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Hvor fUral~c till ~nCring och utvid~ninc av stadsplan för Båstads 

ktipini; berörande !·:vartcron Apeln, Pi lon r:1. fl. up:pru.ttut i februari 

1960. 

Pl~nförslacct i vad det innefattcr ~ndring i eällande stadsplnn 

omfattar kvarteren Lyckebucken, Apeln, Pilen Atlas, Boken, Ask~n, 

Bercfotcn, Cedern, BjHrken, Draxen och Bercet sunt en mindre del av 

kvarteret Die~. Utvidening av stadsplanen omfattar ett mindre omrtLdo 

beläcct sydost om kvarteren Boken och Cedern. 

Gilllunde stadsplnn har fastställts i. vad berör mindre delar av 

kvarteren A~eln och P;len av Kungl. Maj:t den 6 sept~mber 1?12, i 

vad berHr kvarteren Atlas och Doken samt äterstdende delar av kvar-

tcren Pilen och Apeln av Kuncl, Maj:t den 10 april 1931, i vad berör .. 
kvarteret Ly ckeba.cke n av Kungl. Maj :t den 31 maj 193 4, i vad berör 

r • , 
g,..._l(e., 

kvarteren Asken, Bergfoten, Cedern, BjörkenY~ch Berget av Kungl. . ... .,, .. ., 

Muj:t den 18 februari 1938.och i vad berör kvarteret Biet av läns-
* 

styrelsen den ~9 ap~il 1952, 

I vad berör gator innebär förslaget till ändring- i stadsplan 

a1t eatulinjerna för Änselholmsvägen anpassas till den sträckning 

och bredd gatan nu har pä marken, att Ferievägen omlägges p& strliclnn 

mellan Trädgurdsvägen och Karstorpsvägen så att den erhiller mindre 

lutninc- och bilttre o.npassning till gällande fastighetsindelning, att 
\ 

R&höcsvicon frdn kvarteret Braxen omlägges s4 att den 1 söder ansluter 

sic till Karstorpsvligen och att Karstorpsvägen utökas till bredd uv 

12 meter. DUrjilmtc har justerinG gjorts av kvartershUrn i gatukors. 

Dctrilffandc kvartersmarken och dess användnine innebär fUrslueet 

inc;o. vU.scntli{.'U tindrin{;ar. Doc!: föres läs att ino::i kvc.rteren bel1i6 nn. 

v~lstcr om J!'cricv~icen viss bccr1:isninc skall ske ifr:lca o::i det antal 

lUcenh0ter, som f~~ inredas i byggnad. 



UtHkningen av stedsplnnen motiveras av att inom detta omr&de f~re-

liGecr efterfräao.n pä bycanndstomtcr och av att förslae väckts om upp

hävande av stadsplo.nen för den del av stadsplaneomrc.det som är belt:icet 

••äater om det omräde, som omfattas av detta planförsluc. 

Sto.dsplanebestämmelserna har utformats i anslutning till Kuncl• 

byggnadsstyrelsens beotämmelser till detaljplaneförslag av !r 1949. 

Ängelholm i februari 1960. 

M. Glifberg 
distrikts lantmätare 

A. Lindström 
Arkitekt SAR 

Tillhör Kommunalfullmäktiges 1 Båstads köping 
beslut den 27 juni 1960, § 53; betygas: 
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1'illtt'!.'! till förestående beskrivni~'J. 

Utöver här ovan uppräknade gällande stadsplaner berör planförslaeet, vad betriiffl\r 

:"atuhi:5jder, jämvU.l av länsstyrelsen nen 4 april 1951 :fast st1:tlld stadsplan :fö t kvarte

-ren Teielt.imuilyckan och '11rehörnif1l•en m.m. c:a:nt av länsstyrelsen den 29 april 1952 
/.'-'.J 

fastställd ntadsplan för, Borgen och Evald m.m. 

Äneelholm i november 19GO. 

M. Glifbere 

distrikt slantr.iiitare. 

N:r III:458. Tillhör länsstyrel

sens i Kristianstads län resolu
tion den 29 mars 1961. 

På tjänstens vägnar: 

H., V/ikström 

A. Lind st rijm 

arldte}ct SAR 
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StadsplanebestEmmelser. tillhörande förslag till ändring och utvidgning av 

stadsplanen för Båstads köping berörande kvarteren Apeln, Pilen m.fl. upprättad 

i februari 1960. 

Beteckningarna hänföra sig till stadsplanekartan. 

// 
§ 1. 

AlNÄNJ:)NIIrG 'AV 1."V AHTERSMARK. 

l Med A betecknat område får användas endast för·allmänt ändanål. 

Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. 

§ 2. 

1,IA.1ZK SOM ICKE FÅR BEBYGG.AS. 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

BYGGj\iADSSÄTT. 

Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hu~ som uppföres fristlende. 

·nock få huvudbyggnader två och två sammanbyggas i gemensam tomtgräns. 

§ 4. 
0 •. 

DEL AV T01IT SOM FAR BEBYGGAS. 

Av tomt som omfattar med Ö betecknat område får högst en fjärdedeLbebyggas. 

VÅ.lITI-rGSAl'JTAL. 

Å med I eller II betecknat område får byggnad uppför-2.s med högst en res:pektive 

två våningar. 

Å med v betecknat or,1råde för utöver angivet vånint,,;s&.ntal vina. im.·ec.as. 
- --~,._ __ ·-~-~-..... ~°t-->-.~ 
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§ 6. 

BYGGNADS HÖJD. 

Å med I eller II betecknat område får byggnad icke uppföras _till större 

"höjd än 4.4 respektive 5.6 meter. 
·h. ------'---

§ 7. 

ANTAL LÄGElHIBTER. 

_Å med 1 eller 2 betecknat område får huvudbyggnad 

en respektiv~ två lägenheter. 

§ 8. 

icke inriJUllila flera än 

Inom område som enligt 1 § är angivet för bostadse.ndamål må efter byggnads

nämndens prövning även inredas lokaler för hande~, hantverk och pensionat-

rörelse snmt samlingslokaler och garage. ~ 

Ängelholm i februari 1960.~-~\ 

'0.-, .·,: '\., 
A. Lindström/ 
Arkitekt SAR 

Tillhör Kommunalfullmäktiges i Båstads köping 
beslut den 27 juni 1960, § 53; betygas: 


