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1. Sammanfattning 

 

Föreningen Skutbergets Wenner yrkar att kommunen inte antar detaljplanen 
Föreningen har fått rubricerad detaljplan på remiss och vill med detta dokument framföra synpunkter 

på förslaget till detaljplan. De synpunkter som framförs i detta dokument ligger i linje med 

föreningens verksamhet. Skutbergets Wenner är inte emot en utveckling av Skutberget eller Mumin 

som karaktär men anser att placeringen av Muminlandet just där är felaktig och bristfälligt utredd.  Det 

saknas faktabaserade motiv och tydliga konsekvensbedömningar av genomförandet av detaljplanen 

och den verksamhet som planeras där.  

Som grund för ställningstagandet i förslaget till detaljplan framhäver föreningen följande 

huvudpunkter: 

• Förslaget till detaljplanen avviker för mycket från planprogrammet 2011 för att det ska 
bedömas som överensstämmande. 

• Det saknas grund för att upphäva strandskyddet inom den föreslagna detaljplanen. 

• Påverkan både på och från Kattfjorden och de risker det medför på Karlstads vattentäkt på 

Sörmon är bristfälligt utredda. 

• En tydlig redovisning av omgivningspåverkan som en följd av Muminetableringens 

verksamhet och därmed en tänkt markant ökning av besökande till Skutbergsområdet saknas. 

• Det stora kommunala åtagandet som rör trafiksituationen och anläggning av ny parkering i 

anslutning till känsligt område med svåra tekniska förutsättningar har inte beaktats nog. 

 Ovanstående punkter och ytterligare några beskrivs ingående i efterföljande text. 

 

2. Bakgrund 

 

Föreningen Skutbergets Wenner inkommer här med yttrande och frågeställningar avseende rubricerat 

planförslag. Föreningen emotser svar på samtliga frågor enligt nedan. Notera att föreningen avser att 

använda samtliga svar - såväl tydliga, otydliga som uteblivna - i den framtida detaljplaneprocessen.  

Föreningen har i yttrande under samrådsförfarandet efterfrågat redovisning av nedlagda och 

förväntade kostnader i olika hänseenden, se bilaga till detta yttrande. Föreningen kan bara beklaga att 

kommunen inte har gjort detta 

Föreningen 
Föreningen Skutbergets Wenner i Karlstad, startades i januari 2017 och har som syfte att främja 

naturen, den biologiska mångfalden och miljön på Skutberget, samt ta tillvara allmänhetens intresse av 

Skutberget, som ett område för fysisk aktivitet, rekreation, lärande och socialt umgänge i Anders 

Forssells anda. Föreningen Skutbergets Wenner skall verka för att värna och utveckla Skutberget som 

ett fortsatt kommunalt natur- och friluftsområde, med inriktning på hälsa och friskvård, öppet för alla. 

Skutbergets Wenner ska vidare verka för att motionscentralen på Skutberget bevaras och föreningen 

erbjuder medverkan vid drift och skötsel av motionscentralen. Föreningen har idag drygt 2000 

medlemmar, se mer på www.skutbergetswenner.se. 

Föreningen har således ett brett och stort stöd hos Karlstads kommuninvånare. Vid en namninsamling 

som genomfördes skrev över 10 000 under listan mot en etablering av en Muminpark på Skutberget. 

Föreningen lämnade över namnlistor med över 10.000 namnunderskrifter till Muminparkens VD vid 

en resa till Muminparken i Finland, där föreningen även fick bakgrunden till etablering av parken i 

Finland. 
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Skutbergets historia 
Vid 1900-talets början tillhörde Skutberget gården Eriksberg. 1944 såldes egendomen Eriksberg till 

Karlstads kommun. I slutet av 1940-talet etablerade sig dåvarande Skid- och Friluftsfrämjandet på 

Skutberget och under ledning av Anders Forssell utvecklades ett reservat för alla stadsbor som 

saknade sommarstugor eller en egen badstrand. Fritt tillgängligt för alla. 1955 invigdes 

Skutbergsgården och i början av 70-talet byggdes motionscentralen. Vid denna tid hade Skutberget 

etablerats som Karlstadsbornas självklara plats för motion och rekreation. 

Planprogram för Skutberget (Godkänt av Stadsbyggnadsnämnden 2011-08-31) 
I planprogrammet står följande att läsa: ”Under 2008 har Värmlands Museum utfört en 

kulturmiljöutredning för Skutberget. Inom området har de byggnader som bedömts som 

kulturhistoriskt värdefulla delats in i två grupper, 1B och 1C (museets klassificering). Samtliga 

klassade byggnader tillmäts ett kulturhistoriskt värde, de är alla i någon mening unika eller typiska och 

utgör enskilt och tillsammans kulturhistoriskt viktiga inslag i miljön.  

Grupp 1B är byggnader som både sett till helhet och detaljer har högt bevarandevärde med anledning 

av deras miljömässiga kvaliteter och vad de kan berätta utifrån äldre tiders byggnadsskick och platsens 

historia. Dessa byggnader omfattas av Plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 8 kap 13§, ”En byggnad, 

som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte 

förvanskas.”” Flera av dessa byggnader är belägna inom det område som föreslås tillhöra den i 

detaljplaneförslaget tilltänkta temaparken och bör därför tillmätas ett särskilt skyddsvärde vid en 

eventuell etablering av en temapark. 

Vidare kan man läsa: ”Området för golfbanan har tidigare varit en vik av Vänern, men är idag utfylld 

mark. När Henstadområdet byggdes ut i slutet av 1970-talet/början av 1980-talet tippades 

jordmassorna tillsammans med sprängsten i viken.” Denna omständighet gör att massorna bör 

undersökas med avseende på miljöfarligt innehåll innan en byggnation med tillhörande 

markverksamhet på området påbörjas. 

I planprogrammet redovisas också ett tidigare beslut av kommunstyrelsen 
”Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal utgångspunkter och kriterier som en eventuell 

upplevelseanläggning ska underordna sig:  

• Den ska vara en föregångare i anpassning till den omgivande naturen  

• Energiförsörjning, materialval och utformning ska vara långsiktigt ekologiskt hållbara  

• Byggnaderna ska hålla hög estetisk och arkitektonisk kvalitet och kunna vara en sevärdhet i 

sig  

• Anläggningen ska vara en åretruntanläggning, med stark lokal och regional prägel och gärna 

innehålla bad  

• Fritid, rekreation, träning, hälso- och friskvård är nyckelorden i verksamheten  

• Vänerns och Klarälvens unika resurs tas tillvara”  

De angivna punkterna avser alternativa etableringsplatser för en upplevelseanläggning 

• ”Inom planområdet finns två alternativa platser för en upplevelseanläggning. Det östra 

alternativet är förlagt till golfbanan.” 

• ”Det västra alternativet är en stor och relativt plan yta som idag består av flera fotbollsplaner 

intill varandra” 

• ”Beroende på vilken typ av anläggning som är aktuell, och hur många besökare den kommer 

att generera, så kan en av de båda ytorna eller båda behöva tas i anspråk.” 

Här ska särskilt noteras att motionscentralen, badviken och strandområdet norr om motionscentralen, 

samt öarna öster om badviken inte ingår som föreslagna som temapark i planprogrammet. Detta är 

områden som i det nu aktuella detaljplaneförslaget finns med i strid mot planprogrammet. Dessutom 

strider detaljplaneförslaget mot de flesta av de av kommunstyrelsen beslutade punkterna ovan. 
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Under rubriken ”Friluftsområde” kan man läsa följande i planprogrammet 
”Udden på Skutberget utgör kärnan i friluftsområdet, med Skutbergsgården, motionscentralen och 

badplatsen samlade tillsammans med andra friluftsaktiviteter som friluftsscen, beachvolleyplaner och 

lekplats. Här finns även en allmän parkering. Även vid en kommande utveckling av Skutbergsområdet 

och motionscentralen är det viktigt att området inte privatiseras. Allmänhetens tillgänglighet och 

möjlighet att röra sig fritt i området ska säkerställas även för framtiden. Livligare friluftsaktiviteter bör 

även i framtiden koncentreras till udden, både för att förädla detta område som kärnan i friluftsområdet 

och för att hålla resterande natur så ostörd som möjligt.”  

Under rubriken ”Sociala konsekvenser” finner man följande text 
”Vid ytterligare exploatering inom området är det viktigt att friluftsområdet och Vänerns stränder även 

i fortsättningen upplevs allmänt tillgängliga. Det är även viktigt att områdets kvaliteter bevaras vid en 

exploatering” 

Föreningen kan konstatera att den nu föreslagna detaljplanen rimmar väldigt illa med intentionerna i 

planprogrammet från 2011. Föreningens mening är att endast de områden som föreslås som lämpliga 

för en upplevelseanläggning i planprogrammet skall respekteras och således efterlevas i det 

detaljplaneförslag som nu ligger ute för granskning. Under Skutbergets snart 75-åriga historia som 

friluftsområde har ingen del varit inhägnad. (Låt det förbli så även i framtiden.) 

 

3. Tidigare prövningar för området Skutberget 

 

Dnr 526-6993-2012 Prövning av beslut att medge strandskyddsdispens 
Länsstyrelsen i Värmlands län upphävde Stadsbyggnadsnämndens beslut att medge 

strandsskyddsdispens för trädavverkning på fastigheten Fintatorp 2:2 och Fintatorp 2:27.  

Bakgrunden var att First Camp Scandinavia AB avverkade ett antal träd inom strandskyddat område i 

syfte att utöka sin verksamhet. Länsstyrelsen inledde med att redogöra för vad strandskyddet syftar till 

och anger även vad som är en väsentlig förändring, vilket är att muddring av mjukbottnar eller 

vassområden, utfyllnader i vattenområden, fällning av mer än ett fåtal träd, anläggande av konstgjorda 

sandstränder, schaktning eller ledningsdragning över större ytor, anläggning av pirar, kajer, båtbryggor 

m.m. Avverkningen av träden ansågs som en väsentlig förändring och någon dispens kunde inte ges då 

det rörde sig om att förbättra utsikten för de boende.  

Länsstyrelsen motiverar beslutet med att allemansrätten ska vara utsläckt för att undantagets ska vara 

tillämpbart och konstaterar att inom det aktuella området så är allemansrätten tillgänglig.  

Mot bakgrund av det tidigare yttrandet från 2009 där länsstyrelsen var tveksamma till uppförandet av 

upplevelseanläggningen är förenligt med riksintresset för det rörliga friluftslivet och strandskyddet och 

avgörandet Dnr 526-6993-2012 ser föreningen Skutbergets Wenner inget stöd i tidigare praxis för 

upphävande av strandskyddet inom fastigheten. 
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4. Föreningens synpunkter beträffande förslaget om att upphäva 

strandskyddet  

 

Detaljplanen stämmer inte överens med översiktsplanen  
På sidan 7 i förslaget till detaljplan anges att detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen. Det är 

felaktigt.  

 

Bild 1 (skillnad mellan ÖP 2012 och tänkt detaljplan) 

 

Förslaget avviker kraftigt från den tidigare beslutade översiktsplanen (2012), där man skriver följande 

om utveckling av en upplevelseanläggning på Skutberget.  

”Stadsbyggnadsnämnden har sedan 2008 ett uppdrag om att skapa planeringsmässiga förutsättningar 

för att utveckla en upplevelseanläggning vid Skutbergets friluftsområde. Dock kommer Skutberget 

fortsatt vara en fritidsanläggning med betoning på natur och rekreation.   

Enligt kommunstyrelsens direktiv ska anläggningen vara en året runt-anläggning med stark lokal och 

regional prägel och gärna innehålla bad. Fritid, rekreation, träning. Hälso- och friskvård ska vara 

nyckelord i verksamheten.  

Syftet är att ge regionen ett konkurrenskraftigt besöksmål som genom sin utformning stärker 
kommunens och regionens attraktionskraft och varumärken. Anläggningen ska vara en föregångare i 

anpassning till den omgivande naturen. Vänerns och Klarälvens unika resurs tas tillvara och 

byggnaderna ska hålla hög estetisk och arkitektonisk kvalitet och kunna utgöra en sevärdhet i sig. 

Energiförsörjning, materialval och utformning ska vara långsiktigt ekologiskt hållbara. ” (s 25 i 

Översiktsplan)  

Den föreslagna temaparken kommer inte att vara en året runt-anläggning, vilket var kommunstyrelsens 

direktiv.   

Kommunen har inte visat på vilket sätt den tänkta temaparken har en ”stark lokal och regional 

prägel”?  

Kommunen har heller inte visat på vilket sätt kommuninvånarnas möjlighet till träning, friskvård och 

hälsa gynnas med förslaget?  

Se även vad föreningen anfört ovan under rubriken ”Planprogram för Skutberget” 

Röd linje = yta för uppleveleseanläggning i beslutat planprogram 
Svart linje = yta för temapark i förslag till detaljplan
Lila linje = utökat strandskydd enligt länsstyrelsens beslut (det generella ej utritat)
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Stängsel runt temaparken 
Allmänheten har idag full tillgång till strandområdet inom det aktuella området året runt, dygnet runt. I 

och med planen kommer allmänheten helt att utestängas från området under den tid på året då 

efterfrågan är som störst att vistas där. På sidan 26 i planbeskrivningen anges att öppettiderna för 

parken ska regleras i markupplåtelseavtal. Något sådant avtal finns inte idag och kommer inte heller i 

framtiden att vara en del av detaljplanen. Planen ska prövas utifrån plankartan och planbeskrivningen. 

Av dessa framgår att området är inhägnat med staket som löper ända till vattenbrynet.  

Planen ska alltså prövas helt utifrån dessa förutsättningar – att området är inhägnat och tillgängligt 

endast för betalande besökande eller anställda i parken. Att flera funktioner som idag är lokaliserade 

inom planområdet, såsom t.ex. bad och motionscentral, planeras att ersättas utanför planområdet 

saknar också betydelse för prövningen av detaljplanen. Detta finns nämnt i det som kallas en vision 

eller målbild för Skutberget. Vid prövningen av detaljplanen ska inte hänsyn tas till visionen.  

Det är också fel som påstås att temaparkens verksamhet pågår huvudsakligen under sommarsäsong 

samt enstaka veckor under skollov. Av uppgifter från exploatören och utifrån parkens öppettider i 

Nådendal framkommer att parken även kan komma att vara öppen vintertid. Oavsett ska planen prövas 

utifrån att den är helt stängd, se ovan.  

Liknelsen med Mariebergsskogen är helt irrelevant eftersom endast en mycket liten del är stängd vid 

enstaka betalkonserter. Detta rör sig om ett fåtal kvällar under en sommar.  

 

Strandskyddet 
Kommunen har angett punkterna 1,3,5 och 6 i 7 kap. 18 c § MB som stöd för att upphäva 

strandskyddet inom hela planområdet. Listan i bestämmelsen 7:18 c MB är uttömmande, vilket 

innebär att några andra skäl för dispens aldrig får beaktas.  

Punkt 1 (delar av området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att de saknar betydelse för 

strandskyddets syften) 

Hela planområdet är idag fullt tillgängligt för allmänheten. På Ytterholmen finns tre arrendetomter 

med små stugor som ägs av privatpersoner. Det är fel att påstå att området på ön i praktiken är 

privatiserat. Endast den omedelbara närheten till stugorna utgör hemfridszon. Enligt praxis är denna 

hemfridszon mycket liten. Att ägarna till arrendestugorna försökt utöka hemfridszonen saknar 

betydelse för bedömningen. Förutom den lilla hemfridszonen runt stugorna är ön tillgänglig för 

allmänheten under hela året. Idag är det fritt fram att ta sig via båt eller simma till ön. I och med 

detaljplanen skulle allmänheten helt stängas ute från ön under de månader på året då efterfrågan att 

vistas där är som störst. Att detaljplanen medger att ön genom en bro blir tillgänglig för allmänheten 

under vintermånaderna saknar betydelse för bedömningen av om det föreligger skäl att upphäva 

strandskyddet i planen. Det kommer inte att vara möjligt att med båt ta sig in gratis på området via 

Ytterholmen. Under sommarmånaderna är ön helt avstängd från allmänheten om detaljplanen antas. 

Punkt 3 (Temaparken är en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet) 

Kommunen har på sidan 39 i planbeskrivningen målande beskrivit hur Tove Janssons sagor utspelades 

i en miljö vid vattnet och hur sagofigurerna har olika relationer till havet och skärgården såsom t.ex. 

Muminpappan. Tove Janssons sagomiljö utgör inte ett sådant skäl som avses i punkt 3 att parken till 

sin funktion måste ligga vid vatten och att det därmed finns skäl att upphäva strandskyddet. Av 

prop.2008/09:119 s.105 framgår att stor restriktivitet bör i synnerhet gälla för områden som är 

tillgängliga för allmänheten. Det måste klarläggas vilket intresse den enskilde har av en dispens, 

vilken omfattning åtgärden måste ha för att den ska fylla sin funktion, vilka ytterligare effekter som 

måste påräknas, t.ex. muddringsarbeten eller förändrade strömningsförhållanden, och om behovet av 

anläggningen kan tillgodoses på något annat sätt utanför det strandskyddsområde som avses med 

upphävandet eller dispensen. Bedömningen av behovet får ske utifrån förhållandena i det enskilda 

fallet. Om exempelvis en brygga behövs för en näringsverksamhet bör man kunna ta hänsyn till om 
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det skulle medföra orimliga merkostnader eller tidsförluster om bryggan skulle lokaliseras utanför 

området. Att exploatören kräver direkt närhet till vattnet för att parkens sagofigurer ska få en sagolik 

miljö (och därmed locka besökare till parken) saknar betydelse för den objektiva prövningen som ska 

göras enligt punkten. 

Punkt 5 och 6 (Temaparken är både ett angeläget allmänt intresse och ett annat mycket angeläget 

intresse) 

Enligt den praxis från Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) som finns på området är möjligheterna 

att upphäva strandskyddet i en detaljplan med stöd av angelägna allmänna intressen mycket begränsad. 

Se bl.a. 

MÖD 2016:13 (refererat mål P 6876-15) Arenastaden i Stockholm. Trots att en bred fri passage lämnades 

närmast stranden och trots att syftet med planen var att bygga bostäder och på så sätt trygga ett stort allmänt 

intresse av fler bostäder i ett tättbebyggt område i Storstockholm, hade inte kommunen visat att det inte gick att 

tillgodose behovet utanför strandskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen upphävde 

Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. 

MÖD dom den 27 april i mål P 8109-15 Skola i Gröndal. Trots att en bred fri passage lämnades närmast 

stranden och trots att syftet med planen var att trygga ett allmänt intresse i form av ny skola i ett tättbebyggt 

område hade inte kommunen visat att det inte gick att tillgodose behovet utanför strandskyddat område. Mark-

och miljööverdomstolen har funnit att detaljplanen avser att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det har 

dock inte visats att det saknas möjligheter att tillgodose detta intresse utanför strandskyddat område. Mot den 

bakgrunden finns det inte förutsättningar att upphäva strandskyddet inom planområdet. Mark- och 

miljööverdomstolen har därför upphävt detaljplanen.  

MÖD dom den 22 november 2017 i mål nr P 4676-17. Trots att en bred fri passage (40-50 meter) lämnades 

närmast stranden och trots att syftet med planen var att bygga bostäder och på så sätt trygga ett stort allmänt 

intresse av fler bostäder i Skellefteå, hade inte kommunen visat att det inte gick att tillgodose behovet utanför 

strandskyddat område. Mark- och miljööverdomstolen upphävde Kommunfullmäktiges beslut att anta 

detaljplanen. 

I detta sammanhang kan även nämnas: 

Regeringens beslut den 14 mars 2019 i N2016/02154/SPN avseende detaljplan för Katrineberg i Karlstad 

kommun. Regeringen avslog Karlstad kommuns överklagande av Länsstyrelsen i Värmlands läns beslut att 

upphäva detaljplanen. Skälet för beslutet var att det inte var visat att behovet av bostäder kan tillgodoses utanför 

strandskyddsområdet.  

Av prop.2008/09:119 s.105 framgår följande. ”Att det ska vara fråga om ett mycket angeläget intresse 

innebär att det måste vara fråga om mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till 

sin karaktär. Bestämmelsen får tillämpas i fråga om både allmänna och enskilda intressen men 

tillämpningen bör vara särskilt restriktiv när det gäller enskilda intressen.”  

En kommersiell avgiftsbelagd temapark som utestänger allmänheten från området uppfyller knappast 

kraven på restriktivitet i bestämmelsen. 

 

Fri passage mellan strandlinje och byggnader/inhägnad 
Enligt 7 kap. 18 f § MB ska ett beslut att upphäva strandskyddet i en detaljplan inte omfatta ett område 

som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna säkerställa fri passage för allmänhet och 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Detta gäller dock inte om en sådan användning av 

området närmast strandlinjen är omöjlig med hänsyn till de planerade byggnadernas eller 

anläggningarnas funktion. Den fria passagen bör inte vara smalare än några tiotals meter (prop. 

2008/09: 119 s. 112). Den bör också anpassas till de lokala förutsättningarna, bebyggelsetäthet, 

landskapets karaktär och bebyggelsetradition. I förevarande planförslag har inte 7 kap. 18 f § MB 

beaktats överhuvudtaget eftersom strandskyddet upphävs över hela detaljplanen. För att ”skall-kravet” 

i paragrafen ska ha beaktats skulle en passage på inte mindre än ett tiotal meter ha lämnats där 

strandskyddet inte upphävs och där allmänheten har fri passage. En sådan fri passage är inte omöjlig 

med hänsyn till de planerade byggnaderna och anläggningens funktion. Det planerade stängslet går 

ned till stranden men sträcker sig inte ut i vattnet och området är inte heller inhägnat efter strandlinjen 
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eller runt Ytterholmen. Föreningen utgår emellertid från att det inte kommer att vara möjligt att gå runt 

stängslet eller komma med båt och lägga till för att ta via vattnet sig gratis in i parken under parkens 

öppettider. Oavsett är det inte tillräckligt enligt bestämmelsen i 7:18 f MB att låta bli stängsel efter 

vattnet. Bestämmelsen avser en helt fri passage för allmänheten om några tiotal meter vid strandlinjen. 

Inom detta området ska inte strandskyddet upphävas. Se även ovannämnda rättsfall från Mark- och 

miljööverdomstolen där en fri passage om 40-50 meter beaktats. 
 

Sammanfattning om strandskydd 

Enligt detaljplanen upphävs strandskyddet helt inom det streckade området, d.v.s. inom de delar av 

området som omfattas av strandskyddet. Sammanfattningsvis anser föreningen att det som kommunen 

anfört som stöd att meddela dispens från strandskyddet inte är uppfyllda.  

Föreningen anser vidare att det saknas laglig grund att helt upphäva strandskyddet inom hela 

planen på sätt som föreslås eftersom kommunen inte beaktat 7 kap. 18 f § MB avseende fri 

passage på ett tiotal meter. 

 

5. Olika berörda vattenförhållanden 

 

Skutbergets Wenner känner inte förtroende för hur kommunen har klarlagt frågeställningar som rör  

* dagvattenhanteringen och ansvarsdelen inom markavvattningsföretaget  

* vattenverksamheter  

* mark- och vattenföroreningsrisker  

 

Vattenskyddsområdet Kattfjorden 
Planområdet ligger inom vattenförekomsten Kattfjorden som utgör vattenskyddsområde enligt 7 kap. 

21§ MB. Planområdet ligger huvudsakligen inom dess sekundära skyddszon men gränsar till primära 

skyddszonen. Kattfjorden utgör råvattentäkt för Sörmons vattenverk som försörjer Hammarö kommun 

och stora delar av Karlstad kommun med dricksvatten.  

Särskild prövning och högsta möjliga försiktighetsprinciper ska gälla. (Se ”Weserdomen 2015”)  

Här anges exempel på detta. 

Förbud gäller för upplag av 

• förorenade massor 

• massor med okänd miljöstatus. 

Tillstånd krävs för upplag av övriga massor.  

Förbud gäller för 

• markutfyllnad. 

• återfyllning med förorenade massor. 

• återfyllning med massor med okänd miljöstatus. 

Anmälan krävs för 

• större schaktnings- eller grävningsarbeten. 

 

Dagvatten och markavvattning 
Dagvattenfrågan bör få högre prioritet då dagvattnet kommer att avledas till Kattfjorden som är 

råvattentäkt. Hanteringen av dagvattenfrågan var aktuell redan år 2009 men har ännu inte lösts år 

2019.  

Det befintliga dagvattendiket (huvuddiket) inom planområdets nordvästra del ska i ett kortare avsnitt 
flyttas ca 30 meter norrut. Detta betyder att det hamnar in på planområdet för parkering vilket är 

Karlstad kommuns ansvarsområde.  
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Kommunen behöver besvara är vem som har det juridiska ansvaret för undersökningar som måste 

göras utanför ev. tomträtt, så som parkeringsområdet. Omgrävningen av diket kommer få 

hydromorfologiska förändringar i flödet och öka urlakningsriskerna. Detta behöver utredas speciellt 

med hänsyn till okända markföroreningsrisker och juridiskt ansvar för framtida åtgärder.  

Dikningsföretaget Fintatorp av år 1944 saknar idag juridisk huvudman/syssloman. 

Utloppet från dikningsföretaget löper genom planområdet inom det planbestämmelseområde som 

kommunen vill ha eget ansvar över. Föreningen anser därför att kommunen är exploatör.   

 

Bild 2 (Illustration av parkering och dagvattendike restaurang gamla drivingranchen) 

 

Vattenverksamhet  
Enligt regelsystemet för EU:s vattendirektiv har norra Vänern bara en måttlig status. 

Faktum är att 2021 måste alla vatten ha en god status annars kan det bli vite. 

En tillståndsprocess inleds med ett undersökningssamråd enligt 6 kap. 24§ Miljöbalken (MB).  

Undersökningssamrådet ska ta upp verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och 

miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. 11 kap. 9§ 

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 tillvara när länsstyrelsen prövar den. 

Skutbergets Wenner anser att processen för undersökning för vattenverksamhet saknar detaljerad 

koppling till förslagen i detaljplanen.   
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Exempel på vattenverksamhet 

• Fasta förbindelser till ön Ytterholmen 

• Borttagning av båtramp, utfyllnad vid piren, flytt av dike som förekommer inom planområdets 

nordvästra del samt uppförande av bryggor/spänger i vattnet.  

• Området vid båtrampen planeras att iordningställas för restaurangverksamhet med träspänger 

/träbryggor i anslutning till vattnet. Hela eller delar av båtrampen planeras därför att rivas. 

Den del av båtrampen som går ut i vattnet utgörs av betongblock. Schaktningsarbete såsom, 

urgrävning, påfyllning, pålning, brygg-, altanfundament och vatten-, avlopp och elförsörjning.   

• Den anlagda pir som idag finns i området fylls ut i syfte att skapa en större vistelseyta. 

Området som möjliggörs för utfyllnad är i plankartan 750 m2 stort. Den totala vistelseytan 

kommer att uppgå till ca 1300 m2.  

• Anläggande av bryggor och spänger.  

Skutbergets Wenner anser att alla planerade (även ej redovisade) vattenverksamheter är av betydande 

påverkan på miljön i vatten och i dess omedelbara närhet. Denna vattenverksamhet måste 

detaljundersökas.  

 

Mark- och vattenföroreningsrisker 

Kattfjorden har varit en stor recipient av kvicksilver under speciellt 1960 - 70 talet. Den ansågs som en 

av Världens mest förorenade sötvattensrecipienter.  

Undersökningarna visar att värst kontaminering skedde i de grunda vikarna i Kattfjordens innersta 

vikar. Störst sedimentering sker i grunda områden 0-0,5 meter.  

Utfyllandet av ”drivingrange-området” vid innersta delarna av viken skedde sent 1970-tal / tidigt 

1980-tal över områden som mottagit stora mängder sediment på under en 15-20 års period. Vänerns 

vattennivåer har sedan dess reglerats om med en sänkning på 20-40 cm samt att det sker en 

landhöjning på ca 4 mm/år i området. 

Omgrävning av markavvattningsdikets yttre delar samt schaktningsarbeten i de grunda delar som 

tidigare varit vik medför ökad risk för urlakning av markföroreningar som hittills sedimenterats.  

Enligt undersökningar i modern tid finns det förhöjda värden av kvicksilver i matabborrar från 

Kattfjorden 2007, 2012, 2014, 2016 samt 2018. Livsmedelsverket har utfärdat saluförbud på abborre 

från Kattfjorden. Finns en utökad risk för kvicksilverpåverkan nu när Vänerns vatten blivit 

näringsfattigare ( oligotrof ). 

Att inte göra en omfattande markföroreningsundersökning innan ett definitivt beslutstagande 

samtidigt som den juridiska ansvarsbiten inte är säkerställd anser Skutbergets Wenner vara 

oförenligt med högsta försiktighetsprincipen.  
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Bild 3  
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Bild 4 (kvicksilverhalt i norra Vänern) 

 

6. Övrigt 

 

Lokaliseringsanalysen 
Utredningen för olika lokaliseringsalternativ (Se miljökonsekvensbeskrivningen) väger inte några för- 

och nackdelar utan slår kategoriskt fast att alla andra placeringar än Skutberget är olämpliga. 

Beskrivningarna av alla alternativ – med undantag för Skutberget – innehåller upplysningen: 

”Muminvärlden ser inte området som intressant”. Bland alternativen finns till och med sådana som är 

diskvalificerade på förhand, som Mariebergsskogen, som inte kan komma ifråga på grund av 

donationsstadgarna. Ett av alternativen, Gerholmen, är ju dessutom ianspråktagen och detaljplanelagd. 

Kommunen har inte på ett tillfredställande sätt kunna väga för och nackdelar med detta område utan 
istället avfärdat det utan direkt analys. På sidan 45, 5 st. anges svepande att ”ingreppen i flertalet 

alternativa lägen, som även dessa alltså omfattas av strandskydd, bedöms bli större avseende påverkan 

på naturvärden eller friluftsliv, samt kräva större ingrepp för att möjliggöra nyetablering av en 

temapark av denna storlek och med det besöksantal som förväntas.”  

Slutsatsen, att Muminparken endast kan anläggas på östra Skutberget, försvagas också i och med det 

nuvarande detaljplane- och visionsarbetet. Enligt analysen så har den västra delen av strandområdet så 

höga naturvärden att en placering av Muminparken där vore omöjlig. Men i kommunens presenterade 

vision för västra Skutberget, som skulle kompensera för att den östra delen överlåts till Mumin, så 

innebär naturvärdena ingen begränsning för att på strandområdet uppföra en rad byggnader, faciliteter 

och funktioner. Med hjälp av ”vassröjning, muddring och utfyllnad av sand” kan till och med en ny 

badvik anläggas. 
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Motionscentralens utnyttjandegrad  
På sidan 25 diskuteras motionscentralens dåliga utnyttjandegrad i samma mening som man nämner 

service som kiosk och fika. Hösten 2017 hade motionscentralen 33 besökare i snitt. Då hade den ju 

stängt caféverksamheten och verksamheten var kraftigt nedskuren. Helt fel att använda det som 

referens! 

 

Temaparkens parkering 
Den enorma parkeringen som ska rymma 700 personbilar och 30 turistbussar kommer att förläggas på 

den f.d. utslagsbanan för golf. Ytan fylldes ut på 1980-talet och är en f.d. grund Vänervik. 

Fyllnadsmassorna ska enligt utsago komma från ett närliggande villaområde när det byggdes. Hur vet 

kommunen att det enbart finns fyllnadsmassor härstammande från ovan nämnda villaområde? Denna 

deponi av fyllnadsmassor ska enligt Karlstads kommun inte innehålla några föroreningar. Hur vet 

kommunen det, när man inte utfört någon provtagning? Sydost om denna utfyllda vik så ligger 

Skoghallsverken, som till i början av 1970-talet årligen släppte ut ett halvt ton kvicksilver i 

Kattfjorden. Under dessa fyllnadsmassor finns kvicksilverkontaminerat sediment från mer än ett halvt 

sekel av utsläpp.  

För att denna yta ska klara belastning av fordon, så krävs det förstärkningsarbeten. 

I och med detta så kommer det att påverka grundvattnet i anslutning till Kattfjorden, som är ett 

vattenskyddsområde. Hur tänker kommunen här? 

Parkeringen ligger även väldigt nära Vänerns vattennivå, med allt vad det innebär av säkerställande av 

dagvattenhanteringen. Höga vattennivåer i Vänern, samt vid höga flöden från land vid skyfall, 

genererar stora risker för kontaminering av vattenskyddsområdet från fordonsrelaterade föroreningar. 

Hur tänker kommunen här? 

Här kommer det att behövas kostnadskrävande åtgärder för dagvattenhantering, samt vid eventuellt 

förekommande av föroreningar i mark. Eftersom kommunen kommer att bygga och äga parkeringen 

för uthyrning till temaparken, kommer man att få bära kostnaderna om det visar sig att det finns 

föroreningar. Hur tänker kommunen här?  

Hur säkerställs och redovisas det att skattebetalarna i Karlstads kommun får igen de investerade 

pengarna, som parkeringen kommer att kosta med ovan nämnda åtgärder? 

 

Trafik och buller 
Temaparken bygger sin etablering på tillresta besökare via personbil eller buss. Detta kommer att 

generera tusentals fordon, med beräknat besökstal på över 200 000 personer. Den tillförda mängden 

fordon under de mest intensiva sommarmånaderna kommer tillsammans med besökare till Skutbergets 

friluftsområde, Bomstabadens bad och camping, fastboende och sommarboende, att skapa ett 

veritabelt trafikkaos. Områdets tillfartsväg med tilltänkt utfart från temaparksparkeringen kommer i 

sig att skapa köbildning vid högsäsong.  

Att tillföra så mycket fordon till ett friluftsområde, med allt vad det för med sig av trafik, buller och 

avgaser är direkt olämpligt. Man skapar en trafik- och bullermatta i friluftsområdet, likt ett 

köpcentrum. Hur lämpligt är det?  

På och i anslutning till denna yta som idag är ängsmark, finns ett rikt djurliv med mycket fågel som 

häckar. Under vår och försommar när fåglarna häckar, så kommer de att bli störda av ovan nämnda 

trafik och buller. Vissa av arterna är väldigt skygga och kommer att försvinna från området vid en 

etablering. Hur tänker kommunen här? 

Det finns även ett antal fastighetsägare längs den tilltänkta parkeringens östra sida (Axelines väg). 

Dessa kommer att få sin boendemiljö kraftigt försämrad under den period som parken är öppen. Hur 

tänker kommunen här? 
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Störande verksamhet från temaparken 
Temaparken kommer enligt beskrivning att tillföra störning enligt kommentaren trafik och buller, men 

även ifrån parken i sig. Det kommer att uppföras en friluftsscen där det kommer att spelas 

teaterföreställningar av repetitiv art. Scenen kommer även att användas på andra tider och för annan 

verksamhet likt den i Nådendal, Finland, t.ex. musikuppträdanden och företagsevent. Friluftsområdet 

kommer att behäftas med en ljudmatta som inte är förenlig med ett friluftsområde och givetvis 

störande för djur och människa. Att ha detta återkommande ljudtema dagligen under sommarhalvåret, 

gör att besökarna till friluftsområdet och de boende på Axelines väg, Kattviksbacken, men även 

boende på Bergvik kommer att uppleva detta som enormt störande. Även verksamheten på 

campingplatsen berörs av störande ljud. Att nyttja friluftsområdet och sin egen utemiljö blir mindre 

angenämt och enerverande. Ljud fortplantar sig som alla vet extremt bra över vatten och öppna ytor. 

Hur tänker kommunen här? 

 

Sveriges bästa motions- och spåranläggning 
Nyligen utsågs Skutberget till Sveriges bästa spår- och motionsanläggning. Där de samverkande 

delarna av spår, varierad natur och Motionscentralen placerad vid Vänerhavet fällde avgörandet till 

fördel. Enligt detaljplan så ska spåranläggningen stympas och inte längre ha kontakt med vattnet och 

den varierade Vänernaturen. Man avser också att riva den ur arkitektoniskt tidstypiska byggnaden 

Motionscentralen, som uppfördes på tidigt 1970-tal för att Karlstadsborna skulle bli de friskaste i 

Sverige. Eftersom den tilltänkta temaparken vänder sig till en målgrupp från 2 till 6 år, finner 

föreningen det märkligt att det av kommunen klassas som av allmänintresse. Det som finns idag på 

den mark som temaparken ska ta i anspråk är däremot av allmänintresse, där riktar man sig till alla 

åldersgrupper med olika social tillhörighet. Kommunen har inte kunnat påvisa någon genomförbar 

kompensationsyta, utan hänvisar till en vision utan juridisk bärighet. Kommunen beskriver i 

detaljplanen att sagofigurerna kräver kontakt med vatten och hav. Hur kan en sagovärld vara av 

allmänintresse, när den reella världen inte är det? Hänvisar till Länsstyrelsens tidigare yttrande om att 

en temapark kan ligga någon annanstans, eftersom det är just en tillrättalagd park av fiktiv karaktär. 

 

7. Yrkanden 

 

Ovan angivna synpunkter gör att ett beslut om antagande av förslaget till detaljplan i dess nuvarande 

utformning med stor säkerhet kommer att underkännas vid ett överklagande av beslutet.  

Kommunen bör därför redan nu avbryta processen för att inte åstadkomma kostnader för innevånarna 

som inte kan motiveras på annat sätt än med prestige. 

Med beaktande av de brister som föreningen pekat på och i övrigt anfört både i första yttrandet och i 

detta yttrande anser föreningen att det saknas förutsättningar att anta det framlagda förslaget till 

detaljplan och yrkar därför att kommunfullmäktige avslår ett eventuellt förslag därom. 

 

 

 

Karlstad den 20 juni 2019 

Skutbergets Wenner genom undertecknade ordförande Thomas Martinsson 
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