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Detaljplan för del av Harge 16:8 (Bastedalen)  
Askersunds kommun, Örebro län. 

Sammanfattning av planförslaget 

Fastighetsägaren till Harge 16:8 ansökte om, och fick, positivt planbesked gällande 
planläggning for bostäder i Bastedalen, Askersunds kommun. Området har tidigare 
detaljplanelagts genom en detaljplan som antogs 2006. Byggnation inom nu aktuella 
området har dock inte kunnat genomföras eftersom det inte ansågs förenligt med 
strandskyddets syften. 
 
Planområdet ingår sedan 2016 i kommunens LIS-plan, som ett utpekat område för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge, vilket möjliggör en ny detaljplaneläggning för 
bostäder. 
 
Planens syfte är att möjliggöra bostäder som en förlängning av befintligt bostadsområde i 
öster. Planens syfte är också att möjliggöra ett levande småbåtshamnsområde, med en viss 
komplettering av verksamheten i området. 

Samrådet 

I enlighet med PBL (Plan- och bygglagen) 5 kap. 17 § har planförslaget varit ute på samråd 
under tiden mellan 2018-05-18 och 2018-06-15. Berörda sakägare, kommunala instanser, 
statliga myndigheter, berörda fastighetsägare, organisationer och övriga berörda har beretts 
tillfälle för samråd. Förslaget har varit utsänt för kännedom via brev och funnits tillgängligt 
på byggförvaltningens hemsida. Samrådshandlingarna har varit utställda i 
byggförvaltningens entré. Planförslaget har annonserats i Nerikes Allehanda.  

Det har även anordnats ett samrådsmöte 2018-06-07.  

Efter samrådet har 19 yttranden inkommit. I detta dokument sammanställs och besvaras 
inkomna synpunkter som berör detaljplanen. Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet 
på Sydnärkes Byggförvaltning. 
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Yttranden har lämnats av: 

1. Länsstyrelsen 

2. Lantmäteriet 

3. Trafikverket 

4. Nerikes Brandkår 

5. Sydnärkes kommunalförbund 

6. Vätternvårdsförbundet 

7. Kultur- och Tekniknämnden 

8. Skyrsta vägsamfällighetsförening 

9. Emmekärrs samfällighetsförening 

10. Privatperson 1 

11. Privatperson 2 

12. Privatperson 3 

13. Privatperson 4 

14. Privatperson 5 

15. Privatperson 6 

16. Privatperson 7 

17. Privatperson 8 

18. Privatperson 9 

19. Privatperson 10 
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1. Länsstyrelsen Örebro län  

Sammanfattning: 

Bedömning enligt 11 kap. 10 § PBL 

Människors hälsa, förorenade områden 

I Länsstyrelsens EBH-stöd, en databas över potentiellt och konstaterade förorenade 

områden, finns inom planområdet objektet Harge tegelbruk där tegel och keramik har 

tillverkats. Objektet har fått branschklass 4 (lägsta) och är endast identifierat. Enligt 

planbeskrivningen är planområdet delvis utfyllt med massor från den tidigare 

tegelbruksverksamheten. I planbeskrivningen nämns äldre utredningar avseende förekomst 

av asbest i fyllnadsmassorna. Utredningarna saknas i EBH-stödet och behöver därför 

bifogas till planhandlingarna. Länsstyrelsen anser att det i planhandlingarna behöver 

framgå om de äldre utredningarna är heltäckande kring eventuella föroreningar i det nu 

aktuella 

planområdet samt om de är tillräckliga för att kunna göra en bedömning av om den mark- 

och vattenanvändning som föreslås i detaljplanen är lämplig utifrån människors hälsa. Det 

behöver t.ex. tydliggöras om ren sand användes vid det sandupplag som funnits i 

planområdet eller om det finns risk att sanden var förorenad. Det behöver vidare 

tydliggöras om de äldre utredningarna motsvarar dagens krav på en miljöteknisk 

markundersökning. Eventuella brister i underlaget behöver redovisas samt hur dessa 

eventuella brister/föroreningar ska undersökas och vid behov åtgärdas samt om åtgärderna i 

så fall är tekniskt och ekonomiskt genomförbara. 

 

Länsstyrelsen har på den aktuella fastigheten även en äldre uppgift om en möjlig 

oljeförorening från en läckande oljecistern tillhörande tidigare verksamhet. Länsstyrelsen 

anser att denna risk behöver utredas samt vilka eventuella åtgärder som kan behövas utifrån 

planerad markanvändning. 

 

Vidare finns inom planområdet en småbåtshamn där det t.ex. i sedimenten kan finnas 

kemikalierester från båtbottenfärger, tennorganiska föreningar etc. En ökad mängd 

båttrafik kan leda till att en större mängd sediment grumlas upp och att eventuella 

föroreningar sprids. I planhandlingarna behöver därmed även redovisas risker och 

eventuella åtgärder utifrån dessa potentiella föroreningar. 
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För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om den planerade mark- och vattenanvändningen i 

detaljplanen är lämplig utifrån människors hälsa behöver ovanstående kompletterande 

underlag redovisas i planhandlingarna. 

 

Geotekniska förhållanden 

I planbeskrivningen anges att en kompletterande geoteknisk undersökning bör göras för att 

utreda vilka av de föreslagna tomterna som kräver förstärkt grundläggning. Med hänsyn till 

markförhållandena i planområdet, med utfyllnadsmassor på lös lera, anser Länsstyrelsen att 

den geotekniska undersökningen behöver utreda i vilka delar av planområdet som förstärkt 

grundläggning krävs samt att undersökningen behöver genomföras inom planprocessen, 

dvs. inför detaljplanens granskningsskede. 

 

Översvämning 

I planbeskrivningen anges att översvämningsrisken från Vättern är liten i planområdet. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att enligt rapporten Vattennivåer, tappningar, 

vattentemperaturer och is i Vättern - Beräkningar för dagens och framtidens 

klimatförhållanden (SMHI Klimatologi nr 42, 2017) är den 

klimatanpassade 100-årsflödesnivån +89,6 (R2000), vilket innebär att delar av planområdet 

riskerar att översvämmas (se bifogad karta). För att minska riskerna för översvämning 

anser Länsstyrelsen att detaljplanen behöver reglera lägsta golvnivå för 

bostadsbebyggelsen samt marknivån vid bostäder. 

 

Strandskydd 

Planområdet ligger vid Vättern som omfattas av strandskydd om 100 meter från 

strandlinjen både på land och i vatten. På plankartan föreslås strandskydd upphävas på 

område för kvartersmark. För att upphäva strandskyddet i detaljplan krävs särskilt skäl 

enligt 7 kap. 18 c-d § miljöbalken (MB). För kvartersmark på land åberopas särskilt skäl 

enligt 7 kap. 18 d § MB, d.v.s. landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen (LIS). 

 

I samband med upphävande av strandskydd ska en fri passage säkerställas. Länsstyrelsen 

anser därför att en fri passage i form av en gångväg behöver säkerställas mellan område för 

bostäder/parkering och kanalen för att möjliggöra tillträde till kanalen och båtplatserna som 

föreslås att anläggas längs den planerade kanalen. Länsstyrelsen gör dock bedömningen att 

fri passage inte behöver säkerställas på kvartersmark för småbåtshamn. 
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I planområdet ingår ett större vattenområde för småbåtshamn där strandskyddet inte 

upphävs i detaljplanen. Det bör framgå av planbeskrivningen att det vid ett genomförande 

av detaljplanen krävs dispens från strandskyddet, alternativt prövning i samband med 

tillstånd till vattenverksamhet för småbåtshamn enligt 11 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen 

vill dock uppmärksamma att vattenområdet inte är ett utpekat LIS-område och därför kan 

inte hänvisning till LIS anges som särskilt skäl för upphävande av strandskydd. 

Länsstyrelsen bedömer dock att det finns annat särskilt skäl för upphävande av strandskydd 

för småbåtshamnen. 

 

Länsstyrelsen anser vidare att område för småbåtshamn behöver begränsas och att antal 

bryggor och storlek på bryggor redovisas. Behovet av öppet vattenområde bör beaktas. 

 

För att tydliggöra gränsen för strandskyddet på land anser Länsstyrelsen att 

strandskyddslinjen bör redovisas som en illustration på plankartan. Vidare bör 

planbestämmelsen som anger att strandskyddet är upphävt anges med beteckningen a, på 

plankartan.  

 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att strandskyddet även bör upphävas för gator inom 

strandskyddat område. 

 

Enligt plankartans grundkarta och Länsstyrelsens karta planläggs område i vatten i norra 

delen av planområdet för markanvändningen natur, utanför strandlinjen. Plankartans 

strandlinje mot natur bör justeras. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 

I planbeskrivningen anges att gällande miljökvalitetsnormer inte bedöms överskridas. 

Länsstyrelsen anser att särskilt redovisningen kring miljökvalitetsnormer för vatten 

behöver tydliggöras. Planförslaget behöver innehålla en bedömning av eventuell påverkan 

på närliggande vattenförekomster samt en beskrivning av vattenförekomsternas status och 

miljökvalitetsnormer. 
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Råd enligt 2 kap. PBL 
Överensstämmelse med översiktsplan 

Detaljplanen strider inte mot översiktsplanen. 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

 

Trafikfrågor 

I planområdet föreslås flera nya gator anläggas. Nödvändigheten av att planlägga så många 

gator bör ses över, särskilt vad gäller gatan som skär igenom det nya bostadsområdet i norr-

södergående riktning. Vändplatsen vid den nya gatan i östvästlig riktning bör utformas med 

ett tillräckligt utrymme för servicefordon. Länsstyrelsen anser att tillgängligheten till 

småbåtshamnen och centrum behöver säkerställas på plankartan genom att läget för bron 

över kanalen preciseras. Även behovet av en extra tillfart/bro över kanalen till 

småbåtshamn och centrumområde behöver utredas utifrån tillgängligheten för 

utryckningsfordon. Vidare behöver tillfarten till centrumområdet säkerställas på plankartan.  

 

Vattenverksamhet 

För att anlägga den föreslagna kanalen och småbåtshamnen kan tillstånd eller anmälan om 

vattenverksamhet krävas. Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats: 

https://www.lansstyrelsen.se/orebro/privat/djur-ochnatur/vatten/vattenverksamhet.html 

 

Planbestämmelser 

Inom småbåtshamnen redovisas en byggrätt för centrumändamål, C. Markanvändningen 

bör preciseras och tillgängligheten beskrivas. 

 

Planbestämmelsen x, vilken reglerar markreservat för allmännyttiga ändamål, begränsar 

användningen av området för småbåtshamn. Kommunen får t.ex. inte lämna bygglov som 

hindrar att det bildas en rättighet på ett område med markreservat. Planbestämmelsen 

begränsar på så vis fastighetsägarens möjlighet att använda marken. Då fri passage inte 

krävs för småbåtshamnen anser Länsstyrelsen att bestämmelsen x kan tas bort på 

plankartan. 
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Planbestämmelsen som reglerar korsmark ska bara reglera att endast komplementbyggnad 

får placeras. De övriga regleringar som föreslås i planbestämmelsen ska därför anges som 

separata planbestämmelser. 

 

Ur säkerhetssynpunkt kan det vara lämpligt att säkerställa att räcken uppförs mellan 

gångväg/bostäder och den planerade kanalen.   

Kommentar: 

En markmiljöteknisk undersökning har genomförts efter samrådet. Planförslaget 
justeras i enlighet med detta och undersökningen bifogas planhandlingarna. 

 
En geoteknisk undersökning har genomförts efter samrådet. Planförslaget justeras i 
enlighet med detta och undersökningen bifogas planhandlingarna. 
 
Planhandlingarna kompletteras med bestämmelse om grundläggningsnivå för 
bostadsbebyggelse, samt lägsta marknivå. 
 
Planhandlingarna justeras och kompletteras i enlighet med Länsstyrelsens yttrande i 
frågan om strandskydd. 
 
Redovisning kring miljökvalitetsnormer för vatten tydliggörs. 
 
Planbestämmelsen x tas bort ur plankartan. 
 
 

2. Lantmäteriet 

Sammanfattning: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

x-område i plankartan 

x är en administrativ bestämmelse som ska avgränsas med administrativ gräns. Där 

avgränsningen sammanfaller ska en kombination av egenskapsgräns och administrativ 

gräns användas. 

x-område inte tillräckligt för att säkerställa allmänhetens tillträde 

Lantmäteriet uppfattar det som att kommunen vill att de ytor som lagts ut med x-område 

ska vara allmänt tillgänglig och att det ”säkerställs med en planbestämmelse”. 
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Lantmäteriet vill här påpeka följande vad gäller x- områden. Genom att lägga ut x-område i 

en detaljplan reglerar kommunen så att byggnadsnämnden inte får bevilja bygglov som 

hindrar allmänhetens till-träde till x-området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs 

det dock att det även finns en upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommunal 

fastighet. Om det i en gällande plan är så att markägaren, eller någon rättighetshavare inte 

vill upplåta en sådan rätt och släppa fram allmänheten, har kommunen inga möjligheter att 

tvinga sig till en sådan rätt. 

Beskrivning av hur x-området ska genomföras och skötas 

I planen finns ett x-område utlagt, men det finns inget omnämnt i planbeskrivningen om x-

området eller hur det är tänkt att genomföras. Lantmäteriet vill här påpeka följande vad 

gäller x- områden: 

• Genom att lägga ut x-område i en detaljplan reglerar kommunen så att byggnadsnämnden 

inte får bevilja bygglov som hindrar möjligheten att bilda en rättighet för allmänhetens till-

träde till x-området. För att rättigheten ska vara säkerställd krävs det dock att det även finns 

en upplåtelse t.ex. ett servitut till förmån för en kommunal fastighet. 

• När någon annan än kommunen äger marken kan ägaren kräva att kommunen ska ordna 

en rättighet för att använda utrymmet och betala ersättning för detta. 

• Det finns inget regelverk kring utbyggnad och underhåll av anläggningar på x-områden. 

Om ingen annan bygger ut an-läggningar på området faller det därför rimligen på 

kommunen att ordna detta. 

• Kommunen är skyldig att sköta underhåll och renhållning inom x-områden sedan man 

t.ex. skapat rättighet för området. 

• Om kommunen och markägaren inte skrivit något avtalsservitut kring x-området krävs 

det att det är av väsentlig betydelse för en kommunal fastighet för att det ska vara möjligt 

att bilda ett servitut på x-området i en lantmäteriförrättning. 

Dessa förhållanden behöver på något sätt beskrivas i planhandlingarna med anledning av 

att det finns x-områden utlagda i planförslaget. Kommunen kanske borde överväga att 

lägga ut området för gång- och cykeltrafik som allmän plats istället för som x-område? 

Omprövning av gemensamhetsanläggning 

Planen har enskilt huvudmannaskap och det nämns i planbeskrivningen att det bör vara en 

gemensamhetsanläggning som ska ansvara för framtida drift och underhåll av den allmänna 
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platsen. Det bör förtydligas att den befintliga gemensamhetsanläggningen Harge ga:13 

måste omprövas för att det ska vara möjligt att avstycka nya fastigheter för bostadsändamål 

då ga:n idag går tvärs över den planerade kvartersmarken. Detta görs genom en 

anläggningsförrättning. 

Upplysningsvis gäller att samfällighetsföreningen, någon av de delägande fastigheternas 

ägare, markägaren som upplåter utrymme, eller kommunen kan ansöka om 

anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. I förrättningen görs en prövning om det går 

ompröva gemensamhetsanläggningen så att vägen över det nu aktuella planområdet inte 

längre går över kvartersmarken. Alla delägande fastigheter blir sakägare i förrättningen.  

Ersättning för minskande av ga 

Gemensamhetsanläggningen Harge ga:13 behöver som en följd av planförslaget omprövas 

eftersom den går över det område som nu har planerats som kvartersmark för bostäder. En 

minskning av de upplåtna områdena behöver ske och enligt 40 a § anläggningslagen ska 

ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga betala ersättning till de fastigheter 

som deltar i ga:n. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som faktiskt är 

tvingande och gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 

Endast u-område säkerställer inte ledningarna 

Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar ser 

kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga dessa på kvartersmark och dels 

att lovpliktiga åtgärder inte kan utföras som hindrar ledningen. För att säkerställa att 

ledningarna får vara kvar behöver normalt sett ledningsrätt eller servitut upplåtas. Detta är 

inte beskrivet i genomförandeavsnittet av planbeskrivningen. Exempelvis har ett u-område 

lagts ut på ytan söder om Harge 16:12. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 

Denna detaljplan kommer att innebära en hel del förrättningsåtgärder som berör många 

personer. Det är därför viktigt att beskriva vilka åtgärder som kommer att bli aktuella så att 

de som berörs kan förstå planens konsekvenser för den egna 

fastigheten/gemensamhetsanläggningen. 

”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen medför 

för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i 

princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på 

bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, 

utförande och deltagande i gemensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 s. 435)” 
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I det aktuella planförslaget nämns mycket kortfattat en del åtgärder, men 

plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där 

respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för den 

aktuella fastigheten. 

Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där 

förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanläggningar, med 

plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av 

juridiska och ekonomiska konsekvenser, fastighet för fastighet. Ett sätt att åskådliggöra 

detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Ska exploateringsavtal tecknas? 

I planbeskrivningen framgår inte om något exploateringsavtal ska tecknas. Om avsikten är 

att sådant avtal ska tecknas ska kommunen enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL, redan i 

samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att 

planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 

planbeskrivningen. 

Ifall det är aktuellt, använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i 

planeringsprocessen, Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens 

krav när ni kompletterar planhandlingarna ang. exploateringsavtal. 

Planekonomi 

Planekonomin är knapphändigt redovisad i planbeskrivningen exempelvis saknas……... 

I Lantmäteriets Handbok ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen, Handbok 5 

kap. 15 och 22 a §§ PBL” ges följande råd: 

”… Ekonomiska konsekvenser 

Planens ekonomiska konsekvenser för kommunen och för enskilda fastighetsägare och 

rättighetshavare ska redovisas. Beskrivningen underlättar kopplingen till kommunens 

investeringsbudget och visar att planen är ekonomiskt genomförbar. … 

..Planavgift 

Här anges om planavgift ska tas ut vid bygglov eller om plankostnaden regleras i ett 

särskilt avtal. …” 
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Kommentar: 

Planbestämmelsen x tas bort ur plankartan. 
 
Planhandlingarna kompletteras med en utökad fastighetskonsekvensbeskrivning som 
även innefattar information gällande omprövning av gemensamhetsanläggning. 
 
Planhandlingarna kompletteras med information gällande u-område, 
fastighetskonsekvenser, exploateringsavtal och planekonomi. 

 

3. Trafikverket 

Sammanfattning: 

Trafikverket har inget att erinra i ärendet. 

4. Nerikes Brandkår 

Sammanfattning: 

Nerikes Brandkår har inte något att erinra mot planförslaget. 

5. Sydnärkes kommunalförbund 

Sammanfattning: 

Sydnärkes kommunalförbund har inget att erinra mot upprättat planförslag.  

Avfallshanteringen inom det nya området kan ske på samma sätt som i intilliggande 

befintlig bebyggelse. 

6. Vätternvårdsförbundet 

Sammanfattning: 

Vätternvårdsförbundet konsterara att: 

• Vättern är riksintresse för bl. a. naturvård, yrkesfisket och friluftslivet, dricksvattentäkt 

samt vattenskyddsområde. Hela Vättern har utpekats som särskilt värdefullt vatten för 

naturvården. Vättern är dessutom Natura 2000 område (dock uppdelat i flera delområden), 

med naturtyperna ävjestrandsjöar (kod 3130) och kransalgssjöar (kod 3140), dvs 

näringsfattiga sjöar med klart vatten och rik undervattensvegetation. Bastedalen ligger ca 1 

km utanför gränserna till Natura 2000 områden Norra Vätterns skärgård, Harge uddar och 

Norra Vättern. 
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• I vattenvårdsplanen för Vättern (Rapport 122 från Vätternvårdsförbundet: Uppföljning av 

vattenvårdsplan samt revidering för 2020) beskrivs ett flertal miljömål och delmål som 

berörs av detaljplaneringen: dessa är Giftfri miljö, Ingen övergödning, God bebyggd miljö, 

samt (indirekt) Levande sjöar (och vattendrag), och Ett rikt växt- och djurliv. 

• Planområdet ligger inom strandskyddsområde. Ett syfte med strandskyddet är att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtliv - på land som i vatten. I vattenvårdsplanen ingår bland miljömålet God 

bebyggd miljö att öka allmänhetens tillgänglighet till Vättern. 

Allmänhetens tillgång till hamnen och till stranden söder och norr om bostadsområdena bör 

säkerställas. 

• Vättern är en näringsfattig, kall klarvattensjö med en mycket lång uppehållstid. Dessa 

egenskaper måste bevaras. Samtidigt är sjön därför särskilt känslig mot miljögifter, då 

miljögifter hinner ackumulera i systemet. Utsläpp av näringsämnen och miljögifter till sjön 

bör minimeras. De relevanta miljömålen är Giftfri miljö, Ingen övergödning och God 

bebyggd miljö. 

• Så behöver området anslutas till kommunalt vatten och avlopp, och dagvatten måsta 

hanteras (inkl. fördröjning) innan dagvattnet leds vidare till Vättern (om det är aktuellt). I 

angränsning till planområdet ligger Harge tegelbruk, och bl.a. tegelkross har använts som 

fyllnadsmassor i området. Det bör säkerställas att inga miljögifter släpps ut till Vättern 

därifrån. (Delmål under miljömålet Giftfri miljö.) 

Kommentar: 

Planområdet förändrar inte allmänhetens tillgång till strandområdena. 
 
Planområdet avses anslutas till kommunalt VA-system. 
 
En miljöteknisk undersökning har genomförts i området inför granskningshandlingen 
av detaljplanen. 
 

7. Kultur- och tekniknämnden 

Sammanfattning: 

Kultur- och tekniknämnden ställer sig positiva till genomförande av planen och har inga 

synpunkter att framföra. 
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8. Skyrsta vägsamfällighetsförening 

Sammanfattning: 

Det största problemet för ytterligare exploatering av området är vägen. 

Känns som om Askersunds kommun samt markägare har börjat i ”fel” ände, bör man inte 

ha ett möte med berörda vägföreningar innan man gör en detaljplan? 

Efter mötet i Båthuset framgick klart och tydligt att kommunen inte är särskilt intresserad 

över att medverka när det gäller vägen. Man hänvisade till vägföreningen. 

Skyrsta Vägsamfällighet är mycket kritisk till utbyggnad av detaljplanen och ifrågasätter 

starkt de förutsättningar som beskrivs i planen. 

Vår vägförening ansvarar för väg Hammar riksväg 50 – Bastedalen. Vägen används i första 

hand för idag 112 fastighetsägare, inbegripet fast boende, fritidsboende, tomtägande, över 

100 båtplatser, naturreservatet; Harge uddar. 

Den idag mycket trafikerade vägen med allt för höga hastigheter står i motsats till ökad 

turism – fritidsliv, ytterligare båtplatser, fritidsboende, en väg som man kunna gå och cykla 

på, på ett säkert sätt. Hur ska detta fungera? 

Vägen i berörda områden är klart underdimensionerad redan som det är idag. Belastningen 

vår och sommar är mycket stor. Gällande hastighetsbegränsning i området är 30 km och det 

respekteras i princip inte alls. 

Vi räknar även med att området nere i hamnen fortsatt är tillgänglig för allmänheten. Så det 

inte blir ett ”eget/privat” område i området. 

Kommentar: 

Kommunen bedömer att tillfartsvägen är tillräcklig för de tillkommande bostäderna.  
Ansvar för anläggande av gatunätet inom planområdet läggs på exploatören i samband 
med genomförandet av detaljplanen. Det fortsatta huvudmannaskapet för gatunätet bör 
skötas genom upprättande av gemensamhetsanläggning med tillhörande 
samfällighetsförening.  
Alternativt utökas den befintliga vägsamfälligheten som idag ansvarar för intilliggande 
vägområden, efter anläggande av nytt gatunät inom planområdet. Andelstalet kommer 
därmed att omfördelas. 
Hastighetsbegränsning och hastighetsreducerande åtgärder av vägar regleras inte 
genom detaljplaneläggning.  
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9. Emmekärrs samfällighetsförening 

Sammanfattning: 

Extra styrelsemöte har hållits i Emmekärrs Samfällighetsförening den 11 juni 2018. 

Följande synpunkter önskar vi att få svar på: 

- Planhandlingen för fastighet Harge 16:8 visar att del av vägsträckan inom 
Emmekärrs S-förening är inritad inom det nya området för Harge 16:8. 

- Vi förutsätter att vi inte kommer att ingå i den planerade nya samfällighetsförening 
samt att planhandlingen ändras. 

- Viktig klargörande är även att Bastedalens hamnområdet även fortsättningsvis är 
tillgängligt för allmänheten. 

Kommentar: 

Plankartan justeras för att inte omfatta vägsträcka inom Emmekärr 
samfällighetsförening. 

 
 

10. Privatperson 1 

Sammanfattning: 

På sidan 4 i planbeskrivningen finns en bild med det område inritat där kommunen nu 

avser ansöka om upprättande av detaljplan. För detta område medgav länsstyrelsen inte 

någon strandskyddsdispens 2006 varför planområdet (planen?) uppges vara upphävt. Vilka 

planregler gäller för detta område om det inte omfattas av planen? 

Bild sidan 5. Utdrag ur LIS planen. Risk för översvämning finns markerat. Vid högvatten i 

Vättern och vid snösmältning kan det stå fritt vatten på delar av de aktuella ytorna eller 

omedelbart under markytan. Med dessa förutsättningar måste särskilda åtgärder vidtas vid 

bebyggelse. Befintligt markmaterial som sten, sand och tegel på lös- och halvfast lera är 

inte någon bra grund för bebyggelse utan kräver särskilda åtgärder som kan medföra höga 

byggnadsgrunder. En kvalificerad utredning om påverkan av högt vatten i Vättern och 

översvämningar bör utföras och redovisas. Det är viktigt att även plushöjderna anges i 

planen för att möjliggöra bedömning av påverkan på omgivningen av eventuella framtida 

byggnader. Eventuell tillkommande bebyggelse som kan försämra utsikten för befintliga 

fastigheter bör byggas låg med liten takvinkeln. 

På sidan 5 anges också att "Den inre delen av viken är mycket lättillgänglig och även 

badvänlig". Under våra snart 20 år i Bastedalen har vi aldrig sett någon bada i den inre 

delen av den södra viken då området är näst intill omöjligt att ta sig till från land p.g.a. 
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växtlighet och karaktär, vilket delvis framgår av flygbilden på sidan 4. Utmed hela stranden 

och ut i sjön är det dessutom rikligt med vass. Inre delen av den norra viken är visserligen 

lättillgänglig men med en bara några meter bred kant/strand som går alldeles utmed 

genomfartsvägen. Även här förekommer det vass. Ingen av stränderna är därför lämplig för 

människor att uppehålla sig på. 

Det är redan idag tidvis trångt för trafiken, bilar, gående och cyklister, på genomfartsgatan 

med ökad risk för olyckor i bl.a. korsningen mellan vägen från/till Bastedalens Herrgård 

som mynnar mot Harge 16:12. Detta kommer att öka då flera tomter med in/utfart på denna 

väg håller på eller är på gång att bebyggas. Bastedalen är sedan länge ett mycket uppskattat 

område av det rörliga friluftslivet och turister framförallt på sommaren. För både dessa och 

för boende finns behov av parkeringar när parkeringsmöjligheterna inte räcker till på de 

egna fastigheterna. 

Enligt illustrationsplanen avses en ny tomt att anordnas omedelbart söder om Harge 16:12. 

Enligt karta planbestämmelser, är ett större och annorlunda område gulmarkerat för 

bostadsbebyggelse. Vad gäller? 

Både den markyta omedelbart söder om Harge 16:12 och det "siktstråk" som går mellan 

16:12 och 16:19 och som både enligt planförslaget från 2006 och enligt plan från 1993 har 

beteckningen "Natur" bör bl.a. med hänvisning till risken för försämrad utsikt och olyckor i 

trafiken vara kvar som Natur och varken ändras till tomt för bostadsbebyggelse eller gata 

för motorfordon. 

I planbeskrivningen anges att illustrationer endast ger ett exempel på en möjlig utveckling 

med anledning av planförslaget. Mycket av utformningen av planen och tankarna kring 

denna kretsar kring en kanal som ska grävas. Som anges kräver detta tillstånd enligt 

miljöbalken. Tillstånd att utföra kanalen bör inhämtas hos Mark-och Miljödomstolen innan 

någon plan fastställs. För de fastigheter som är planerade att etableras närmast kanalen bör 

detta vara en viktig fråga. Enligt plankartan ska två områden för bostäder sträcka sig ända 

fram till vattnet i kanalen. Här bör en zon för promenader och cykling anordnas även på 

den östra sidan av kanalen. 

På sidan 6 anges att bilden visar "Plankarta för gällande plan". Detta är ju fel. Som 

kommunen anger medgav länsstyrelsen inte strandskyddsdispens varför denna del av 

planen inte genomfördes. Bilden visar en karta från ansökan om detaljplan från 2006. 

Redovisad karta kan vara vilseledande.  
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Enligt nu gällande och godkänd plan för övriga området har såvitt vi kan se 25 tomter 

anordnats, genom omfattande ingrepp i naturen, varav 7 är bebyggda och byggnation har 

påbörjats på 2. 16 tomter finns därför obebyggda. Goda möjligheter finns således redan nu 

till förtätning och ökat boende för den som vill flytta till Bastedalen.  

I materialet anges att kommunen äger fastigheten Harge 16:41. Det finns inte redovisat vad 

denna ska användas till och om det är aktuellt med att uppföra någon byggnad där. 

Kommentar: 

Planområdet omfattas idag av gällande detaljplan för området. Planen har dock inte 
kunnat genomföras eftersom strandskyddsdispens inte medgivits. Planhandlingarna 
förtydligas i frågan. 
 
Planhandlingarna kompletteras med geoteknisk undersökning och reglering med 
hänsyn till översvämningsrisk. 
 
Parkeringsmöjligheter för allmänheten säkerställs genom detaljplan och tillhörande 
exploateringsavtal. 
 
Plankartans möjliggörande för gata och bostadsbebyggelse i anslutning till Harge 16:12 
bedöms som en lämplig avvägning i området. Detaljplanekartan anger de juridiska 
möjligheterna till kvartersmark för bostäder och gata.  
 
Fastigheten Harge 16:41 planläggs delvis för parkering, utan möjlighet att uppföra 
byggnation, och delvis som bostadsmark. 
 

11. Privatperson 2 

Sammanfattning: 

Vi tycker det ska bli skönt om området ”snyggas till”, röjer upp, tar bort gammal vrak, 

”plåtbåt”, jämnar ut och tar bort sten och sly osv. 

Det som är viktigt för oss är att eventuellt bygge av hus sjönära absolut inte får bli 

”höghus”. Så att tomterna höjs, fylls upp, att samma misstag sker igen att bygglov ges som 

tidigare skett. 

Vi vill gärna, om vi kan, påverka hustyperna så att det stämmer överens med den ”gamla 

bykänslan”. 

Kommentar: 

Plankartan reglerar byggnadshöjd och takvinkel. Planbeskrivningen utökas gällande 
markhöjder inom området. 
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12. Privatperson 3 

Sammanfattning: 

Vi motsätter oss detaljplanen pga följande: 

• Utsikt över Vättern försvinner, den är unik för oss. 

• Vi lovades vid tomtköpet att inget skulle byggas framför vår fastighet. 

• Eventuell byggnation får till följd att värdet på vår fastighet sjunker drastiskt, kanske 

osäljbart då vi inte får igen satsade pengar. 

• Vi har idag ett högt taxeringsvärde men riskerar att försäljningsvärdet sjunker under 

taxeringsvärdet. 

• Vi hade aldrig lagt ut den stora summan på vare sig tomt eller byggnad om vi vetat detta 

vid tomtköpet, kanske inte ens köpt denna tomt. 

• Träden (alarna) som står på tomten framför oss får enligt uppgift inte fällas, upphävs det 

beslutet om en byggnad uppförs på tomten? 

• Vi accepterar övrig planering av området enligt förslaget dock utan uppförande av 

fastigheter som skymmer utsikten. Denna övriga planering lovades vid tomtköpet dock 

utan byggnation på fastighet. 

Kommentar: 

Planhandlingarna reglerar byggnadshöjd och takvinkel för att anpassa tillkommande 
bebyggelse till befintlig bebyggelse i området. 
 
Genom detaljplaneläggning prövas markens lämplighet för den markanvändning som 
föreslås i planförslaget. 
 
Alarna skyddas inte inom genom gällande detaljplan (förslag om att alarna kan bevaras 
finns dock i planbeskrivningen) eller förslag till ny detaljplan.  
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13. Privatperson 4 

Sammanfattning: 

a) Byggnation på sjönära mark 

LIS öppnar upp för fastighetsbyggnation på sjönära mark. Jag anser att kommunen bör ta i 

beaktande att det fortfarande finns många osålda tomter i området. I dagens läge finns ej 

behov av att stycka av fler tomter och därmed offra tillgängligheten till strandlinjen 

b) Kommande fastigheter på sjönära mark 

Om det trots allt blir aktuellt med strandnära tomter så bör de fastigheter som skapas smälta 

in i området så det sker en naturlig balans med övriga hus. I och med att dessa nya tomter 

kommer att ligga nära strandlinjen så blir vattenspeglingen för övriga som bor här skymd 

eller t.o.m. obefintlig. 

Radhus med möjlighet att bygga två våningsplan på de två tomterna närmast hamnen 

kommer definitivt se ut som en mur mot hamnen, båtarna och vattnet och det kommer att 

uppfattas som privat område ner mot den planerade kanalen. 

Jag anser på att det enbart ska ges möjlighet att bygga ett enplanshus på varje tomt, ej fyra 

stycken radhus i tvåplan som föreslås på två av dessa fastigheter. 

Höjdnivåerna måste tydligt anges samt marknivån. Det finns ett beslut i kommunen att 

Vätterns medelvattennivå skall räknas som marknivå vid byggnation och det ska ges 

möjlighet att byggnadens höjd räknas från 60 cm över denna marknivå. Detta bör man 

behålla. 

c) Väg från befintlig gårdsgata ner till sjön 

Gårdsgatan angränsar till min fastighet Harge 16:21 och skall fortsätta att löpa ner mot 

hamnen. I detaljplanen stannar gårdsgatan vid kanalen och där är det stopp och därmed 

kommer även vägen att uppfattas som privat och vi blir avstängda från att promenera ner 

till hamnen via gårdsgatans siktlinje.  

Vägen kan ej användas av områdets övriga boenden eftersom det vid kanalen enbart är 

privat mark. För att säkra allmänhetens tillgång till strandlinjen och skapa en förlängning 

av det befintliga området i öster så måste det finnas en bro över kanalen så det är möjligt att 

promenera denna väg ned till hamnen. Jag anser dessutom att det bör vara en cykel och 

gångväg så man minskar biltrafiken i området till gagn för de barn som rör sig i området. 
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d) Kanalbygget 

Kanalbygget bör nog specificeras lite mer för att jag ska kunna ha synpunkter på hur detta 

ska genomföras. Jag vet att det krävs en vattendom för att kunna verkställa denna. Frågan 

är också hur mycket kostar denna kanal, är det över huvudtaget möjligt samt hur skall 

denna finansieras? 

För att säkerställa de boendes önskemål att ha tillgång till vatten, strandlinjen och bad så 

anser jag att istället för kanal bör det läggas ut en brygga från stenarna en bit ifrån 

badbryggan. Idag används bryggan både som gästhamn och badbrygga och detta medför 

onödiga konflikter mellan badande och båtgäster. Dessutom finns det olycksrisker när 

simmande och badande barn skall samsas med stora båtar på denna badplats. Om bryggor 

med badstegar läggs ut så öppnas området upp för badande och området kommer att bli 

både säkrare och mer lättillgängligt och irritationerna över båtar vid badbryggan bör kunna 

utebli. På detta sätt säkrar man allmänhetens rätt till strandlinjen och stimulerar det rörliga 

friluftslivet. 

e) Komplementbyggnad på mycket sjönära område 

Enligt detaljplanen ska det kunna uppföras en komplementsbyggnad på högst 40 kvm på 

den ”nya ”parkeringen (Harge 16:41). Min fråga är: Vad är det komplement till samt vad 

ska den användas som? Det bör absolut ej byggas en byggnad där precis vid vägen intill 

strandlinjen. Detta kommer att täppa till all utsikt för de som har sin fastigheter bakom. 

Dessutom har allmänheten nu upptäckt denna parkering och det är många som ej bor i 

området som utnyttjar denna för att få tillgång till Vätterns vatten och unika naturområden. 

Kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras med reglering av mark- och golvnivåer med hänsyn till 
översvämningsrisken. 
 
Parkeringsmöjligheter för allmänheten säkerställs genom detaljplan och tillhörande 
exploateringsavtal. Mark för parkering har justerats, byggnation kommer ej vara 
tillåten. 
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14. Privatperson 5 

Sammanfattning: 

Det finns redan stor tillgång på tomter med vacker vy över Vättern och tillgång till 

friluftsaktiviteter kopplade till norra Vätterns skärgård. 

I nordöstra delen på berget är flertalet av tomterna osålda - tomter med redan färdigställda 

vägar och kommunalt vatten och avlopp samt el framdraget till tomtgränsen.  

Även i öster i den gällande planen finns sex osålda tomter. 

Därför är det mycket besynnerligt och sorgligt att Askersunds kommun genom LIS 

upphäver strandskyddet. Jag anser att de idag färdigställda tomterna gott och väl räcker till 

för att kommersiell och offentlig service skall kunna finnas kvar. 

Mina synpunkter på detaljplanen som nu är föremål för samråd är: 

Det saknas uppgifter om på vilken höjd bostäderna får byggas. När jag köpte min tomt fick 

jag av Askersund kommun uppgift om att beslut tagits om att medelvattennivån i Vättern 

skulle gälla som höjd om det skulle byggas på strandskyddat område. Om jag inte minns fel 

var det 60 cm över vattennivån. 

Jag får i stort sett hela min sjöutsikt borttagen genom den täta bebyggelsen. Åtta radhus 

närmast sjön tar effektivt bort sikten. Den kvarstående möjligheten att se vatten från mitt 

hus är sikten över parkeringen till lilla småbåtshamnen. Även där blir jag fråntagen den 

möjligheten genom en komplementbyggnad på 40 kvadratmeter med tillåten byggnadshöjd 

på 3,5 meter. 

Att ta stor del av parkeringen i anspråk för en komplementbyggnad stämmer dåligt med 4 

kap MB där främst det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas. Vackra sommardagar är 

parkering fylld av bilar.  

Planförslaget att ge möjlighet att minska de nu befintliga parkeringsplatser till cirka hälften 

kommer att ha en negativ inverkan på det rörliga friluftslivet. 

Jag ser helst att radhusen ersätts med enplanshus men om så inte sker anser jag att kanalen 

som går mellan de två radhuslängorna skall förses med en gångbro till centrumdelen. Detta 

för att undvika att radhusområdet inte får en för privat karaktär.  

Det bästa vore nog att helt ta bort planen på en kanal och låta gatan gå fram till centrum.  
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Kommentar: 

Planhandlingarna kompletteras med reglering av mark- och golvnivåer med hänsyn till 
översvämningsrisken. 

 
Parkeringsmöjligheter för allmänheten säkerställs genom detaljplan och tillhörande 
exploateringsavtal. Mark för parkering har justerats, byggnation kommer ej vara 
tillåten. 
 
 

15. Privatperson 6 

Sammanfattning: 

Det största problemet för ytterligare exploatering av området är vägen! 

Känns som om Askersunds kommun samt markägare har börjat i ”fel” ände, bör man inte 

ha ett möte med berörda vägföreningar innan man gör en detaljplan? 

Efter mötet i Båthuset framgick klart och tydligt att kommunen inte är särskilt intresserad 

över att medverka när det gäller vägen. Man hänvisade till vägföreningen.  

Jag är mycket kritisk till utbyggnad av Detaljplanen och ifrågasätter starkt de 

förutsättningar som beskrivs i planen. 

Den idag mycket trafikerade vägen med allt för höga hastigheter står i motsats till ökad 

turism – fritidsliv, ytterligare båtplatser, fritidsboende, en väg som man kunna gå och cykla 

på, påett säkert sätt. Hur ska detta fungera? 

Vägen i berörda område är klart underdimensionerad redan som det är idag. Belastningen 

vår och sommar är mycket stor. 

Man anser även att exploatering endast förutsätter korta kompletterande väganslutningar i 

de södra och centrala delarna, samt lite längre och mer komplicerade i den kuperade och 

lite bergiga norra delen.  

Detta måste påstås vara en klar underskattning av situationen. Vägen är ett problem som 

det är redan idag. Vägen är smal, i dåligt skick, trots underhåll och förbättring de senaste 

åren. Vägen är dessutom oerhört hårt trafikerad under vår och sommartid. Vägen är smal, 

med ett fåtal mötesplatser.   Hastigheten är numera 30 km i hela området, dvs från 

Amalienborg bort över mot ”gamla affären”. Hastighetsbegränsningen respekteras i princip 

inte alls! 
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Nybyggnation 

Möjlighet att bygga bostäder och därmed bidra till en naturlig utveckling av Bastedalen, 

samt att utveckla befintlig småbåtshamn med tillhörande verksamheter. 

Läge 

Området är beläget längs sjön Vätterns östra strand och utgörs av större delen av befintlig 

bostadsbebyggelse och en större småbåtshamn. Hammar är beläget ca 6-7 km nordost om 

området och det är ca 2 mil till Askersund. 

I området finns ett fåtal bofast boende, samt en del fritidsboende. Intresset för att bo 

permanent måste ses vara mycket liten. I området finns fortfarande runt 14 tomter till salu, 

av de tomter som finns till salu, har ett fåtal sålts. Den senaste 

exploateringen/söndersprängningen/förödelsen av ett naturkänsligt kalkstensberg, har ej 

renderat en endaste såld tomt. Till saken hör att det är mycket svårt att ta sig upp på 

berörda berg med bil. 

Beskrivning 

I området finns ett fåtal bofasta boende, samt en del fritidsboende, att anse att hamnen är 

”en större småbåtshamn” ligger i betraktarens öga. Det ska även finnas ett antal 

gemensamma byggnader i hamnområdet; dessa består av ett båthus, som utnyttjas av 

bryggföreningens medlemmar, är ej öppet för allmänheten, samt en större lada som inte 

innehåller något speciellt. 

Markstabiliteten anses vara god i området, det ska inte finnas risk för ras eller skred. Då har 

man inte Bastedalens historik med sig, på 60-talet var det ett större ras i hamnen, marken 

försvann helt enkelt.  

Dessutom finns risk för översvämning när vattenståndet i Vättern är högt. Området precis 

vid båthuset, blir då ofta helt översvämmat. 

Detta påstående håller jag inte alls med om. I hamnen och det berömda ” Bastedalen 

mining” finns ca 14 osålda/obebyggda tomter. Med andra ord kan vi inte se att 

utvecklingspotentialen är så stor. 

I och med att det fortfarande är 14 tomter osålda, så kommer det med största sannolikhet 

innebära att de kommer såklart att säljas först och de andra kommer fortsatt vara osålda, 

som sår i naturen.  
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Någon gång måste man sätta stopp för hur långt man kan gå när det gäller exploatering. 

Man anser att det finns möjlighet till vackra utblickar över Vättern i syd-västerläge, när det 

gäller att bygga i norr, är situationen svårare. Där är terrängen kuperad och bergig, detta 

gäller även i viss del i den södra delen.  

I de centrala, mer flacka delarna är markförhållandena mer lättexploaterade. 

När det gäller byggnation i de norra och södra delarna innebär detta, att man återigen 

kommer att helt spränga sönder den fantastiska, pittoreska naturen som finns i området. 

Man kunde önska att man kanske hade lärt sig något av det senaste ”misstaget” 

”Bastedalen mining”. 

Man tycker även att man i hamnen kan tänka sig att utveckla mer publika verksamheter, 

såsom restaurang, café eller liknande. 

Jag tycker att exploateringen av berörda området är ett ”avskräckande” exempel, ett 

exempel som kommuner runt om i vårt land skulle ta lärdom utav.  

En lärdom där det visar sig att det enda som gäller idag; är mammon. Det är mammon som 

styr, att man helt skövlar och skändar vårt natur arv, vår pittoreska natur; det bryr man sig 

inte alls om. Det har helt enkelt gått inflation i ”sjönära” boende. 

Självfallet räknar vi med att området nere i hamnen är fortsatt är tillgängligt för 

allmänheten. Att det inte blir ett ”privat” område i området! 

Kommentar: 

Kommunen bedömer att tillfartsvägen är tillräcklig för de tillkommande bostäderna.  
Ansvar för anläggande av gatunätet inom planområdet läggs på exploatören i samband 
med genomförandet av detaljplanen. Det fortsatta huvudmannaskapet för gatunätet bör 
skötas genom upprättande av gemensamhetsanläggning med tillhörande 
samfällighetsförening.  
 
Alternativt utökas den befintliga vägsamfälligheten som idag ansvarar för intilliggande 
vägområden, efter anläggande av nytt gatunät inom planområdet. Andelstalet kommer 
därmed att omfördelas. 
 
Hastighetsbegränsning och hastighetsreducerande åtgärder av vägar regleras inte 
genom detaljplaneläggning. 
 
En geoteknisk undersökning har genomförts efter samrådet. Planförslaget justeras i 
enlighet med detta och undersökningen bifogas planhandlingarna. 
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Planhandlingarna kompletteras med reglering av mark- och golvnivåer med hänsyn till 
översvämningsrisken. 

 
16. Privatperson 7 

Sammanfattning: 

Trafik 

Riksväg 50 kan nås dels via väg över Skyrsta och dels via väg över Harge. 

Genomfartstrafik i Bastedalen är primärt inte nödvändigt för att tas sig ut till riksväg 50 för 

boende längs tillfartsvägar eller i området. Vägsträckan genom Bastedalen har idag en 

hastighetsbegränsning på 30 km/h. Hastighetsbegränsningen efterlevs inte av alla som 

passerar. Inom planområdet står de flesta hus nära befintliga gator. Flera nybyggnationer 

pågår och fler planeras. Den nya detaljplanen kommer medföra fler hus. Syftet med 

detaljplanen är att skapa förutsättningar för fler attraktiva bostäder. Ett område blir 

attraktivt och trivsamt att bo och vistas i när samtliga som rör sig i området gör det på lika 

villkor. Bastedalen kan i framtiden vara ett attraktivt bostadsområde och samtidigt kunna ta 

emot många besökare till området om det planeras och exploateras på ett klokt sätt. I 

samrådshandlingen nämns inget om åtgärder för att göra det säkrare för de som går och 

cyklar inom området. Den asfalterade gatan är 3,1 m bred där ska gående, cyklister och 

bilar samsas. Samtliga gator i hela detaljplaneområdet behöver ges bestämmelsen 

lågfartsområde (gångfartsområde) för att öka säkerheten för de som bor och tillfälligt 

besöker området. Att passera området som detaljplanen avser i 30 km/h eller i gångfart 

ökar tiden för passage med 40 sekunder vilket borde vara uthärdligt för de flesta.  

Den nu gällande detaljplanen har i sin planbeskrivning angett att hastighetsdämpande 

åtgärder bör genomföras, inga sådana åtgärder har vidtagits trots att exploatering har 

pågått.  

För att säkerställa att lågfartsområde genomförs alternativt andra hastighetsdämande 

åtgärder behöver en bestämmelse införas i detaljplanen, att inga ytterligare startbesked för 

nybyggnation kan beslutas innan åtgärd genomförts.  

Parkering  

Område inom "småbåtshamn" nu markerat med X, till området behöver också bestämmelse 

P tillföras på lämpliga ytor för att tydliggöra att parkeringsplatser även kan finnas här. Nu 

angivna parkeringsytor räcker inte. 

Markhöjder  

Det är lämpligt att ange högsta tillåtna markhöjd inom olika delar av planområdet. Om inga 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

2020-04-20 
 
 

Sida 25 av 28 
 

markhöjder anges blir det svårt för bygglovshandläggare att inte medge bygglov för stora 

höjningar av befintlig marknivå.  

Kanal 

Anläggning av en kanal känns onödig intill Sveriges vackraste insjö. Utvidga hellre 

markområdet "Natur" i planområdets södra del till ett fint naturområde med gräsytor och 

träd. Rensa upp i sjökanten och ta fram en sandstrand. Det skulle tillföra området väsentligt 

högre värden.  

I planbeskrivningen anges också att gemsamhetsanläggning/samfällighet för skötsel av 

allmänna platser skall bildas. Vad gäller kanalen med tillhörande broar så förutsätts att en 

sådan samfällighet sköts och bekostas av de som har nytta av anläggningen/kanalen, 

fastigheter som direkt gränsar till kanalen, ingen annan i området kommer att ha någon 

glädje av eller kan använda kanalen till något meningsfullt.  

I planförslaget ligger tomtmark direkt mot kanal till skillnad från nu gällande detaljplan där 

naturmark finns mellan kanal och tomtmark. Tillgängligheten och att röra sig utmed vattnet 

för allmänheten och övriga boende begränsas jämfört med gällande detaljplan. Att röra sig 

längs vattnet blir helt beroende av att det byggs minst två broar över kanalen. För att 

bibehålla möjligheten att röra sig längs vattnet behöver det kompletteras med en 

bestämmelse att båda broarna måste byggas samtidigt som kanalen.  

Sannolikt kommer kanalen inte få något naturligt genomflöde vilket medför stillastående 

vatten av dålig kvalite och eventuellt andra olägenheter. Konsekvensanalys saknas av 

sakkunnig i samrådshandlingen och bör därför kompletteras innan granskningshandling.  

Byggnadshöjder  

Gällande detaljplan innehöll bestämmelse att byggnad endast fick byggas i en våning, det 

är borttaget i föreslagen plan. Högsta tillåtna byggnadshöjd är sänkt med 0,5 m till 3,5 m 

vilket sammantaget ger likvärdiga förutsättningar. 

Kommentar: 

Hastighetsbegränsning och hastighetsreducerande åtgärder av vägar regleras inte 
genom detaljplaneläggning. 
 
Parkeringsmöjligheter för allmänheten säkerställs genom detaljplan och tillhörande 
exploateringsavtal. 
 
Kanalen har tagits bort ur planhandlingarna. 
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Våningsantal bedöms inte längre vara en lämplig planbestämmelse. 
 

17. Privatperson 8 

Sammanfattning: 

1. Markeringen egenskapsgräns i områdets N. Del stämmer ej med ledningsrätten. Detta 

medför begränsning av byggrätt för denna del. (se tidigare plan) 

2. Kommunens parkering är markerad med möjlighet till byggnader vilket ifrågasätts. 

3. På naturområdena förutsätts ges möjlighet att transportera till o från bryggor mm. 

Kommentar: 

Område för ledningsrätter justeras. 
Parkeringsmöjligheter för allmänheten säkerställs genom detaljplan och tillhörande 
exploateringsavtal. Mark för parkering har justerats, byggnation kommer ej vara 
tillåten. 
 

18. Privatperson 9 

Sammanfattning: 

Enligt den föreslagna detaljplanen för del av Harge 16:8 skapas en ny tomt söder om 

fastigheten Harge 16:12. Detta är för vår del katastrof, något som vi inte kan acceptera. Vi 

kan föreställa oss att även den nya eventuella ägaren till denna nya tomt kan ställa sig 

frågande inför upplägget av en sådan lösning. 

Lösningen för vår del är att få utöka vår tomtgräns så att fastighetsunderhåll m.m kan ske 

utan att inkräkta på den ev nya grannens tomt. 

Kommentar: 

Fastighetsindelningen mellan Harge 16:12 och eventuellt tillkommande fastighet 
regleras inte i planhandlingarna. Illustrationen visar endast ett exempel. Lämplig 
fastighetsindelning prövas genom lantmäteriförrättning. 

 
19. Privatperson 10 

Sammanfattning: 

Är det möjligt att fastigheten Harge 16:12 kan finnas inom planområdesgränsen som 

presenterats?  
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Vi som ägare till fastigheterna Harge 16:19 och 16:25 accepterar inte någon bebyggelse på 

tomt gränsande till Harge 16:12. Vid upphandling av våra tomter garanterades att tomtytan 

närmast 16:12 icke var byggbar, i allmänt tal kallat prickat område.  

Om planförslaget fastställs kommer vi att yrka inlösen av till oss försålda fastigheter.  

Övrig del av detaljplanen accepteras och är i stort vad som tidigare presenterats.  

Kommentar: 

Fastigheten Harge 16:12 omfattas av planförslaget. Intilliggande markområde planläggs 
med viss byggrätt för bostäder. 
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Förslag till revidering av detaljplan för del av Harge 
16:8 m.fl. (Bastedalen) Askersunds kommun, Örebro 
län. 

Sydnärkes Byggförvaltning har bedömt att det är lämpligt att gå vidare med följande 

justeringar: 

• En markmiljöteknisk undersökning har genomförts efter samrådet. 
Planförslaget justeras i enlighet med detta och undersökningen bifogas 
planhandlingarna. 

• En geoteknisk undersökning har genomförts efter samrådet. Planförslaget 
justeras i enlighet med detta och undersökningen bifogas planhandlingarna. 

• Planhandlingarna justeras och kompletteras gällande strandskydd. 

• Redovisning kring miljökvalitetsnormer för vatten tydliggörs. 

• Planbestämmelsen x tas bort ur plankartan. 

• Planhandlingarna kompletteras med en utökad 
fastighetskonsekvensbeskrivning som även innefattar information gällande 
omprövning av gemensamhetsanläggning. 

• Planhandlingarna kompletteras med information gällande u-område, 
exploateringsavtal och planekonomi. 

• Plankartan justeras för att inte omfatta vägsträcka inom Emmekärr 
samfällighetsförening. 

• Planhandlingarna kompletteras med reglering av mark- och golvnivåer med 
hänsyn till översvämningsrisken. 

• Område för ledningsrätter justeras. 

• Kanalen tas bort ur planhandlingarna 
 

Samrådsredogörelsen har upprättats av Sydnärkes Byggförvaltning 
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