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SKUTBERGETS FRAMTID – UTVECKLAT FRILUFTSLIV OCH TEMAPARK

Frågor och svar om Skutbergets framtid

Det är många som har frågor om Karlstads kommuns planer för utvecklingen av
Skutbergets friluftsområde och en eventuell etablering av Muminvärlden på delar av
området. Här har vi samlat frågor och svar för dig som vill veta mer.

Om friluftslivet

Ska inte Skutbergets friluftsområde finnas kvar?
Jo, friluftslivet på Skutbergets är viktigt och kommer att fortsätta att vara det.

Den största delen av Skutbergets frilufts- och aktivitetsområde kommer inte att beröras av en eventuell
etablering av Muminvärlden. Hur det ska ske ska definieras i den vision för Skutberget som kommunen nu
håller på att ta fram.

Kommunens ambition är att utveckla Skutberget och göra det till ett ännu bättre utflyktsmål för Karlstadsbor
och besökare. Inriktningen för arbetet är att Skutbergsområdet ska stimulera människor i alla åldrar till
aktiviteter och upplevelser med naturen som utgångspunkt.

https://karlstad.se/
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Om placering av Muminvärlden

Varför måste Muminvärlden ligga på Skutberget? Det finns väl många andra
platser i Karlstad den kan ligga på?
Karlstads kommunfullmäktige antog den gällande översiktsplanen 2012 och den vann laga kraft 2014. I
översiktsplanen pekas hela Skutbergets Vänernära område ut för upplevelseanläggning så kommunen har
sedan tidigare beslutat att det vore lämpligt med en upplevelseanläggning på Skutberget. Kommunen har
dessutom gjort en lokaliseringsanalys och undersökt andra placeringar för Muminvärlden. Analysen kom
fram till att Skutberget är det bästa alternativet utifrån kommunens krav, samordningsfördelar samt
företagets krav på område. Utifrån tidigare beslut och genomförd lokaliseringsanalys är alltså inga andra
placeringar aktuella.

Är Skutberget en donation till kommunen från en privatperson?
Skutberget är inte en donation, det har köpts av Karlstads kommun, till skillnad från Mariebergsskogen som
är en donation. 

Är inte Mariebergsskogen en bättre placering för Muminvärlden?
Mariebergsskogen är en donation som innebär restriktioner. I donationen står det” Mariebergsskogen,
Karlstads stadspark, är en donation till Karlstads stad med villkoren att området ska vara till öppet och
tillgängligt för allmänheten, så som stadspark, för all framtid.” Det är därför inte aktuellt med en sådan
inriktning där. Parken besöks dessutom årligen av drygt 500 000 besökare och är redan ett mycket populärt
besöksmål. 

Vad händer med strandskyddet?
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Frågan om strandskyddet kommer att behandlas inom ramen för detaljplanearbetet. Kommunen kan ta beslut
om att upphäva strandskyddet i detaljplanen. Länsstyrelsen kan välja att överpröva beslutet om de tycker att
Karlstads kommun inte gjort det rätt eller om de inte tycker att vi gjort korrekta bedömningar. 

Vad betyder detta för arrendetomter i framtiden?
Arrende som upplåtelseform finns för att markägaren inte vill sälja marken utan ha möjligheten att använda
sin mark till annat i framtiden. Därför finns det alltid en risk att arrenden kan avslutas. Bostadsarrenden har i
grunden ett starkt besittningsskydd så en markägare kan inte säga upp en bostadsarrendator utan starka skäl.

Hur stor del av Skutberget ska Muminvärlden ta i anspråk?
Det är svårt att ange en specifik siffra eftersom Skutberget inte är en egen stadsdel eller avstyckad tomt med
väl definierade gränser. Av hela Skutbergsområdet med motionsspåren skulle ytan för temaparken utgöra 3-5
procent. Om man bara räknar området söder om Bomstadsvägen skulle ytan för temaparken utgöra cirka 25
procent.

Inom ytan för det föreslagna temaparksområdet bedöms dock friluftsytorna som allmänheten har fri tillgång
till, såsom bad, kajer, grillplatser, spår och motionscentralen motsvarar omkring fyra hektar av de totalt cirka
24 hektar som temaparksområdet motsvarar. Den exakta ytan för temaparken utreds i planarbetet.

Om kostnader

Hur mycket kostar en etablering av Muminvärlden på Skutberget skattebetalarna i
Karlstad?
Muminvärlden skulle stå för investeringskostnaden på 200 miljoner kronor och det som hör till själva
temaparken. Kommunen kommer att få en del kostnader för infrastruktur, vatten och avlopp men vi vet inte
hur mycket det kommer kosta förrän detaljplanen är klar. Oavsett om det blir en Muminvärld eller inte
kommer kommunen att behöva göra investeringar i infrastruktur, vatten och avlopp på Skutberget.
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Hur mycket kommer infrastruktur, vatten och avlopp att kosta kommunen? Det
måste väl finnas några beräkningar på det.
Det är ännu inte klart att Muminvärlden ska etablera sig på Skutberget i Karlstad, men företaget är
intresserade av det och kommunen har beslutat att ta fram en detaljplan för området för att se på
möjligheterna för det. Först när en detaljplan är klar och vi kommit längre i processen har vi svar på frågor
som rör infrastruktur, vatten och avlopp etcetera. Men oavsett om det blir en Muminvärld eller inte kommer
kommunen att behöva göra investeringar i infrastruktur, vatten och avlopp på Skutberget.

Finns det en plan för vad som händer om Muminvärlden vill lämna området? 
Det finns alltid en risk att det inte går bra för aktörer som vi upplåter mark till. Det kan hända att
Muminvärlden säljer eller att någon annan tar över efter till exempel en konkurs. Muminvärlden kan också
ha en dialog med kommunen om att återlämna marken. Eftersom detaljplanen kommer ange begränsningar
till vad man kommer kunna använda området till kan en ny aktör inte starta någon annan typ av verksamhet.
Det kan med andra ord bli en annan temapark med samma upplägg men inte bostäder eller något annat som
detaljplanen inte tillåter.

Kommer Karlstads kommun att sälja mark till Muminvärlden?
Skutberget kommer inte att säljas. Inga avtal är klara än men det kommer troligen bli ett tomträttsavtal där
Muminvärlden får använda marken mot en avgift men kommunen kommer fortfarande att äga den.

Ett tomträttsavtal innebär att Muminvärlden har samma rättigheter som en fastighetsägare men betalar en
löpande avgift som baseras på markens värde. Stiger priset på marken kommer kommunen kunna ta ut en
högre avgift. Ett tomträttsavtal kan som minst ha en avtalstid på 20 år (för bostäder brukar det vara 60 år).
Det är bara kommunen som kan säga upp avtalet och om kommunen väljer att göra det efter avtalstiden
utgång så kan kommunen köpa tillbaka marken för marknadsvärdet. 

Vad kostar arbetet med detaljplanen?
Kommunen behandlar detta som andra exploateringsärenden där kommunen vill ta initiativ till att utveckla
ett område. Det innebär att kommunen tar de övergripande planeringskostnaderna för till exempel
trafikutredning, naturinventeringar och övergripande geoteknik. Specifika utredningar som är unika för
kommande byggnation, som till exempel förfinade geotekniska utredningar bekostas av Muminvärlden.
Kommunens kostnader kommer att täckas av den avgäld som Muminvärlden kommer att betala för att nyttja
marken. I slutändas ska planarbetet alltså inte kosta kommunen något. Nu utreder kommunen ett större
område än ytan för Muminvärlden så de kostnaderna som ligger utanför temaparken kommer kommunen att
stå för själva.

Ska det införas entréavgift på Skutberget?
Nej, det kommer inte att kosta något att använda Skutbergets friluftsområde. Om en temapark etableras på
en del av området kommer det att bli inträdesavgift till parken, men inte till övriga delar av området.
Aktiviteter som idag kostar pengar kommer att fortsätta göra det, liksom vissa av de eventuella nya
aktiviteter som kan tillkomma utifrån förslag från dialogen.



2017-11-30 20(35Frågor och svar om Skutbergets framtid

Sida 5 av 7https://karlstad.se/Uppleva-och-gora/Friluftsliv-och-motion/Skutbergets-framtid/fragor-och-svar-skutbergets-framtid/

Om inflytande

Hur har First Camp AB varit involverade i att Muminvärlden eventuellt kommer att
etableras på Skutberget?
First Camp AB har inte varit involverade i att Muminvärlden eventuellt kommer att etableras på Skutberget.

Varför fick inte Karlstadsborna tycka till om Muminvärlden i kommunens enkät
hösten 2017?
Kommunfullmäktige hade redan beslutat att det ska ligga en upplevelseanläggning på Skutberget samt att
det ska tas fram en detaljplan för området som rör Muminvärlden. Detaljplanen för temaparken kommer att
gå ut på samråd och vid samrådet och i granskningsskedet finns det möjlighet att lämna synpunkter på den
delen. 

En vision är bara en vision - hur stor chans är det att Karlstadsbornas idéer om
utvecklingen av Skutberget blir verklighet?
Vi kommer att sammanställa de idéer och önskemål som kommit in och efter det ta ställning till vilka idéer
som går att genomföra, om de ska genomföras och i så fall i vilken takt det ska ske. Visionen för Skutberget
kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med Skutberget.

Om Mumin

Är barn idag intresserade av Mumin?
Dagens Muminvärlden i Nådendal i Finland lockar cirka 200 000 besökare varje år och Tove Janssons
böcker är fortfarande mycket populära både i Norden och Asien. Just nu produceras nya tecknade filmer om
Muminfamiljen. Muminvärlden bedömer att en temapark i Karlstad skulle ha förutsättningar att locka cirka
200 000 besökare årligen. Inom en radie av ungefär tre timmars bilresa från Karlstad bor cirka 6 miljoner
människor.

Har det gjorts en marknadsanalys av hur attraktivt en Muminvärld i Karlstad skulle
vara?
Företaget Muminvärlden, tillsammans med Karlstads kommun och Business Värmland har tagit fram en
förstudie* där potentialen för en möjlig etablering av Muminvärlden i Karlstad har belysts. Karlstad ligger
bra geografiskt med närhet till Stockholm och Oslo och besöks dessutom av många turister från Asien där
Mumin är stort. Vår bedömning är att Muminvärlden är ett mycket gott val för att sätta Karlstad och hela
regionen på kartan som besöksmål.

Läs förstudien för en möjlig etablering av Muminvärlden i Karlstad

* Kalkylerna i förstudien är enbart uppskattningar och kan förändras över tid.

https://karlstad.se/globalassets/filer/uppleva/friluftsliv/skutberget/forretningsplan-karlstad-siste-versjon-juli-2017.pdf
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Om service och utbud

Vad kommer att hända med motionscentralen på Skutberget?
Efter att ha varit stängd under en period för att utreda driftsformen öppnades motionscentralen åter i
begränsad omfattning i somras. Verksamheten hålls öppen genom ett samarbete mellan flera av kommunens
förvaltningar. Det praktiska arbetet med drift och skötsel sköts av personer som ingår i
arbetsmarknadsåtgärder.

För att hålla nere kostnaderna, och för att inte konkurrera med privata gymaktörer, är det de delar som
rymmer omklädningsrum, duschar och bastu samt gemensamhetsutrymmen som är öppna för allmänheten.

Öppethållandet är tillfälligt under tiden för planprocessen för Skutberget. Nu pågår ett detaljplanearbete som
berör det område där motionscentralen ligger. Innan vi vet vad det arbetet utmynnar i så görs inga
investeringar i motionscentralen.

Parallellt med övriga uppdrag för Skutberget finns även ett uppdrag att utreda lokalisering och innehåll samt
driftsformen för en ny servicebyggnad. 

Muminvärlden i Nådendal har främst öppet under sommarmånaderna. Skulle en
eventuell park i Karlstad vara öppen samma period?
Det vet vi inte. I Finland är området även öppet när parken är stängd för säsongen. Hur det skulle se ut i
Karlstad är dock ännu oklart.

Hur ska en ny parkering på den plats där fotbollsplanerna idag ligger räcka till för
både besökarna till Skutbergets friluftsområde och Muminvärlden?
Om Muminvärlden etableras på Skutberget kommer det att anordnas en parkering till temaparken inom det
blåmarkerade området på kartan. Kommunen kommer också att se till att det finns parkeringsplatser för
friluftsområdets besökare.
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På tidigare kartor har kommunen ritat ut parkering där fotbollsplanerna ligger idag. Utifrån uppdraget om en
vision för Skutberget samt den medborgardialog som nyligen genomförts, pågår ett analysarbete där
markanvändningen för området håller på att ses över. Det är alltså inte säkert att det blir parkering där.

Uppdaterad den 29 november 2017


