. Under 
häckningstid är arten helt beroende av öppna gräsmarker med kortvuxet fältskikt. 
Den föredrar kortsnaggade naturbetesmarker framför kultiverade betesmarker och 
följer ofta kor eller andra betande kreatur. Den nyttjar också gräsmattor, vägkanter, 
nysådda åkrar och liknande. Under flyttningen under sommaren och hösten ses 
ofta stora flockar starar på nyskördade vallodlingar eller på annan åkermark. Den 
svenska populationen bedöms uppgå till cirka 640 000 par, varav cirka 13 000 finns i 
Värmlands län. 

I Figur 20 nedan framgår lokaler med rapporterade fynd av stare runt Skutberget 
mellan åren 2000-2018. Stare är, trots vikande populationstrend, fortfarande en 
allmän och trivial art som ofta uppvisar stora flockar när fåglarna börjar samla sig 
för höstflytt i slutet av sommaren. Av figuren framgår att arten är väl spridd och 
rapporterad inom utsökningsområdet (röd ruta i figur), det vill säga inom planom-
rådet med en väl tilltagen buffertzon. Att merparten av lokaler och rapporter ligger 
inom tätbebyggt område i öster (Karlstad) har sin förklaring i att fler rapportörer är 
aktiva här jämfört med exempelvis Skutberget. Vidare är stare en art som är knuten 
till kultiverad mark och ofta hittar boplatser och föda i trädgårdar och parker och 
finns därför väl representerade i människors närhet.

Enligt den utförda fågelinventeringen saknas lämpliga häckningsmiljöer för stare 
inom planområdet. Planområdets ekologiska funktion som födosökslokal för arten 
bedöms kunna påverkas negativt då andelen gräsyta (tidigare driving range) mins-
kar till förmån för besöksparkering. Dock förekommer det gräsmiljöer i omgivning-

Figur 20. Lokaler med rapport-
erade fynd av stare i omgivningar-
na kring Skutberget. Utsökningen 
omfattar åren 2000-2018 och röd 
figur utgör planområdet med en 
väl tilltagen buffertzon. Vit ring 
markerar ungefärligt läge för pla-
nområdet. Källa: artportalen.se
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en i form av till exempel campingplatser, vallodling och åkermark där arten fortsatt 
kan födosöka. Den totala yta gräsmark som försvinner till följd av besöksparkering-
en bedöms därför i ett större sammanhang inte vara av någon avgörande betydelse 
för artens bevarandestatus. Det kommer alltjämt fortsatt förekomma födosöksområ-
den inom planområdet, exempelvis längs stranden, i bärande träd och buskar och på 
marken i områden med mer skoglig karaktär. 

Starens bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå bedöms inte påverkas 
av planförslaget. 

Fisktärna (EU:s fågeldirektiv, bilaga 1)
Fisktärna noterades födosökande vid inventeringstillfällena. Flera par födosöker 
i de grunda vattenområdena, främst kring Ytterholmen, men bedöms inte häcka i 
området (Kvarnbäck, 2018).  Vanligtvis häckar arten solitärt eller i små kolonier med 
uppemot 20 par (Janzon, 2015). Den svenska populationen bedöms uppgå till 25 000 
par varav 1500 finns i Värmland (Ottosson, 2012).

I Figur 21 nedan framträder lokaler med rapporterade fynd med häckningskriterier 
av fisktärna mellan åren 2000-2018. De häckningskriterier som angivits i sökning-
en är säkerställd-, trolig-, samt möjlig reproduktion. Utifrån figuren tenderar arten att 
vara tämligen välspridd och allmän och häckningar (såväl möjliga som säkra) finns 
rapporterade inom sökområdet (röd ruta i figuren). Inga rapporter med häcknings-
kriterier finns angivna i de direkta omgivningarna kring Skutberget.

Fisktärnans bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå bedöms inte på-
verkas av planförslaget. 

Figur 21. Lokaler med rap-
porterade fynd (gula cirklar) av 
fisktärna mellan 2000-2018 med 
sökkriterierna säkerställd-, trolig-, 
samt möjlig reproduktion inom 
utsökningsområdet (röd figur). Vit 
ring markerar ungefärligt läge för 
planområdet. Källa: artportalen.se
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Brun kärrhök (EU:s fågeldirektiv, bilaga 1)
En hona observerades vid ett inventeringstillfälle, men arten bedöms inte av in-
venteraren (Skogsstyrelsen, 2017) kunna häcka inom planområdet. Planområdet 
kan dock utgöra en mindre del av ett födosöksområde. Vid den kompletterande 
fågelinventeringen 2018 observerades en hane i samma område, men bedöms även 
i detta fall inte häcka i området. Den svenska populationen bedöms uppgå till 1500 
par varav 65 finns i Värmland (Ottosson 2012). Arten födosöker bland annat längs 
sjöstränder och åkrar. 

I Figur 22 nedan framträder lokaler med rapporterade fynd av brun kärrhök mellan 
åren 2000-2018. Utifrån figuren tenderar arten att vara tämligen allmänt förekom-
mande. Lämpliga häcknings- och födosöksmiljöer förekommer framförallt sydost 
om Skutberget (ner mot Vidön). Med bakgrund av detta bedöms inte planområdet 
utgöra något viktigt kärnområde för arten. 

Arten bedöms inte påverkas av planförslaget. Detta då häckning inte har bedömts 
sannolikt inom planområdet. Områdets ekologiska funktion som födosöksområde 
bedöms inte påverkas då födosöksmiljöerna inom det begränsade planområdet till 
stor del bevaras. Artens födosök sker längs sjö- eller havsstränder och åkermark. 

En kraftig ökning av besökare på platsen skulle teoretiskt kunna få arten att undvika 
födosök inom planområdet vid tidpunkter med mycket besökare. Men då området 
inte verkar utgöra något viktigt område för arten, varken ur häcknings- eller födo-
sökssynpunkt, och eftersom planområdet är begränsat arealmässigt bedöms planför-
slaget inte påverka arten. 

Den bruna kärrhökens bevarandestatus på lokal, regional eller nationell nivå be-
döms inte påverkas av planförslaget.

Figur 22. Lokaler med rap-
porterade fynd av brun kärrhök 
mellan åren 2000-2018 inom 
utsökningsområdet (röd figur). Vit 
ring markerar ungefärligt läge för 
planområdet. Källa: artportalen.se
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Fladdermöss
Inom planområdet finns enligt utförd naturvärdesinventering potential för flad-
dermöss i befintliga sommarstugor, även om ingen observation har gjorts i fält eller 
finns registrerad i artportalen. Enligt planförslaget ska fyra av stugorna skyddas mot 
rivning liksom omgivningen kring de aktuella stugorna som ska skyddas från ytterli-
gare bebyggelse. Övriga stugor möjliggörs för nyttjande av parkverksamheten, men 
kan även komma att rivas. Innan eventuella ändringar/åtgärder eller rivning av om-
rådets befintliga fritidshus ska dessa föregås av en undersökning om de utgör viktiga 
livsmiljöer (yngelkolonier eller övervintringsplatser) för fladdermöss eller ej. Om så 
är fallet ska skyddsåtgärder vidtas innan livsmiljön avbryts eller påverkas negativt.  
Både inventering och eventuella skyddsåtgärder säkerställs via ett genomförande-
avtal mellan exploatör och kommunen. Förutsatt att skyddsåtgärder vidtas bedöms 
inte någon dispensansökan med anledning av artskyddsförordningen krävas. De-
taljplanens genomförande är inte beroende av åtgärder på befintliga fritidshus.

Förekommer det fladdermöss i området utgör växtligheten närmast vattnet en 
potentiell plats för födosök. Området närmast strandremsan ska enligt planförslaget 
skyddas från exploatering. I huvudsak är den bebyggelsefria zonen tio meter bred 
och endast mindre bryggor och spänger får uppföras, dock ej längs med strandlin-
jen. Inga gångvägar längs med stranden får anordnas inom denna zon. Mot bak-
grund av detta bedöms planförslaget inte ha någon negativ påverkan på möjligheten 
till födosök för de fladdermöss som potentiellt finns i området. Om det skulle visa sig 
att fladdermöss förekommer inom planområdet, bör det dock genomföras ytterliga-
re skyddsåtgärder som säkerställer att växtligheten närmast vattnet inte påverkas 
negativt av byggverksamheten. Se Kapitel 9. Inarbetade miljöåtgärder och Förslag till 
ytterligare miljöåtgärder. 

Strandskydd 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att del av ett redan till viss del ianspråk-
taget naturområde tas i anspråk samtidigt som antalet besökare inom planområdet 
ökar, men djur- och växtlivet bedöms inte påverkas på ett väsentligt sätt.  Motive-
ringen till bedömningen är att de högsta naturvärdena bland annat är knutna till 
områdets tallar vilka bevaras, att utformning och placering av bebyggelse utgår från 
naturens förhållanden samt att inga större åtgärder planeras i strandlinjens direkta 
närhet. I planen finns även krav på att max fem procent hårdgjord yta får tillkomma 
inom den större delen av det strandskyddade området. Område 7 i naturvärdesin-
venteringen ska dessutom enligt planförslaget skyddas extra utifrån de natur- och 
kulturvärden som finns där, se Kapitel 9. Inarbetade miljöåtgärder och Förslag till 
ytterligare miljöåtgärder.

De rödlistade arter, utöver fågelarterna som analyserats ovan, som observerats inom 
planområdet är källpraktmossa och långfliksmossa. Källpraktmossan finns i ett om-
råde som enligt planbestämmelserna inte får hårdgöras och som är skyddat i plan. 
Långfliksmossan finns i ett område där endast fem procent av marken får hårdgöras. 
För att undvika påverkan på arten bör placering av byggnader och gångstigar ske 
med omsorg. Förutsatt detta bedöms de två rödlistade mossarterna inte påverkas av 
planförslaget.



59 Miljökonsekvensbeskrivning • Detaljplan Skutbergets temapark

Enligt uppgifter från ArtDatabanken har makaonfjäril observerats inom planområ-
det och dess livsmiljöer bedöms finnas längs strandkanten. Makaonfjäril rör sig över 
stora områden och påträffas i många olika blomrika miljöer. Som tidigare nämnts 
ovan ska området närmast strandremsan skyddas från exploatering i detaljplan. I 
huvudsak är den bebyggelsefria zonen tio meter bred och endast mindre bryggor 
och spänger får uppföras. Inga gångvägar längs med stranden får anordnas inom 
denna zon. Inte heller makaonfjärilen bedöms därför påverkas negativt av planför-
slaget. 

Delar av planförslaget som utgör vattenverksamhet 
I Broalternativ 1 ansluter två broar till Ytterholmen. Landfäste i broarnas båda 
ändar kommer att utföras, vilket medför grundläggningsarbeten inom två platser på 
Ytterholmen samt på fastlandet vid piren och norr om Ytterholmen. Del av vassbe-
ståndet fragmenteras i Ytterholmens norra del. 

I Broalternativ 2 ansluter endast en bro till Ytterholmen, vilket begränsar grund-
läggningsarbetet på land något till skillnad från Broalternativ 1. Alternativet 
fragmenterar en större del av vassbeståndet i Ytterholmens norra del jämfört med 
Broalternativ 1. I Broalternativ 3 ansluter, likt Broalternativ 1, två broar till Ytter-
holmen. Landfäste i broarnas båda ändar kommer att utföras, vilket medför grund-
läggningsarbeten inom två platser på Ytterholmen samt på fastlandet vid piren, 
norr om Ytterholmen samt vid båtrampen. Del av vassbeståndet fragmenteras i 
Ytterholmens norra del.

Diket som förekommer inom planområdets norra del ska flyttas och kan utgöra 
lämplig lekmiljö för grodor. 

Bortgrävning av det befintliga diket får inte göras om det finns grodrom, grodor 
eller grodyngel i den, ungefär april-juli. 

Samtliga ärenden ska hanteras i en tillståndsansökan för vattenverksamhet enligt 11 
kap. 9§ MB Skyddsåtgärder föreslås, se Kapitel 9. Miljöåtgärder.
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SAMMANFATTANDE BEDÖMNING NATURMILJÖ
Planförslaget bedöms sammanfattningsvis innebära små negativa 
konsekvenser på naturmiljön. Mindre åtgärder kommer att ske inom 
tre utpekade naturvärdesobjekt med fåtal dokumenterade höga 
naturvärden. Att området i dagsläget sedan tidigare är ianspråktaget ihop 
med planförslagets intentioner att ta hänsyn till naturens och vattnets 
förhållanden, begränsar de negativa konsekvenserna. Områdets värdefulla 
träd (prio 1 och prio 2) skyddas i stor utsträckning från fällning i detaljplan.

Intrång sker i ett riksintresseområde 4:e kap MB, men planförslaget bedöms 
inte påverka naturmiljön i den utsträckning att områdets värde för friluftsliv 
och turism påverkas. 

Planförslaget påverkar naturvärdena inom strandskyddat område som vid 
ett antagande av planen upphävs, men bedöms inte väsentligt motverka 
strandskyddets syfte vad gäller bevarandet av goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. Skutbergets betydelse för ekologiska spridningssamband bedöms 
heller inte påverkas negativt. Nollalternativet innebär inga eller försumbara 
konsekvenser.

Med bakgrund av resultaten från fågelinventeringen bedöms inte 
bevarandestatus för någon noterad art som är upptagen i rödlistan 
eller fågeldirektivets bilaga 1 inom planområdet påverkas negativt av 
planförslaget på lokal, regional eller nationell nivå. Någon dispensansökan 
med anledning av artskyddsförordningen bedöms inte krävas för någon 
fågelart inventerad inom aktuellt planområde. 

Om kommande utredning skulle visa att befintliga byggnader innehåller 
viktiga livsmiljöer för fladdermöss ska skyddsåtgärder vidtas, innan livsmiljön 
avbryts eller påverkas negativt. Förutsatt att skyddsåtgärder vidtas bedöms 
inte någon dispensansökan med anledning av artskyddsförordningen krävas.

Vad gäller groddjur ska skyddsåtgärder vidtas för att undvika negativ 
påverkan vid en eventuell förekomst av arten. Förutsatt att föreslagna 
skyddsåtgärder följs bedöms inte någon dispensansökan med anledning av 
artskyddsförordningen krävas. Se Kapitel 9. Inarbetade miljöåtgärder och 
Förslag till ytterligare miljöåtgärder. 

Oavsett broalternativ kommer vassbestånd i vattnet påverkas. Ur 
miljösynpunkt bedöms Broalternativ 1 och 3 vara något bättre alternativ 
för naturmiljön då mindre areal vassbestånd tas i anspråk. Det är dock 
förhållandevis små arealer som berörs.

Planförslagets nollalternativ 
I ett nollalternativ bedöms ingen påverkan på naturmiljön ske. 

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära inga eller försumbara 
konsekvenser för naturmiljön.
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Kulturmiljö

BEDÖMNINGSGRUNDER 
Stora negativa konsekvenser
• Planförslaget utsläcker ett stort antal kulturhistoriskt värdefulla objekt 

eller områden av kommunalt värde.

• Planförslaget ger en betydande påverkan på värdekärnor inom 
riksintresseområden eller inom områden med regionalt kulturmiljövärde. 

Måttligt negativa konsekvenser
• Planförslaget ger en betydande påverkan på flera objekt eller områden 

med lokalt/kommunalt värde. 

• Planförslaget ger en viss påverkan på riksintressen eller områden med 
regionalt kulturmiljövärde.

• Planförslaget ger ett dominant intryck i ett värdefullt kulturlandskap eller 
får en betydande påverkan på kulturhistoriskt intressanta strukturer och 
samband.

Små negativa konsekvenser
• Planförslaget berör ett litet antal objekt med begränsat värde. 

• Planförslaget ger en begränsad påverkan på kommunalt skyddsvärda 
kulturmiljöer eller objekt alternativt mycket begränsad påverkan på 
objekt med högre värden.

• Planförslaget ger en begränsad påverkan på ett värdefullt kulturlandskap. 

Inga eller försumbara konsekvenser
• Planförslaget ger en begränsad påverkan på kommunalt, skyddsvärda 

kulturmiljöer, men deras huvudsakliga värden består.

Positiva konsekvenser
• Planförslaget medför att kulturmiljövärden framhävs genom till exempel 

skötsel av omgivande mark.

 
Planförslaget
I detaljplanen anges att den befintliga fornlämningen bevaras och skyddas mot bebyg-
gelse. Detta genom att detaljplanen anger förbud mot att uppföra byggnad inom ytan 
för fornlämningens utbredning inklusive en skyddszon på 20 meter. I detaljplanen 
anges att fornlämningen och dess historiska värde planeras att synliggöras för att bli 
en del av temaparken. 

Tre av sommarstugorna med tillhörande tomter på fastlandet (vid Finta gård) bedöms 
av kommunen ha höga kulturhistoriska värden. Den fjärde anses inneha ett visst 
kulturhistoriskt värde. Området som helhet är utpekat som en värdefull kulturmiljö 
och ska skyddas i detaljplan. Samtliga stugor skyddas därför från rivning. Värdefulla 
karaktärsdrag ska bevaras för alla stugorna. Det är även viktigt att området kring 
stugorna bibehålls, varför miljön som helhet är skyddad i plan. Samråd ska ske med 
kommunens byggnadsantikvarie innan bygglovsansökan lämnas in för åtgärder på 
byggnaderna. 
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För övriga fritidshus samt motionscentralen ska förundersökning/dokumentation 
göras avseende byggnadernas kulturhistoriska värde innan bygglov/rivningslov ges. 
Detta regleras i kommande genomförandeavtal.

De två fritidshus och två uthus som efter granskningstiden inventerats som kulturhis-
torisk värdefulla får inte samma juridiska skydd som de andra utpekade byggnaderna, 
detta eftersom kommunen gjort bedömningen att dessa byggnader inte har samma 
höga miljöskapande värde som stugorna vid gamla Finta gård. Dock gäller samma 
regleringar som för övriga fritidshus – att förundersökning/dokumentation ska göras 
avseende byggnadernas kulturhistoriska värde innan bygglov/rivningslov ges. Att 
området detaljplaneläggs innebär dock att rivningslov kommer att krävas om en 
byggnad ska rivas, vilket inte behövs för byggnader utanför detaljplanelagt område.

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING KULTURMILJÖ
Planförslaget bedöms innebära inga eller försumbara konsekvenser 
för kulturmiljön då planens intentioner har en begränsad negativ 
påverkan på befintliga värden samtidigt som de historiska värdena 
framhävs genom att bli del av parken. Den kulturhistoriskt 
särskilt värdefulla miljön i sommarstugeområdet vid gamla 
Finta gård kommer att skyddas genom planbestämmelser, men 
sommarstugeområdet som funktion kommer ej att leva kvar inom 
området. Att området planläggs innebär dessutom att det krävs 
rivningslov för att riva någon av de övriga byggnaderna, vilket inte 
krävs idag.

Delar av planförslaget som utgör vattenverksamhet 

Varken Broalternativ 1, Broalternativ 2 eller Broalternativ 3 bedöms påverka kultur-
miljön.

Varken borttagning av båtrampen, utfyllnaden av piren, flytt av diket eller anläggan-
de av bryggor/spänger bedöms påverka kulturmiljö.

Planförslagets nollalternativ 
I ett nollalternativ bedöms ingen påverkan på kulturmiljön ske. I ett nollalternativ 
saknas dock formellt juridiskt skydd mot rivning eller förvanskning av sommarstu-
gorna.

Nollalternativet bedöms sammantaget innebära inga eller försumbara 
konsekvenser för kulturmiljön.
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9.  Miljöåtgärder

I detta kapitel redovisas miljökonsekvensbeskrivningens miljöåtgärder, inklusive de 
som föreslås för vattenverksamheten. Slutligt val av åtgärder kopplade till vatten-
verksamheten hanteras i kommande process.  

Inarbetade miljöåtgärder 
Nedan redovisas inarbetade miljöåtgärder i detaljplanen. Samtliga inarbetade punk-
ter är planbestämmelser och regleras i plankartan.

• Majoriteten värdefulla träd (prio 1 och prio 2) skyddas helt från fällning med 
undantag vid fall då trädet utgör en säkerhetsrisk eller hindrar naturvärdenas 
utveckling.

• I delar av området får ej träd med stamdiameter större än 0,3 meter i 
brösthöjd fällas med undantag vid fall då trädet utgör en säkerhetsrisk eller 
hindrar naturvärdenas utveckling. För övriga träd, inom hela planområdet, 
gäller marklov för fällning av träd större än 0,3 meter i brösthöjd. 
Återplantering ska ske för varje avverkat träd.

• Stängsel längs med strandlinjen får inte uppföras. Gäller för hela planområdet. 

• Området närmast stranden får inte bebyggas. Inom större delen av områdets 
strandlinje (buffertzon om 10 meter) får inte gångvägar anordnas längsgående 
med strandlinjen. 

• Broarna ska huvudsakligen bestå av trä för att passa in i landskapet.

• Inga berg- och dalbanor, karuseller eller liknande åkattraktioner tillåts 
i området då detta kan påverka naturmiljön, landskapsbilden och även 
resultera i störningar för närliggande bostäder. Områdets utomhusteater 
och tillhörande högtalare ska riktas mot norr i syfte att minska påverkan på 
omkringliggande bostäder. 

• Buffertzoner mot omgivning skyddas mot trädfällning, bebyggelse och 
hårdgjorda ytor och förstärks i vissa delar med grönska. Syftet är att skapa 
en lugnare buffertzon mot omkringliggande områden och att säkerställa 
områdets nuvarande naturkaraktär. I delar av området ska plantering mot 
Skutbergsvägen skapas. I nordöstra delen av temaparksområdet ska en 
insynsskyddande vall med planering anläggas.

• Bebyggelsen i de skogklädda delarna av planområdet ska vara av småskalig 
karaktär och anpassas till natur och terräng. Muminhuset planeras uppföras 
på en redan grusad och platt yta. Byggnadshöjden för Muminhuset regleras i 
plankartan för att motverka att byggnadskroppen (med undantag för taket) 
sticker upp ovanför träden.

• Planförslagets planbestämmelser innefattar begränsningar för högsta tillåtna 
byggnadsarea och exploateringsgrad, för att förhindra att området överbyggs 
och för att terränganpassning till befintliga förhållanden ska ske.

• Framtida restaurang/samlingslokal i motionscentralens läge ska utformas 
med krav på på färgsättning och materialval då läget är exklusivt och syns 
från flera håll, samtidigt som den är exponerad mot friluftsområdet i söder.
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• Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö skyddas från förvanskning och
de fyra kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna skyddas mot rivning och
förvanskning.

• Vissa delar av planområdet får inte hårdgöras och i andra delar begränsas
hårdgjorda ytor. Syftet är att skydda den befintliga miljön. Detta gäller
även området med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse för att skydda
naturtomterna. Stora delar av området förses med förbud mot bebyggelse.

• Inom parkeringsytan ska öppna diken för bortledning av dagvatten till
dagvattenmagasin med rening och fördröjning anordnas. Parkeringsytan ska
även förses med växtlighet.

• Byggnader som inte är av enkel karaktär ska skyddas mot översvämning
inom områden med risk för översvämning vid Vänerns 200-årsnivå.
Kommunaltekniska anläggningar ska skyddas så att en 10 000-årsnivå klaras.

• En stor del av områdets större byggnader ska uppföras med fasad av trä.

Inför antagandet av aktuell detaljplan ska ett genomförandeavtal tecknas mellan
kommunen och exploatören inför antagandet av detaljplanen. Genomförandeavtalet
reglerar bland annat parternas rättigheter och skyldigheter kring genomförande,
byggnation och förvaltning. Avtalet ska godkännas av kommunfullmäktige.

Enligt genomförandeavtalet ska exploatören åta sig följande:

• Allmänheten ska ha tillgång till området utanför temaparkens säsongs
öppettider.

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

• Ingen omkringliggande naturmark får tas i anspråk eller påverkas negativt
under tiden för byggnationen.

• I syfte att kompensera/stärka den biologiska mångfalden inom markområdet
ta fram en skötselplan för träd och natur avseende naturvård.

• Exploatören ska även ta fram en skötselplan för att skydda utpekat
vassområde.

• Innan åtgärder genomförs på befintliga byggnader ska det undersökas om
de innehåller livsmiljöer för fladdermöss. Påvisas att området innehåller
viktiga livsmiljöer (viloplatser eller fortplantningsområde) för fladdermöss
ska förebyggande skyddsåtgärder vidtas. Observera att förebyggande
skyddsåtgärder ska fungera innan åtgärd som försämrar, skadar eller förstör
livsmiljöer får vidtas.

• Före planering och projektering ska även samråd med kommunen angående
naturmiljöns  värde och vad som ska sparas alternativt förstärkas/
kompenseras hållas.

• Enligt genomförandeavtalet ställs även krav på samråd med kommunen kring
utformning av byggnader och övriga ytor innan färdigprojektering påbörjas.
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Förslag till ytterligare miljöåtgärder
Nedan redovisas förslag till åtgärder som kan förebygga eller minimera de negativa 
alternativt förstärka de positiva miljökonsekvenser som planförslaget för med sig. 
Samtliga åtgärdsförslag ligger utanför planförslaget och är således inte beaktade i 
konsekvensbedömningarna.

Vattenmiljö
• Grumlingsreducerande åtgärder bör vidtas vid alla former av arbete i vatten.

• Byggarbeten i vatten bör förläggas till augusti-mars eftersom påverkan på 
lekande fiskar och häckande fåglar då är som minst.

• Planområdet ligger inom Kattfjordens vattenskyddsområde. 
Dagvattenhanteringen inom planområdet ska därför säkerställas innan 
exploatering. 

• Utfyllnad vid piren får ej ske med förorenade massor eller massor med okänd 
miljöstatus enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Sten föreslås därför 
som fyllnadsmaterial.

• För att undvika att föroreningar når recipienten bör maskiner och fordon 
vara utrustade med spillberedskap och uppställning av maskiner ska ske med 
varsamhet på lämplig plats. 

• För att ytterligare minimera risken för belastning av partiklar och andra 
oönskade ämnen i Kattfjorden föreslås miljövänligt byggnadsmaterial och 
andra tekniska lösningar såsom gröna tak för ökad infiltration. 

• Kompletterande provtagningspunkter i bottensediment föreslås i och med 
anläggning av brostöd i Ytterholmen.

• För att minimera risken för spridning av föroreningar i vatten i samband 
med rivning av båtrampen bör betongblocken tas bort i intakta enheter 
för eventuell destruering på annan plats (hanteringen av betongen bör 
kommuniceras med tillsynsmyndigheten på Karlstads kommun). 

• En trumma föreslås anläggas genom befintlig pir för att förbättra 
vattencirkulationen i området innanför Ytterholmen inom planområdet. 

Skyddsåtgärder broar
I detta avsnitt föreslås skyddsåtgärder för att begränsa den miljöpåverkan som de 
planerade broarna bedöms komma att medföra. Definitiva skyddsåtgärder kommer 
att föreslås senare i tillståndsansökan.

• Undvika påverkan på vassområdet under byggtiden om möjligt. 

• Brons landfästen vid Ytterholmen bör placeras och utformas för att ge 
minimal påverkan på vassområdet.

• Eventuell halkbekämpning på broarna under drift bör ske på ett sådant sätt att 
det inte medför tillförsel av kemiska produkter i Kattfjorden. 

• Broarnas utformning avseende storlek, design, färgsättning och materialval 
med mera bör anpassas till omgivande miljö.
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Rekreation och friluftsliv
• Det allmänna  traditionella friluftslivet inom planområdet kommer att 

begränsas under vissa tider på året i och med planförslaget. Kvalitativa 
friluftsytor och viktiga funktioner utreds i syfte att utveckla och förbättra 
intilliggande områden inom Skutberget. Ersättning av värdefulla funktioner 
för rekreation och friluftsliv som försvinner inom planområdet bör i första 
hand kompenseras för på annan plats inom Skutbergsområdet eller annan del 
av kommunen. Ett arbete med detta pågår i projekt Utveckling av Skutberget. 
Se Vision och planprogram Skutbergets frilufts- och rekreationsområde. 
Visionen med handlingsplaner planeras att godkännas samtidigt som 
detaljplanen antas av kommunfullmäktige. 

• Entréerna till temaparken, både norr och söder, bör tydligt hållas öppna under 
den tid på året som området är fritt tillgängligt för allmänheten. 

Naturmiljö
• Död ved bör lämnas kvar. Spillkråka och gröngöling är beroende av stående 

ved som är tillräckligt grov och mjuk (ofta svampangripen) för att kunna 
mejsla ut bohål. Att underhålla gräsytor som gynnar myror och andra insekter 
som fjärilar och humlor är även positivt för arterna.

• Som lämplig åtgärd för att bevara områdets eventuella funktion som 
födosökslokal (och möjlig kommande häcklokal) för gröngölingen, bör 
myrstackar och grova äldre hålträd sparas. Detta ger arten förutsättningar 
att både kunna finna föda och boplats utan konflikt med den planerade 
verksamheten.

• Sävsparven (VU) häckar sannolikt i området. Förbindelser till ön bör om 
möjligt utformas så att minsta möjliga intrång i vassområdet sker. Även 
videbuskar bör bevaras i området. 

• För att gynna starens förekomst kan holkar med fördel sättas upp inom 
området, gärna i anslutning till öppna gräsmarker där arten kan födosöka. 
Flera holkar kan sitta relativt nära varandra utan problem. 

• Bortgrävning av det befintliga diket får inte göras i de fall det skulle finnas 
grodrom, grodor eller grodyngel i den, ungefär april-september. 

• Inom planområdet kan fladdermöss förekomma. Gränszonen mellan vatten 
och land är mycket viktiga för fladdermössen. Växtlighet närmast vattnet bör 
därför sparas då dessa kan utgöra platser för födosök. Belysning bör dessutom 
användas sparsamt, i synnerhet närmast Vänern då vissa fladdermusarter 
helst undviker att flyga i belysning.

Kulturmiljö 
• Skyltning är ett exempel på en åtgärd som kan framhäva och tillgängliggöra 

värdefulla kulturmiljöer. 
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10.  Samlad bedömning 

I detta avsnitt sammanfattas miljöbedömningen av detaljplanen i förhållande till 
nollalternativet.

Sakområde Planförslagets nollalternativ Planförslagets miljö- 
konsekvenser

Vattenmiljö Inga eller försumbara  
konsekvenser

Inga eller försumbara  
konsekvenser

Rekreation och 
friluftsliv

Inga eller försumbara  
konsekvenser

Små negativa konsekvenser 

Naturmiljö Inga eller försumbara  
konsekvenser

Små negativa konsekvenser

Kulturmiljö Inga eller försumbara  
konsekvenser

Inga eller försumbara  
konsekvenser

Positiva  
konsekvenser

Inga eller 
försumbara kon-
sekvenser

Små negativa 
konsekvenser

Måttligt negativa 
konsekvenser

Stora eller mycket 
stora negativa 
konsekvenser

Planförslaget medför inga eller försumbara konsekvenser för vattenmiljön. Åtgärder i 
vatten kommer medföra tidsbegränsad grumling. Med anledning av den typ av verk-
samhet som planeras inom området och med den dagvattenhantering som föreslås, 
bedöms inte planen ha någon påverkan på Kattfjordens ekologiska och kemiska status 
för ytvatten och inte heller påverka möjligheten att följa god kemisk och ekologisk 
status år 2021. Utredningen om påverkan på vattenutbytet i vattenområdet innanför 
Ytterholmen visade på en längre uppehållstid för vattnet i viken. Möjliga konsekven-
ser av att vattnet står still under en längre tid kan innebära en påverkan på närings-
förhållanden (fosfor, kväve etcetera). Vänern-Kattfjorden är en stor vattenförekomst, 
har hög status på näringsämnen och är inget område som sedan tidigare är belastat av 
näringsämnen, fosfor bland annat ligger under referensvärdet. Påverkan anses som 
minimal. 

Riksintresset för yrkesfiske bedöms inte påverkas av planförslaget. Nollalternativet 
innebär inga eller försumbara konsekvenser.

Planförslaget medför små negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv. Moti-
vet till detta är dels för att planförslaget möjliggör för en verksamhet med koppling 
till friluftslivet, dels för att upphävandet av strandskyddet och ingrepp i del av ett 
riksintresseområde minskar människors möjligheter att röra sig fritt i ett nära vatte-
nområde med delvis höga friluftsvärden. Inskränkningen i allmänhetens tillgång till 
strandområdet och den inhägnade delen av planområdet kommer dock endast vara 
begränsad till den tid på året då temaparken håller öppet för säsongen. Resterande 
tid på året ska området vara fritt åtkomligt för allmänheten, vilket medför att plan-
förslaget inte bedöms väsentligt motverka strandskyddets syfte vad gäller allmän-
hetens tillgång till strandområden. Samtidigt medför planförslaget att arrende- och 
hyrestomterna inom planområdet tillgängliggörs. Förbindelser till Ytterholmen ökar 
tillgängligheten ytterligare. Nollalternativet innebär inga eller försumbara konse-
kvenser.

Tabell 4. Samlad miljöbedömning



68 Miljökonsekvensbeskrivning • Detaljplan Skutbergets temapark

Planförslaget medför små negativa konsekvenser för naturmiljön. Mindre åtgärder 
kommer ske inom tre utpekade naturvärdesobjekt med få dokumenterade höga 
naturvärden. Att delar av området i dagsläget sedan tidigare är ianspråktaget ihop 
med planförslagets intentioner att ta hänsyn till naturens och vattnets förhållanden 
begränsar de negativa konsekvenserna. Planförslaget påverkar naturvärden inom 
strandskyddat område, men bedöms inte väsentligt motverka strandskyddets syf-
te vad gäller bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Ingen påverkan 
bedöms ske på rödlistade arter eller arter upptagna i artskyddsförordningen. Någon 
dispensansökan med anledning av artskyddsförordningen bedöms således inte krävas 
varken för groddjur, fladdermus eller någon fågelart inventerad inom planområdet. 
Vad gäller fladdermöss är detta förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder vidtas, om 
planerad fladdermusinventering påvisar att området innehåller viktiga livsmiljöer för 
fladdermöss. Skutbergets betydelse för ekologiska spridningssamband bedöms heller 
inte påverkas negativt. Nollalternativet innebär inga eller försumbara konsekvenser.

Planförslaget bedöms innebära inga eller försumbara konsekvenser för kulturmiljön 
då planens intentioner har en begränsad negativ påverkan på befintliga värden sam-
tidigt som de historiska värdena framhävs genom att bli del av parken. Den kulturhis-
toriskt särskilt värdefulla miljön i sommarstugeområdet vid gamla Finta gård kom-
mer att skyddas genom planbestämmelser, men sommarstugeområdet som funktion 
kommer ej att leva kvar inom området.  

I fråga om broalternativ så innebär Broalternativ 1, Broalternativ 2 och Broalterna-
tiv 3 likvärdiga effekter på samtliga miljöaspekter. Lokal påverkan på bottenfaunan 
sker där sjöbotten tas i anspråk av pålning eller brofundament. Sett till planområdet 
som helhet bedöms inget av alternativen få någon mätbar effekt på bottenfaunan. 
Broalternativ 1 och 3 anses vara något bättre alternativ för naturmiljön då mindre 
areal vassbestånd tas i anspråk, men placeringen av broarna i Broalternativ 2 anses 
vara något bättre alternativ för rekreation och friluftsliv då mindre yta vattenområde 
otillgängliggörs.

Borttagning av båtramp, utfyllnad av piren, flytt av diket och anläggande av bryggor/
spänger kan medföra tidsbegränsad grumling i vatten under arbetstiden. Flytt av di-
ket kan påverka eventuella livsmiljöer för groddjur. Förutsatt att föreslagna skyddsåt-
gärder vidtas bedöms negativ påverkan kunna undvikas. 

Kumulativa effekter
Med kumulativa miljöeffekter menas samverkan mellan flera olika effekter av ett pro-
jekt eller effekter från andra pågående eller framtida verksamheter och projekt. 

Som tidigare nämnts pågår ett parallellt arbete i syfte att utveckla det rörliga frilufts-
livet i Skutbergsområdet som helhet. I förslaget till Vision och planprogram för Skut-
bergets frilufts- och rekreationsområde presenteras utformnings- och utvecklingsidé-
er för Skutbergets friluftsområde. Förslaget innebär att en del av de friluftsfunktioner 
och kvalitativa vistelseytor som idag finns inom planområdet ersätts utanför planom-
rådets gränser, huvudsakligen inom Skutberget. Bland annat planeras motionscentra-
len att ersättas med en ny, modern servicebyggnad i Skutbergets västra del. Den del 
av motionsspåret som berörs av planen planeras dras om och nya grillplatser skapas 
i skogen söder om campingen. Frisbeegolfen planeras flyttas till annan del annan del 
inom Skutberget eller tätorten. Dialog med föreningen pågår i syfte att hitta annan 
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Levande sjöar och vattendrag – Planen är neutral till måluppfyllelsen. 
Oförändrat vattenflöde eftersträvas efter genomförande av detaljpla-
nen jämfört med flödet från naturlig infiltration. I detaljplanen före-
slås fördröjnings- och reningsåtgärder. 

Levande skogar – Planen är neutral till måluppfyllelsen. Ett mindre 
antal träd kommer att behöva avverkas, men planen förutsätter kom-
pensationsåtgärder för detta. Värdefulla träd bevaras i stor utsträck-
ning.

God bebyggd miljö – Planen är neutral till måluppfyllelsen. Naturmark 
tas i anspråk till förmån för temaparken, men temaparken ska utgå 
från naturens och vattnets förhållanden. Kulturmiljöer och fornläm-
ningar som förekommer i området värnas.  

Ett rikt växt- och djurliv – Planen är neutral till måluppfyllelsen. Mindre 
åtgärder kommer ske inom tre utpekade naturvärdesobjekt med få 
dokumenterade höga naturvärden. För de arter som omfattas av art-
skyddsförordningen bedöms ej bevarandestatusen påverkas. Planom-
rådet är sedan tidigare exploaterat. 

lämplig plats. Planprogrammet som pågår inom projekt Utveckling av Skutberget har 
potential att både väga upp för de negativa konsekvenser som följer av planförslagen 
och skapa en positiv inriktning för Skutberget och friluftslivet som helhet, både i 
kommunen och länet. 

Projektet Utveckling av Skutberget; det vill säga detaljplanearbetet och planpro-
grammet bedöms sammantaget kunna medföra positiva effekter för Skutberget som 
frilufts- och aktivitetsområde i helhet.

Miljökvalitetsmål 
I Sverige finns 16 antagna nationella miljökvalitetsmål. Dessa skall vara vägledande 
vid fysisk planering och projektering.  

Följande mål har bedömts som relevanta för denna MKB:
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11.  Bedömning av betydande
miljöpåverkan avseende
vattenverksamhet

Planförslagets intentioner avseende vattenverksamhet gäller etablering av de 
planerade broarna, borttagning av båtramp, utfyllnad av pir, omgrävning av dike, 
samt anläggande av bryggor/spänger.

Utifrån genomförda undersöknings- och avgränsningssamråd, samt slutsatserna i
rådande miljökonsekvensbeskrivning bedömer kommunen att planerade vatten-
verksamheter inte innebär en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 23§ MB.

Länsstyrelsen i Värmlands län har 2019-09-12 gjort bedömningen att redovisade vat-
tenverksamheter inom Fastigheten Fintatorp 2:2 inte kan antas innebära betydande
miljöpåverkan.

12.  Osäkerheter

Denna miljökonsekvensbeskrivning bygger på det underlag som varit känt under
planeringsprocessen. MKB:n för detaljplanen har genomförts utifrån bedömningar
om ett framtida scenario (prognosår 2025).

13.  Fortsatt arbete

Behov av kommande prövningar och tillstånd enligt
miljöbalken
Prövningar och tillstånd som kan komma att krävas för en utveckling enligt de-
taljplanens intentioner är:

1. Tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 9§ MB för de planerade
förbindelserna till och från Ytterholmen. Borttagning av båtramp,
utfyllnad vid piren, omgrävning av dike samt anläggande av bryggor
och andra mindre anläggningar i eller längs med strandlinjen ska ingå i
tillståndsansökan alternativt anmälas.

2. Dispens från biotopskyddet om allén påverkas av verksamheten.
3. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet

omedelbart avbrytas vid den del som berör fornlämningen. Den som leder
arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen enligt KML,
1988:950, 2 kap. 10§. Samråd och tillstånd för intrång i fornlämningar eller
fornlämningars skyddsområde ska ske enligt KML 1988:950, 2 kap 10§.
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Uppföljning 
Enligt 6 kap. 19§ MB måste alla planer och program som omfattas av kravet på miljö-
bedömning följas upp. Ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myndighet 
som beslutar om antagandet av planen eller programmet. Syftet med uppföljningen 
är att den part som antar planen eller programmet tidigt ska skaffa sig kunskap om 
den betydande miljöpåverkan som genomförandet faktiskt medför. ”Det ska göras för 
att myndigheten eller kommunen tidigt ska få kännedom om sådan betydande miljöpåverkan 
som tidigare inte har identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas”. Upp-
följningen begränsas till betydande miljöpåverkan – både negativ och positiv.

Förslagsvis har kommunen genom planmyndigheten det övergripande ansvaret för 
att uppföljningen genomförs. Övervakningen kan ingå i befintliga övervakningspro-
gram på regional och kommunal nivå. När det gäller att se till att miljökvalitetsnor-
mer uppfylls är det kommunens ansvar.

Nedanstående miljöaspekter bedöms vara intressanta för uppföljning vid genomför-
andet av detaljplanen:

•	 Kontroll av Kattfjordens vattenkvalitet – MKN för vatten innebär ett krav 
på att statusen inte får försämras. Uppföljning av vidtagna renings- och 
fördröjningsåtgärder bör ske. 

•	 Uppföljning av påverkan på fisk– kontroll bör ske under/efter byggtid av bron till 
och från Ytterholmen och bör även följas upp i ett senare skede efter det att 
parken varit öppen för besökare under en längre period. 

•	 Dokumentation av landskapsbild – detaljplanen planeras utgå från natur och 
terräng i största möjliga mån. Hur bebyggelsen slutligen anpassas och hur det 
påverkar landskapet bör följas upp.

•	 Allmänhetens tillgång till övriga Skutberget – en temapark i området kommer 
medföra ett ökat antal besökare till Skutbergsområdet och kan påverka 
tillgången till övriga frilufts- och rekreationsaktiviteter i området. Uppföljning 
föreslås. 

•	 Kontroll av vegetation – markslitage av besökande till parken kan påverka vegeta-
tionen i området. Uppföljning föreslås.
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Bilaga 1 Begreppslista

Antropogen påverkan. Mänsklig påverkan. Förorening. Ämne, vanligen restprodukt, som 
spritts så mycket i ett annat ämne eller system att 
användbarheten förändrats i oönskad riktning.

Hållbar utveckling. En utveckling som tillfreds-
ställer dagens behov utan att äventyra kom-

mande generationers möjligheter att tillfredsställa 
sina behov.

Konnektivitet. Konnektivitet är en kvalitetsfak-
tor som beskriver möjligheten till spridning 

och fria passager för djur, växter, sediment och or-
ganiskt material i uppströms och nedströms rikt-
ning, samt från vattenförekomsten till omgivande 
landområden.

Kulturlandskap. Natur som människor påverkat 
genom jord-, skogsbruk eller annan markanvänd-
ning.

Kumulativa konsekvenser. Konsekvens som till-
sammans med andra konsekvenser blir en större 
konsekvens. Kumulativt (succesivt adderande) kan 
betyda att en konsekvens ökar med tiden. 

Miljöbalken (MB). Den svenska miljölagstift-
ningen. MB har som syfte att främja en hållbar 

utveckling och genom den tillförsäkra samtida och 
kommande generationer en god livsmiljö. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Används 
som underlag vid plan- och tillståndsärenden. MK-
B:n identifierar och beskriver de direkta och indi-
rekta effekter som en planerad åtgärd eller verk-
samhet kan ha på människor och miljö samt på 
hushållning med den fysiska miljön och naturresur-
ser. Den grundläggande regleringen av vilka verk-
samheter eller åtgärder som omfattas finns i 6 kap. 
miljöbalken med kompletterande bestämmelser i 
Förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbe-
skrivningar.

Miljökvalitetsmål. Av riksdagen antagna mål för 
att nå en ekologiskt hållbar utveckling.

Miljökvalitetsnormer (MKN). Föreskrifter om läg-
sta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt 
område. Regleras av 5 kap. miljöbalken.

Morfologi. Morfologi, i sammanhanget miljökvali-
tetsnormer för vatten, beskriver utformningen av 
ett vattendrag. Förändringar i vattenförekomstens 
morfologi kan uppstå på grund av att olika sorters 
bebyggelse och anläggningar.  

Behovsbedömning. Ett arbetssätt för att pröva 
om en plan är i behov av en MKB eller inte och 

vad den i så fall bör omfatta. Behovsbedömningen 
ska identifiera detaljplanens betydande miljöpåver-
kan.

Betydande miljöpåverkan (BMP). Sådan miljöpå-
verkan som man inte uppenbart med lätthet kan 
överblicka och åtgärda eller där osäkerheten om 
en plans miljöeffekter är stora och komplexa. I in-
ledningen av planläggningsprocessen ska länssty-
relsen bedöma om ett projekt kan tänkas innebära 
betydande påverkan för miljön. Om ett projekt be-
döms innebära betydande miljöpåverkan krävs att 
en miljökonsekvensbeskrivning genomförs. 

Biologisk mångfald. En sammanfattande term som 
omfattar artrikedom, genetisk variation inom arter 
samt mångfalden av ekosystem.

Biotop. En ekologisk term för ett område eller ut-
rymme som karakteriseras av vissa yttre faktorer.

Bottenfaunaundersökning. Bottenfaunaprover 
kan tas i rinnande vatten, i sjöars strandzoner, på 
djupare bottnar i sjöar eller kustvatten. Syftet kan 
vara att bedöma försurningspåverkan eller påver-
kan av organiska föroreningar eller andra miljögif-
ter. Syftet kan också vara att göra en naturvärdes-
bedömning, d.v.s. bedöma om det finns sällsynta 
eller hotade arter.

Dagvatten. En gemensam term för regn-, smält- 
och dräneringsvatten.

Detaljplan. Dokument som juridiskt fastställer 
markanvändning.

Fornlämning. Lämningar som vid registrerings-
tillfället bedömts omfattas av skydd enligt Kul-

turmiljölagen. För att en lämning ska kunna bedö-
mas som fornlämning krävs att den är från forna 
tider, att den tillkommit genom äldre tiders bruk 
och att den är varaktigt övergiven.

Fördjupad översiktsplan. En fördjupning av kom-
munens översiktsplan. Den omfattar en del av 
kommunen där närmare studier av platsens förut-
sättningar behöver göras och ersätter därmed den 
kommuntäckande översiktsplanen i berörda delar.
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Naturreservat. Skyddsform för ett område med 
betydelse för människan, flora, fauna.

Nollalternativ. Ett jämförelsealternativ som ska 
beskriva den framtida utvecklingen av ett område 
om ett planförslag inte genomförs.

Nyckelbiotop. Ett område med en speciell naturtyp 
som har stor betydelse för skogens flora och fauna 
och har förutsättningar att hysa rödlistade arter. 

Närområde. Närområdet är markområdet närmast 
en vattenförekomst, 30 meter från strand-/vatten-
linjen.

Prognosår. Året mot vilket konsekvenserna be-
döms.

Riksintresse. Mark- eller vattenområde som 
staten med stöd av bestämmelser i miljölag-

stiftningen angett vara av nationellt intresse för en 
viss användning. Exempelvis för kommunikationer 
(flygplatser, väg, järnvägar och så vidare), naturvår-
den, kultur-miljövården eller för mineralutvinning.

Rödlistad art. En art som finns med på rödlistan 
som är en förteckning över de arter vars framtida 
överlevnad i landet inte är säker. Det är ArtDataban-
ken vid Sveriges lantbruksuniversitet som bedömer 
vilka arter som ska förtecknas på röd-listan.

Signalart. Arter som genom sin närvaro kan indi-
kera att ett område har höga naturvärden.

Strandskydd. Bestämmelser i miljölagstiftningen 
som skyddar områden närmast strandlinjen. Van-
ligtvis gäller skyddet 100 meter (åt båda håll) från 
strandlinjen. Vid Vänern är strandskyddet utökat 
till 300 meter. 

Vattenskyddsområde. Ett vattenskyddsområde 
är i Sverige ett av länsstyrelse eller kommun 

inrättat geografiskt område till skydd för en vatten-
förekomst med betydelse för vattentäkt, antingen 
för en existerande vattentäkt eller möjlig framti-
da vattentäkt. Inom ett vattenskyddsområde finns 
bestämmelser för verksamheter och åtgärder som 
riskerar att förorena vattnet. Ett vattenskyddsom-
råde och skyddsföreskrifter fastställs med stöd av 
Miljöbalken.

Ytvatten. Det vatten som finns på jordens yta i 
sjöar, vattendrag och våtmarker.

Årsdygnstrafik (ÅDT). Är det under ett år ge-
nomsnittliga trafikflödet per dygn mätt som 

fordon per dygn, axelpar per dygn eller gående och 
cyklister per dygn.

Översiktsplan. Obligatorisk kommunal plan som 
ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 

vattenområden ska användas och hur den byggda 
miljön ska utvecklas och bevaras.
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