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Byggnad"spl aneb e s tänme 1 sei
ttrLlhöra.nde försIag til"L bygg;naclspl"an för fastielheten

I
Bamsd.al J', huvud.deLen, i Sat Anna sockenl §tegeborgs
lande Iäno

;.;----
Bygpsrad spl-aneområdets . användntgt{

t morn. Med. B betecianat område får använd.as endast för bostadsänd.a-
måI.

2 mon. Irted. Rb beteolmat områd.e får använöas endast för friluftebad.
. och därmed. samhörigt änd.amåI.

] morao Med.. L beteoknat område får använd.as endast för lantbruksända:.
uråL och får loke bebYggas.

{ mom" }led. Eh betecknat områd.e får anväind.as end.ast för snåbåtehaxm
ooh dämed. saurhörtgt ändemåI.

! momo ffied. V betecknat områd.e ska,I1 utgöta vattenområde son ioke får
utfyLtas elLer överbyggas L anxran.nån än vad som erfordras
för broarr

6 mom. Med. Vb batecknat områdo skaLL utgöra vattenområde Eom icke
få,r utfy3-Ias eLler överbyggas i annan må,n än som erfordras
för småbåtgtrrYggor.

2"§

L[åJik so& Åcke få.r teb.{sgaq
Med punkipriclcnlng beteoknad mark får icke beby$$aso

,"§
'sgkiL d a.jl§Iesluif tgr -apså,ende ogtå4en f ör lpdpinsar

På med. u betecknad. mark få.r icke vid.tagas anordnings.r BoIII

hind.ra frarndragand.e elLer und.erhålI av und.eriorölska alLmän-
na Iedniugiaro

4"§
Sygenad.qsätt'

på med F ell-er Ö betectnat onråds ekaIl buvud.byggnader upp*
förae friståeniloo

B/gsnad.e Läge m fl, lagakraftvunnen 2010-03-09'

Byggnad. får loke för3.äggas nä::nare väg än 5 meter ooh jicke

näruare €;räns uot grannf astl€;het eller park än {, ) meter,
Byggnad.snii.mnden rn& d.ock efter gf,annee hörande medglva, a.'tt
uthuo förLU.elges på mintlre avstånd tilI grannes gräns, d.är

,,1,



Bestämmelserna
föreslås upphävas
och ersättas med
nya bestämmelser

detta med. hiinsyn t111 byg'gna.d.ens ringa storLok och andra ln-
verkand,o ornotändigheter p::övas ku$na ske utan oläg:enheto

7.§
AnjFaL bIflenad.gr, ooh !trJäf,nad.sItq på tomtnlatg

1 mono På tomtplats eom ornfattar neö tr' elLer Ö beteoknat onrå,d.e får
endast en hurrudbyggnad och ett uthus uppföraso

får
och

- över kvartersgräns gon betecknats med. triangLar får utfart
ej anordnaoo

§tockholm d.en 50.Jo 1967,

Rgvo
Rev.
Bevo

d.en
den
d.en

2.6, 1967.
25,8,1967,
8.9. 1967.

a;»il'6*a,,\,
$unnar Gräel-und,
Arkltekt '§.A.R

Tillhör länsstyrölscns

götlands län reeolutisn

. /. E,/#.... /. ?_ 6- 9... I

a-?...e ./..å...-€tt
i t!änston.

Tlllhör Kungl, Mai:ts bexlu-i

un t tl /l)Lr; B (,q,

l,rntlaotag le Kungt f"lal t, l>r:sh,i)

llrrc!( hchn I i[ o unnul Lutidr'llcpi:iitn 8[lct

Er officio:\q-ril-f-
Til1hör $tegeborgs konmunaLfuLLn?iktiges

beelut den 28 deoembsr 196?, § 12

i Östar-

dan

ärendat

balygas

2 mom. På tomtp}ats som omfattar meÅ F elLer ö beteoknat ourråde får
byggnad.er lcke upptaga stöme samnanlagd, areaL än 150 rn2.

B,§

SPgsn.ads höJd

å;::?*'"''"' 1 mon" 
Iå,ä:u*llr":t;x"::rB;åTl5lr"ilätåi

kompletteras med ntSSA an 2rJ neter.
bestämmelse om

hogsta totalhöjd for 2 mon. 3å med' Rb ell.er Th betecknat områÖe

huvudbyggnad tiLL större böjd. än 2rl netero

g,§

Börbud._mot .Ptfj,r,t

hunrdbyggnad icke upp*
uthus icke till- större

får bygg:rad. loke uppföras

Konmunal fuIl-näkti gee ord.f .
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Byggnadsplan för Strömmen 1 :1, lagakraftvunnen 1 969-09-16

Byggnad spl aneb e stämmeI s er

tiLlhörande förs1ae till- byggnadsplan

1 S; t Anna eocken, Stegeborgs lcommunt

1

för Strömmen 1' Inoflo faeti8'heter

Östergötlands läno

1r §

OmråqeLs,-qnvendnigg

1 momo [I-ed. B betecknat onrråde får använd"as endast för bostadsändainåIo

2 momo Med. CII betecknat områc1e f&r användas end.ast för semesterh.emL

och kursgårdo

] momo \ted. Th betecknat onråde får använd.as end.ast för emåbåtshamn

ooh därmed. eaxohörlgt änd-amåIo

{ momo l{eö V betecknat område elcai.l utgöra vattenområd-e som icke får
' utryiras eller överbyggas i annan mån än som erford'ras för

broaro

! momo Ivled Vb teteclcnat omr&de skall- utgöra va.ttonområ.d.e eom icke f&r
utfyiias-eller överbygg'as annat än med emåbåtsbryg*ox e1ler
d.Yi.ikt.

2. §

Märk eom, ickg får bebIFgas

Med.punktprickningbetecknad.markfårlck.ebebySgaso

?& rred. u betecknacl nark får icke vidtagas anordni-ngar §om hindra
frarnaregrn&e elley und.erhålL av untlerjord,iska. allmänna 1ed:ringar'

4"§
Bvc,qnad.esätt

på med. F eller ö betecknat område skall huvud.byggnaå uppföras
friståend'eo

5. §

Tomts storlek

1 rnomr på med. F beteoknat område får tomt lcke gi.vas uindre arear än

2"oöö;. Där så lllustrationsvis angivits på plankartan f&r
Öoclc vlsa.d nindre areal medgivas'

2 momo på, med. ö betecknat omr&d.e får tomtplats icke 8;ivae mlnd-re area1

än 4.000 n2o

6. §

B.rrqsnad.s Läge

Där lcke annat angivee På
gårdar, får bYggnad- icke

kartan Senom PunktPrickning och
förlä8gas,närmare väg än 6 meter

för-
och



@ Kunsiap""fofrn Il
I

I

I
I

icke närmaro-giräns not grannfaetighet erler park än {r) meter. I

ågffi3',{$6qträ 
=;pål;rl;5fläfr 

'#tr'}jåiltuiH Hil;,. 
I

I
1 mom^ På tbnt soni omfattar med F eLLe:r Ö betecknat områd.o får endast Ieni huvudbyggna&. och ett uthue uppföraso -w{ vr^Bsp- 

|2 mont' 
Iå-::Hri;ä""ätä*l:""mJr;å1"ä,3J"å;"lTå*,område rår hvsgnader 

I

7.§

Bestämmelserna
föreslås upphävas
och ersättas med
nya bestämmelser

<-1
Bestämmelsen
foreslås
kompletteras med
en bestämmelse om
högsta totalhöjd for
huvudbyggnad

I

§tockholm den ]1 urars 1p6lo

1"rr den 2] aug. 1g67 o

Bovo den, B septo1g67,

Tillhör länssryrolscnr i örtEr,
götlonds län bealut don
/. 6. :.,?-...1.?..ä..fl ... ... t rlro nd o rEä A. :..J-.rt.: .{. fi u u ry s o u

i titincten.

..&*p,*'"*rr-

] momi 
il#äjr:om 

omfattar'med. cII b-etecknat ourråde får hösst en: tiondel. 
fl

B,§ [

sisqnada höjd I

1'momo Pä med 3tr' er-rer Bö beteoknet område får huvud.byggnad ioke, ulp-föras tirr stör:re. höJd än 3r ! meter ooh uthue iä[e iili.åtö*r.
höJd. 'ån 2rJ netero

2 momo På med. cH beteoknat område få:: byggna&. icke uppföras tiLl störrehöJd än !,6 netero
]'momo Få med. [h beteolcnat områd.e får by8Bnad. icks uppföras ti}I sf,öryehöjd. än 2r5 meteri

:l
:'l

Gunnar Gräslundi
Arkitokt sAR

,'.il*r6*b,§,



Ändring av detaljplaner för Ramsdal

S amhällsbyggnadskontoret

Stider"kiipirlgs kommul

Upprättad: 20lI-04-ll
Reviderad 20i 1-10-05
Samrådsremiss: 20 1 1-04-1 I - 2011-05-30
Samrådsutställning: 201 I -04-1 | - 201 1 -05-30
Utställningstid: 201 1-09-03 - 201 1-10-03
Godkänd av BmN: 201 1-10-05
Antagen av KF: 2012-02-01

Lagakraft:2012-03-07

Ändring av byggnadsplaner och detaljplan för
Ramsdal 7:1 Lagakraftvunnen 1968-07-17
Strömmen 1:1 m.fl. Lagakraftvunnen 1969-09-16
Ramsdal 7:345 Lagakraftvu n nen 1992-03-24
Söderköpings kommun, Östergötlands län

Ändringen upprättad 2011 -04-11

Tiltägg till planbestämmelser

NYA PLANBESTÄMMELSER

Följande foreslås gälla inom de områden där nedanstående byggnadsplaner och detaljplan äger
giltighet:
St 21 Ramsdal 7:1 Lagakraftvunnen 1968-07-17
st27 Strömmen 1:1 m.fl. Lagakraftvunnen 1 969-09-16

Lagakraftvu nn en 1992-03 -24Dp 28 Ramsdal7z345
Dessa planer gäller jämsides med denna ändring (med undantag for nedan upphävda

bestämmelser). Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

UTFORMNING
Högsta totalhöjd (nockhöjd) for huvudbyggnad 5,8 meter. För tillbyggnad av huwdbyggnad vars

totalhöjd överstiger 5,8 meter är högsta totalhöjd densamma som huwdbyggnaden har den dag

denna planändring vinner laga kraft.

UTNYTTJANDEGRAD
F,Ö Största byggnadsarea for huvudbyggnad 190 kvm

Största byggnadsarea lor uthus 60 kvm flordelat på högst 2byggnader, varav högst
35 kvm ffir inredas till bostad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomfiirandetid
Genomfiirandetiden är tio år från den dag planen vinner laga kraft.

PLANBESTAMMELSER
Dnr: 2010-365

Åup rz
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Ändring av detaljplaner för Ramsdal Söder"kiipilgs kommun

S amhällsbyggnadskontoret

Villkor fiir lovgivning
Bygglov lor huvudbyggnad eller tillbyggnad på huvudbyggnad ffir endast ges om fastigheten har
avloppsrening med hög skyddsnivå.

Planekonomi
Planavgift ska tas ut vid nybyggnad och tillbyggnad av huvudbyggnad som går utöver den

byggrätt som fanns i planen innan denna ändring. Objektsfaktor 4,0 ska tillämpas enligt beslut av
Bygg- och miljönämnden 201 I -04-06.

BESTÄMMELSER SOM UPPHÄVS

Genom detta tilläee till bveenadsplan ltir Ramsdal 7:1. lasakraftvunnen 1968-07-17.
upphävs loljande bestämmelser:

7§ Antal byggnader och byggnadsyta på tomtplats
1 mom. På tomtplats som omfattar med F eller Ö betecknat område fär endast en huvudbyggnad
och ett uthus uppforas.
2 mom. På tomtplats som omfattar med F eller Ö betecknat område fär byggnader icke upptaga
större sammanlagd arealän 150 m2.

Genom detta tiIläse till byesnadsplan fiir Strömmen 1:1 m.fl.. lasakraftvunnen 1969-09-16,
upphävs folj ande bestämmelser:

7§ Antal byggnader och byggnadsyta
I mom. På tomtplats som omfattar med
och ett uthus uppforas.
2 mom. På tomtplats som omfattar med
större sammanlagd areal än 150 m2.

Genom detta tilläeg till detalinlan ftir Ramsdal 7:345, laeakraftvunnen 1992-03-24. upphävs
folj ande bestämmelser:

UTNYTTJANDEGRAD
På varje tomt fär uppforas en huvudbyggnad som omfattar högst 100 m2 byggnadsarea och uthus
omfattande hö gst 40 m2 by ggnadsarea.

UTFORMNING
I Högsta antalet våningar

MEDVERKANDE
TJANSTEMAN

på tomtplats
F eller Ö betecknat område ffir endast en huvudbyggnad

F eller Ö betecknat område får byggnader icke upptaga

Göran Grimsell
Stadsarkitekt

Anna Starck
Fysisk planerare
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