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PLANBESKRIVNING
INLEDNING
Handlingar
Detaljplanen består av:
plankarta med bestämmelser,
illustration
planbeskrivning
genomförandebeskrivning.
Planuppdrag
Byggnadsnämnden har 2009-06-16 § 75 beslutat att godkänna den hemställan om
planläggning som inkommit från Harge Bad & Camping.
Askersund

PLANOMRÅDE

Motala

Syfte och huvuddrag
Harge Bad & Camping ser en utvecklingspotential i den nuvarande verksamheten.
Gällande plan medger en utökning av campingen norrut, men saknar byggrätter för
stugor och servicebyggnader i erforderlig utsträckning.
Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillgodose dagens krav på en
modern campinganläggning bl.a. genom att anvisa områden för servicebyggnader,
campingstugor och lekområden.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet utgör en del av det lilla
samhället Harge, som är ett populärt
besöksmål sommartid, främst med anledning av den vackra naturmiljön i kombination med bad- och campinganläggningen. Området avgränsas av jord- och
skogsbruksmark i norr och öster samt av
småhusbebyggelsen i väster och söder.
Planområdet omfattar ca 12 ha.
Markägoförhållanden
Harge 1:27 ägs av Askersunds kommun.
Harge 1:66 ägs av Harge Fritid AB.
Harge är ett populärt besöksmål sommartid

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktsplan
Planen strider inte emot den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Norra Vättern
och dess stränder, antagen 1997-10-27 av kommunfullmäktige i Askersunds
kommun, där det aktuella området är redovisat som område för jord- och
skogsbruksområde med i huvudsak spridd bebyggelse där hänsyn skall tas till
naturvårdens, friluftslivets och jordbrukets intressen.
Riksintresse
Detaljplanen ligger inom område som utgör riksintresse för friluftslivet enligt MB 3
kap 6 § samt riksintresse för det rörliga friluftslivet och turismen enl. MB 4 kap 2 §.

I FÖP anges jord- och skogsbruk med spridd bebyggelse

Detaljplaner
För området gäller
detaljplan (fd
byggnadsplan) för
Hargebaden, antagen 198612-04 av byggnadsnämnden i Askersunds
kommun. Gällande plan
inkluderar ett ännu
oexploaterat område för
campingändamål norr om
det befintliga. I övrigt
innefattar gällande plan
badet, vandrarhemmet samt
några bostäder.

Planprogram
Då planen främst syftar till att ändra byggrätten och inte planlagd markanvändning,
inte strider mot översiktsplanen och i övrigt inte innehåller frågor av principiell art
har det inte bedömts nödvändigt att upprätta ett särskilt planprogram.
Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan
Enligt 5 kap 18 § PBL ska planer miljöbedömas om planens genomförande kan
antas medföra betydande miljöpåverkan. För att klargöra detta ska en
behovsbedömning upprättas enligt bil 2 och 4 i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. En sådan behovsbedömning har upprättats och av denna framgår att
plangenomförandet inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.
Behovsbedömningen biläggs planförslaget och följer detta genom planprocessen.

I området finns ett 150-tal campingplatser som avgränsas av uppvuxna träd och buskar

NUVARANDE FÖRHÅLLANDEN
Övergripande användning av området
Campingen har ett 150-tal campingplatser, varav 110 med el och 20 med el och
avlopp. Det finns även ett 10-tal campingstugor i områdets östra delar. I övrigt är
ett antal servicebyggnader uppförda som inrymmer reception, hygienutrymmen,
gemensamhetsytor och avfallshantering.
Mark, vegetation, lek och rekreation
Strandpartierna i Hargeområdet kännetecknas av uppspruckna bergsryggar med
vinpinade tallar och karga hällar. Cirka 200 meter söder om campingen ligger
Verkanäsets naturreservat som är ett utmärkt exempel på det unika landskap som
karaktäriserar området.
Campingområdet ligger bara några hundra meter ifrån badet med tempererad
badbassäng och badstrand. Inom campingområdet finns en minigolfbana,
boulebana, elbilar samt en spelhall. Här finns även en lekplats, gräsplan för fotboll
samt en mindre mountainbikebana.

Möjlighet finns att hyra båt och kanot för en tur i norra Vätterns skärgård.
Campingplatserna avgränsas av uppvuxna träd och buskar.
Ytvatten, dagvatten, grundvatten
Inom campingområdet finns många öppna gräsytor i vilka dagvattnet kan
infiltreras. Fastigheten Harge 1:66 ingår i ett markavvattningsföretag (Harge
invallningsföretag av år 1956).
Teknisk försörjning
Området är anslutet till det allmänna ledningsnätet. Ett kommunalt vattenverk
ligger inom planområdet.
Geotekniska förhållanden
Någon geoteknisk undersökning av området har inte genomförts, men bergrunden
består i till stor del av granit och enligt jordartskartan domineras planområdet av
postglacial sand och isälvssediment som bör vara fördelaktig ur
infiltrationssynpunkt.
Övergripande trafikstruktur
Tillfarten till campingområdet sker från Hargebadsvägen, som avgränsar
planområdet i söder. Trafiken till och från de enskilda campingplatserna sker
genom ett vägsystem som slingrar sig igenom campingområdet. En större parkering
ligger i anslutning till badet. Det finns även ett tjugotal parkeringsplatser söder om
campingen, längs Hargebadsvägen samt ett antal parkeringsplatser i anslutning till
receptionen.
Området trafikeras av bussar mellan Askersund - Motala och en busshållsplats finns
vid riksväg 50, ca 400 meter från entrén till campingen.

Cirka 200 meter söder om campingen ligger Verkanäsets naturreservat

FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN
Övergripande användning av området
Nuvarande användning, camping (N), föreslås gälla för huvuddelen av
planområdet. Inom detta område ryms förutom platser för husvagnar/bilar och tält
även servicebyggnader och campingstugor. Ett område för centrumbebyggelse (C)
anvisas vid nuvarande reception.
Bebyggelse
Antal och lägen för servicebyggnader fastläggs inte i planen. Istället får ett lämpligt
antal uppföras till en största sammanlagd byggnadsarea på 600 m2. Högsta
byggnadshöjd är begränsad till 4 meter. Huvuddelen av nuvarande och
tillkommande campingområde avses liksom idag användas för husvagnar/bilar och
tält. Fler platser kommer att förses med el och avlopp.
För att tillmötesgå den ökande efterfrågan på campingstugor har särskilda områden
där sådana kan uppföras anvisats i planen, dels i södra delen och längs den västra
gränsen samt centralt i området kring befintliga stugor. Stugornas standard och
storlek kommer att variera från små enkla övernattningsstugor på ca 10 m2 till
större stugor med WC/pentry på upp till 40 m2.
Vid receptionen föreslås ett område för centrumanläggning. Tänkbar användning är
reception, närbutik, service, samlingslokal etc. Byggnader får här uppföras i högst
två våningar.
Mark, vegetation, lek och rekreation
Campingen ska vara en plats för människor i olika åldrar. För att särskilt ge
utrymme för lek och rekreation anvisas ett område för lek i områdets sydöstra hörn
där det idag redan finns en bollplan. Tänkbara användningar kan vara fotbollsplan,
volleybollplan etc. I skogsdungen norr om de idag befintliga stugorna föreslås
ytterligare ett område för lek. Tänkbara användningar kan vara discgolf,
hinderbana, mountainbikebana eller äventyrsbana. Skogsdungen kan behöva glesas
ur för att inrymma den tänkta användningen.
Ytvatten, dagvatten,
grundvatten
Campingen består till
stor del av grönytor och
infiltrationsmöjligheten i
marken anses vara god,
vilket medger ett lokalt
omhändertagande av
dagvatten. Btr risker för
översvämning vid höga
flöden, se genomförandebeskrivningen.

Lek och rekreation för alla åldrar

Övergripande trafikstruktur
Den övergripande trafikstrukturen kvarstår med tillfart från Hargebadsvägen och
med ett slingrande vägnät som leder ut till campingplatserna. Parkeringen längs
Hargebadsvägen kan ligga kvar i samma utsträckning som tidigare.
Planen beräknas inte medföra någon betydande trafikökning varför
Hargebadsvägen kan ligga kvar i samma läge och utförande som idag.
Förutsättningar för räddningsingripanden
På lokalgator, och runt verksamhetsbyggnader ska det finnas utrymme och underlag
så att räddningstjänsten kan ta sig fram med räddningsfordon. Tillgång till
släckningsvatten via brandposter inom området ordnas i samråd med Nerikes
Brandkår.
Teknisk försörjning
Väster om campingen avgränsas ett användningsområde för befintligt vattenverk.
Högsta byggnadshöjd begränsas till 4 meter. Området är anslutet till det allmänna
ledningsnätet.
En 20 kV markkabel löper längs norra sidan av Hargebadsvägen. För denna
redovisas ett u-område med en bredd på ca 4 meter. Även ett E-område för en ev.
kommande transformatorstation anvisas i planen nära campingens infart.
Avfall
Avfall skall hanteras enligt Askersunds lokala renhållningsordning. Organiskt
avfall och restavfall skall sorteras inom varje fastighet i miljöbodar eller liknande.
Konsekvenser för riksintresset
Planen har samma omfattning som norra delen i nu gällande plan, så när som på
skogsdungen i öster. Förändringen bedöms därför inte påverka riksintresset.
Vidare är riksintressenas syften att främja friluftslivet och turismen i området. För
att möjliggöra ett aktivt friluftsliv krävs bland annat tillgång till sådana
anläggningar som Harge camping utgör. Campingens utveckling anses därför vara
förenlig med riksintressets syften.

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har framtagits av Karl-Jonas Jonsson, Sweco Architects Örebro
på uppdrag av Harge Fritid AB och i nära samarbete med Sydnärkes
byggförvaltning.
Örebro 2011-04-11 rev 2011-06-27
Sweco Architects AB

Karl-Jonas Jonsson
Planarkitekt FPR/MSA

Sydnärkes Byggförvaltning.

Hikmet Hrustanovic
Stadsarkitekt

Ove Sahl
Förvaltningschef
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Planprocessen - tidplan
Planförslaget avses att handläggas med normalt planförfarande enligt PBL (plan- och
bygglagen) 5 kap 28 §. Detta innebär att planen efter samrådsskedet och efter
eventuell bearbetning ställs ut för granskning vilket beräknas ske under
våren/sommaren 2011.
Genomförandetid
Planen föreslås få en genomförandetid på 5 år. Enl. PBL 5 kap 5 § skall alla planer ha
en genomförandetid på mellan 5 och 15 år. Under denna tid får planen inte ändras eller
upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. När genomförandetiden gått ut fortsätter
planen att gälla tills den ändras eller upphävs.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Respektive fastighetsägare är ansvarig för åtgärder på den egna fastigheten.
Trafikverket är väghållare för Hargebadsvägen.
Askersunds kommun är huvudman för det allmänna ledningsnätet.
Avtal
Ett avtal har tecknats mellan Harge Fritid AB och Sweco Architects, Örebro om att
bistå vid upprättandet av detaljplanen.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Planområdet förutsätts utgöra en fastighet utom område för vattenverk i sydväst som
utgör egen fastighet.
Ledningsrätter och servitut
I den mån allmänna ledningar kan behöva förläggas på kvartersmark kommer dessa att
regleras med servitut eller ledningsrätt.

Markavvattningsföretag
Fastigheten Harge 1:66 ingår i ett markavvattningsföretag (Harge invallningsföretag
av år 1956). Enl. de handlingar som tillhör invallningsföretaget ligger den östra delen
av campingområdet inom det område som kan drabbas av översvämning vid ett
vallbrott eller pumphaveri vid höga flöden. Denna del är dock huvudsakligen avsedd
för husvagnar/bilar och tält samt några enklare campingstugor. Den del av planen som
anges som centrumanläggning (CII) ligger utanför riskområdet. Detta gäller även för
vattenreningsverket (E) i sydväst.

EKONOMISKA FRÅGOR
Planekonomi
Planläggning, fastighetsbildning och plangenomförande bekostas av Harge Bad &
Camping.

TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
Fastighetsägare, byggherre eller ansvarig för respektive verksamhet är ansvarig för att
genomföra erforderliga tekniska utredningar inför byggande eller andra åtgärder.
Området avses att liksom idag anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät..
Dagvatten omhändertas lokalt.
Området bedöms kunna anslutas till befintliga el- och teleledningar. Huruvida dessa
måste läggas om eller förstärkas får avgöras i samråd med respektive nätägare.
En 20 kV markkabel löper längs norra sidan av Hargebadsvägen. För denna redovisas
ett u-område med en bredd på ca 4 meter. Även ett E-område för en ev. kommande
transformatorstation anvisas i planen nära campingens infart.
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