
Askersunds kommun kan härmed meddela att detaljplan för del av fastighet Harge 16:8 
(Bastedalen) är föremål för samråd. Efter beslut i kommunstyrelsen (2017-01-10 §11) fick 
Sydnärkes Byggförvaltning uppdraget att upprätta en detaljplan för fastigheten Harge 16:8 för 
att återupprätta de förslag till bostadstomter som upphävdes av Länsstyrelsen år 2006. 

Samrådet syftar till att informera om pågående planarbete samt att ge möjlighet till insyn och 
påverkan. Förslaget till detaljplan har skickats för kännedom till berörda fastighetsägare enligt 
fastighetsförteckning samt till kommunala insatser, myndigheter och övrigt berörda.

Planområdet är beläget i Bastedalen, ca 13 km söder om Askersund. Planens syfte är att 
möjliggöra för attraktiva bostäder med direkt koppling till vattnet genom en kanalanläggning. 
Planens syftar även till att säkra allmänhetens tillgång till strandlinjen och att skapa en 
förlängning av befintligt bostadsområde i öster. Planförslaget överensstämmer med intentioner 
i översiktsplanen kring bostadbyggande i kommunen och specifikt för landsbygden.

Planförslaget och dess tillhörande handlingar finns även att tillgå i sin helhet på:
Sydnärkes Byggförvaltning, Sundsbrogatan 24, Askersund. Sydnärkes Byggförvaltnings hem-
sida: www.sydnarkebygg.se

Samrådstiden pågår 18 maj - 15 juni 2018. Eventuella synpunkter ska ha 
inkommit senast den 15 juni.

Ange ärendet samt vilken fastighet, myndighet, organisation eller motsvarande som du 
representerar. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Uteblivet svar under samrådstiden tolkas som att inga 
synpunkter finns.

Synpunkter framförs skriftligt till:   
Postadress     E-post
Askersunds kommun    kommunstyrelsen@askersund.se
Kommunstyrelsen
696 82 Askersund

För ytterligare upplysningar kan du vända dig till Sydnärkes Byggförvaltning, 
tel nr 0583-810 00.

Öppet hus (drop in)
Torsdagen den 7 juni mellan 17:30 och 20:00 kommer det hållas öppet hus rörande 
detaljplanen i båthuset i Bastedalen, detta anordnas i form av drop in, det är fritt fram att 
komma förbi när som helst mellan 17:30 och 20:00. Mötet är ett tillfälle för att diskutera 
frågor gällande detaljplanens utformning, möjligheter och begränsningar. Representanter från 
kommunen finns på plats och det kommer bjudas på fika. Valkommen!    
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