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FORSLAG TILL SYGGNADSPLAN 

FOR DEL AV 
STG. NR. 1370 + 1373 M.FL. 

RANVI 1--<STERRASSEN 
BÅSTADS KÖPING 
KRISTIANSTADS LAN 

uPPAA'TTAT I MAJ 1966 · 
CELANDER FORSER LINDGREN 
ARl-<ITEl<TKONTOR AB 

~~~ 
BENGT FQRSER 
ARKITEKT SAR 
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REINE FALi-< 
INGENJÖR 

GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD AA 1965-1966 AV 

INGENJÖRSBYRÅN VIAK AB 

0 ' • 

,-1-:'fH. /-JtJ uv.µ.i,,:;J 

ÅKE WOXENJUS, LANTMATARE 

0 ID~~~~ ~M 
'ill,1 ...... , ... n:11.1 _ .. 1----i.• __ ,_,j,_,.l,, __ .......... 1 

SKALA 1, 1000 

BETECKNING.AB 

GRUNCJl<ARTAN 

---
- ----- - ---

FASTIG><ETSGAANS 

VÄG 

MUR 

STt)OMUR 

C8I E3 oo,;r,o.DSHUS FOESP <JTHUS 

NIVÅKUINOR I METER Ö\/ER 
KOPINGENS NOLLPLAN 

"' ... 

ilLLl-lÖR KOMMUNAL FULLMAKT IGES 

I BÅS1ADS KÖP I NG 8ESLUT 
DEN 28 OKTOBER 1960 § 77 BETYGAR . 

I TJÄNSTEN : 

~-~~ 
SVEN H.ÖGSTRÖM 

KQMMUNALINGENJÖR 

+ RUTNATSPUNl-<:T 

--r- FASTIGHETSREGISTERGl:VA.NS 
NR ll!C.2 2 '' TILLHÖR LiNSSTYRELSE.NS l 

KR ISTIANSlAOS LÄN BESLUT DE.N 17 FEBRU.t,RI 

1 9 7 0 

QRA.N§BETECKNINGAR ------·-
PLANGRA.NS 

KVAR'i"EASGRÄNS 

UNQAt,llAC. SE BES LU lE l 

PÅ lJÄ.NSlENS VÄ.C,Nt.R 

~~ 
ERI K 8RINCK 

___ ,__ BESoAMMELSEGRÄNS 

-•--- QRANSUNJE EJ AVSEDD ATT ,ASTSTALLAS 

--······ ········· \LLUSTRATIONSLINJER 

QMf½OESBETECKNINGAR 

ALLMÄ.N PLATS 

I::: =~l VAG 
IL.----'! RAR!< ELLER PLANTERING 

BVG(lNAOSMARK 

B I OMR1'DE .öR eosrAoSANDAMÅL 

QYBtGA ee;fEC~INCj,AA 

[/':-'_:/ :'·':/:;:! MARK SOM EJ FÅR BEBYGGAS 

F. Sk sYGGNAOSSATT 

+O.0 VAGHÖJD 

I ANTAL VÅNINGAR 

U OM~DE FÖR UNDERJORDISKA LEDMNGAA 

GRÄNS FÖR OMRÅDE SOM ENL. KO M MUNAL

FU~LMÄKTIGES BESLUT AV DEN 2.8 OKTOBER 
196B §77 , UNDANTÄC3iTS ~RÅN PLANFÖRSLÄGZT 

...i•--•► Gräns för omr8.de som undantagi ts genom 
länssty relsens i Kristianstads län reso-

lution 17 . 2 .1970 . 



''~-
.. ,' • /Ay ......__;_ _____________________________ ..,.-_____ _ 

Förslag till byggnadsplan . 

för delar av Stg 1370 + 1373 m.fl. 

RANVIKSTERRASSEN 

Båstads köping 

Kristianstads län 

Beskrivning 

Onrådet upptar en yta av ca 125.000 m2 
och är beläget ca 1 km 

söder an Båstad centrum. Det gränsar i sydost till väg nr 746, 

i sydväst till köpingsgränsen. 

Plananredet utgöres av en östersluttning san lutar ca 1:8. 

Marken utnyttjas för frukt- och grönsaksodling. De västra 

delarna närmast köpingsgränsen är bevuxna ~d boksk<;>g. 

Grundundersökningar har utförts och redovisas i särskild 

bilaga. 

Den enda befintliga bebyggelsen utgöres av de gamla gårds

byggnaderna på Stg 1373. Dessa bibehålles i planförslaget. 

Generalplan för Båstad saknas. På begäran av byggnadsn&lnden 

har därför detta planförslag föregåtts av upprättande av en 

dispositionsplan. Denna dispositionsplan, daterad november 

1965, anfattar anrådet mellan väg 746, köpingsgränsen, 
Tarrevägen och den befintliga bebyggelsen i öster. På grurxi

val av dispositionsplanen har därefter det nu redovisade 

byggna.dsplaneförslaget uppgjorts. 

Planförslaget upptar en bostadsbebyggelse san anfattar 72 

envånings enfamiljshus varav 40 kedjehus och 32 friliggande 

villor. För att ge anradet, san har ett e,qx:>nerat läge, 
en lugn karaktär har husen ordnats.i rader utefter nivå

kurvorna. Bebyggelsen bör dessutan ges en enhetlig prägel 

med sarrma takutfonnning och fasadmateriel. 
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Tillfart till anrådet sker från väg 746 i två punkter. 

Bostadsgatorna är utformade san säckgator. I kedjehusanrådet 

kan dock rundkörning åstadkcmnas an så skulle krävas • 

Parkeringen avses oronas på tantmark. Planbestlirrmelserna 

medger dubbelgarege san ti.llsanman.s med ui:r'y!mne framför 

garagen ger 4 platser per tantplats. Dessutan finnes vid 

varje kedjehusrad 4 parkeringsplatser på vägmark. 

I nordväst gränsar ant'ådet enligt dispositionsplanen till ett 

större samlat grönanråde. I anslutning till detta har redo

visats ett huvudgångstl'.'åk san leder åt era hållet rot Båstad 

centrum, åt andra hållet ut i skogspartierna väster an 

köpingen. Utöver detta gångstråk finnes centl'.'al t i anrådet 
en gångförbindelse i samband med parkytor avsedda för plan

teringar och lekplatser. 

Plananrådet kan anslutas till köpingens vatten- och avloppsnät 

på sätt san redovisas i en särskild VA-utredning, upprättad 

av Ingenjörsbyrån VI.Af<. AB, Göteborg. 

Under planarbetets gång har samråd skett med länsarkitekt

kontoret, vägförvaltningen, byggnadsramnden, karrnuna.J.rl&mden, 

stadsarkitekten och kamu.malingenjören. 

Göteborg i maj 1966 

Celander Forser Lindgren Arkitektkontor AB 

L~~ ' ~" ~ ----~ -'c,,v I ~ 

Bengt Forser Reine Falk 
Arkitekt SAR Ingenjör 

Tillhör Kommunalfullmäktiges 
i Båstads köpings beslut 
den 28 oktober 1968 § 77 betygar 
i tjänsten: 

!:;!~ 
kommunalingenjö~ 

E :r IIIG2-2-69 Tillhör länsst;y:;:-else s 
i Kristianstads lä...'1 beslut den 17 
februari 19700 
På tjänstens vt~c:n.ar: 

'4. 
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Förslag till byggnadsplan 

för delar av Stg 1370 + 1373 m.fl. 

RANVIKSTERRASSEN 

Båstads köping 

Kristianstads län 

Byggnadsplanebestänmelser 

§ 1. Byggnadsplaneanrådets användning 

Byggnadsmark 

31. 

Med B betecknat område får användas endast för bostads
ändamål. 

§ 2. Mark san icke får bebyggas 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

§ 3. Särskilda föreskrifter angående anråden för ledningar 

A med.!:! betecknad mark få icke vidtagas anordningar som 

hindra framdragande eller underhåll av underjordiska 

allmänna ledningar. 

§ 4. Byggna.dssätt 

Man. 1. A med Sk betecknat anråde får bebyggas endast med 

hus som sarranci.nbyggas i gemensam tantgräns 

(kedjehus). 

Man. 2. Med F betecknat område får bebyggas endast med 

hus som uppföras fristående. 



§ S. Antal byggnader och byggnadsyta å tomtplats 

Man. 1. A tantplats som anfattar med F betecknat anråde 

får endast en huvudbyggnad jämte erforoerliga 

gårdsbyggnader uppföras. 

Man. 2. A tomtplats san anf attar med F betecknat anråde 

får huvudbyggnad icke upptaga större areal än 

180 m2 samt garage eller andra gårdsbyggnader 
-- 2 

· icke större samnanlagd areal än 50 m • 

§ 6. Våningså.ntal 

Amed I betecknat anråde får byggnad uppföras med endast 

en våning. 

§ 7. Byggnads höjd 

A med I betecknat anråde får byggnad icke uppföras till 

större höjd än 4.0 m. 

§ 8. Taklutning 

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst s0
• 

Göteborg i ma.j 1966 

Celander Forser Lindgren Arki titk tor AB 

, ,-.,,.. ~~ <:--·v ./ . , .,,-f,~ ,1 .,,-
,,~. i?-- -rr---r ,,,. "-../y 

/ /, 
I V 

/ 
Bengt Forser Reine Falk 

Arkitekt SAR Ingenjör 

Tillhör Kommunalfullmäktiges 
i Båstad köpings beslut 
den 28 oktober 1968 § 77 betygar 
i tjänsten: 

~-~~ A -
C H'· vy:t .. '----..,ven ogs rom 
kommunalingenjör 

li:r IIIG2-2-69 Till~1Öl' u:nsst:-relse::0.s 
i Kristianst~ds län beslut den 17 
fe br1.1.o.ri 1970 o 

På tjinstens vä5nex: 


