
KUNGÖRELSEDELGIVNING Märsön 1:1

Beslut om ändamål av 
säsongskaraktär, 
uppställningsplats för 
båtvagnar på Märsön 
Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov 
för ändamål av säsongskaraktär (1 april–31 oktober), 
uppställningsplats för båtvagnar på fastigheten 
Märsön 1:1.

Med den här annonsen delger nämnden alla 
sakägare i ärendet. Beslut och handlingar finns hos 
kontaktcenter på Torggatan 21 och på enkoping.se/
anslagstavla.

Överklagande ska ha kommit in till miljö- och 
byggnadsförvaltningen senast 21 oktober 2021.  
Skicka den via post eller e-post till bygglov@
enkoping.se. Ange ärendenummer 2021-351, 
Märsön 1:1. 
 
Enköpings kommun   
Miljö- och byggnadsförvaltningen  
745 80  Enköping 
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 Beslutsdatum Diarienummer 
 2021-09-21 BYGG 2021-000351 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2021-002090

 

Postadress Besöksadress Telefon (växel) Org.nr Webbadress E-post 

Enköpings kommun Kungsgatan 23 0171-62 50 00 212000-0282 www.enkoping.se bygglov@enkoping.se 

745 80  ENKÖPING   

 

 
 
Östra Märsöns Tomtägareförening 
C/o Per Linder  
Karlbergsvägen 69 
113 35  STOCKHOLM 

 
Anna Söråker 
Bygglovshandläggare 
Telefon: 0171-62 50 00 
E-post: bygglov@enkoping.se  

 

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär (april-
oktober), uppställningsplats för båtvagnar 
 
Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsbeslut 
 
Fastighetsbeteckning: MÄRSÖN 1:1 

 

Ärendet avser: Bygglov för ändamål av säsongskaraktär 
(april-oktober), uppställningsplats för 
båtvagnar  

Diarienummer: BYGG 2021-000351 
Sökande: Östra Märsöns Tomtägareförening 
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) ger bygglov för ändamål av 
säsongskaraktär (april-oktober), uppställningsplats för båtvagnar. 
 
Bygglovet gäller under säsongen 1 april till 31 oktober utan ny prövning under 
förutsättning att det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades. 
Beslutet fattas med stöd av 9 kapitlet 9 § och 31 b § plan-och bygglagen.   
 
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 22 § plan- 
och bygglagen. Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 
 
Med detta startbesked bestämmer byggnadsnämnden att 

1. Kontrollplanen fastställs 
2. Följande handlingar ska lämnas in till byggavdelningen som underlag 

för slutbesked: 
 Ifylld och underskriven kontrollplan  

 

Dokumentet är elektroniskt signerat och har därför ingen namnunderskrift
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Postadress Besöksadress Telefon (växel) Org.nr Webbadress E-post 

Enköpings kommun Kungsgatan 23 0171-62 50 00 212000-0282 www.enkoping.se bygglov@enkoping.se 

745 80  ENKÖPING   

Uppställningsplatsen får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. 
Beslutet fattas med stöd av 10 kapitlet 4 § plan- och bygglagen. 
   
Avgiften för lovet är 9330 kronor.  Avgiften är inte reducerad. Taxan är fastställd 
av kommunfullmäktige. Vi skickar fakturan separat.  
 
Du kan överklaga detta beslut. Läs mer i slutet av beslutet. 

Beslutsgrundade handlingar 
Förslag till kontrollplan, inkom 2021-09-13 
Följebrev, inkom 2021-06-08 
Situationsplan, inkom 2021-06-08 
Ansökan bygglov, inkom 2021-04-16 
 

Viktiga upplysningar 
Detta beslut får inte verkställas (påbörjas) förrän 4 veckor efter att beslutet har 
kungjorts hos Post- och Inrikestidningar. Kontaktcenter och byggavdelningen 
kan hjälpa dig med verkställighetsdatumet. Du kan även se på Post- och 
Inrikestidningars hemsida vilket datum som ditt ärende har blivit kungjort 
www.bolagsverket.se/poit. 

Motivering av beslut 
Åtgärden båtuppställningsplats strider mot gällande detaljplan, då angiven 
användning för det aktuella området är park eller plantering.  
Bygglov kan ges då åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte, är av 
begränsad omfattning, och bedöms som nödvändig för att området ska kunna 
användas på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Miljö-och byggnadsnämnden bedömer att uppställningsplatsen uppfyller de 
krav som kan ställas i 2 kapitlet plan-och bygglagen.  
 
Avgiften reduceras inte. Beslut om att tidsfristen förlängts med 10 veckor 
meddelades 2021-07-05. Ärendet bedömdes som komplett den 2021-06-08. 
Handläggningstiden beräknas därmed till 15 veckor. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
 9 kapitlet, 9 paragrafen i plan- och bygglagen (SFS 2014:900) 
 9 kapitlet, 31 b paragrafen i plan- och bygglagen (SFS 2014:900) 
 9 kapitlet, 42 a paragrafen i plan- och bygglagen (SFS 2018:674) 
 2 kapitlet i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
 10 kapitlet, 4 paragrafen i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

http://www.bolagsverket.se/poit
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 2021-09-21 BYGG 2021-000351 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2021-002090

 

Postadress Besöksadress Telefon (växel) Org.nr Webbadress E-post 

Enköpings kommun Kungsgatan 23 0171-62 50 00 212000-0282 www.enkoping.se bygglov@enkoping.se 
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 10 kapitlet, 6-8 paragraferna i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
 10 kapitlet, 22 paragrafen i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
 12 kapitlet, 8 a paragrafen i plan- och bygglagen (SFS 2018:1136) 

Ärendet 
Östra Märsöns Tomtägareförening har 2021-04-16 inkommit med en ansökan 
om bygglov för ändamål av säsongskaraktär (april-oktober), uppställningsplats 
för båtvagnar. Ärendet var komplett den 2021-06-08. 
 
Ärendet gäller uppställningsplats för båtvagnar under säsongen 1 april t.om. 31 
oktober. Uppställningsplatsen kommer att ge plats för ca 10-15 stycken 
båtvagnar, och uppta en yta på ca 380 m2.  
Markförändringar blir utjämning och beläggning med ca 20 cm bärlager. 
 
Resterande del av året (1 november t.o.m. 31 Mars) kommer båtvagnar inte att 
stå uppställda på platsen.  

Planförhållande 
För fastigheten gäller ”Byggnadsplan för fritidsbebyggelseområdet och östra 
delen av Märsön”, fastställd 1967-04-12.  
Enligt gällande detaljplan anges det aktuella området som ”park eller 
plantering”.  

Yttrande 
Grannhöran har gjorts i tidningen Enköpings-Posten, där sakägare har haft 
möjlighet att lämna synpunkter på föreslagen åtgärd. 
 
Det kom in två yttranden. 
 
Ett yttrande utan erinran som inte går att koppla till någon fastighet.  
 
Det kom även in ett yttrande från fastighetsägare till fastighet Märsön 1:14, 
med erinran mot förslaget. 
Av synpunkterna framgår att man anser att uppställningsplats för båttrailers 
inte passar in i landskapet på den aktuella platsen, och att man anser att 
platsen är bättre lämpad för att vara park/naturmark. Man har även framfört 
erinran mot att utfyllnader redan gjorts på platsen och att platsen tagits i bruk. 
 
Sökande förening har inkommit med ett bemötande:  
Platsen har använts för båt/hamn-relaterad verksamhet under mer än 50 år, 
och förmodligen har det under denna tid även förekommit uppställning av 
båtvagnar inom området. Nu har området upprustats och det behövs en mer 
organiserad vagnuppställning än tidigare. Utfyllnaden i sig var inget som 
krävde marklov då det är under 0,5 m, däremot kräver uppställningen lov, och 
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därav skickades en ansökan in. Det finns ett behov av korttidsuppställning 
under den tid då man är ute med båten på sjön, övrig tid kommer troligtvis 
många att välja att förvara sina båtar på den egna tomten p.g.a. risken för stöld 
av båtmotorer, osv.  

Övrig information 
Observera att du måste lämna in en verifierad kontrollplan för att få ett 
slutbesked. 
 
Bygglovet gäller under säsongen 1 april till 31 oktober utan ny prövning under 
förutsättning att det sker inom ett år från det att åtgärden senast avslutades. 
 
Du kan begära slutbesked via e-tjänst https://bygg.enkoping.se. Logga in med 
mobilt bank-ID. 
 
För miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
Anna Söråker  
Bygglovshandläggare 
 
 
Ta del av beslutshandlingar via e-tjänst https://bygg.enkoping.se/. Logga in 
med mobilt bank-ID. 
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Om du vill överklaga beslutet 
 
Du kan överklaga det här beslutet hos länsstyrelsen i Uppsala län. Det gör du 
genom att skicka ett skriftligt överklagande till kommunen.  
 
Även om du överklagar avgiften måste du betala fakturan innan den förfaller. 
Om avgiften upphävs eller ändras kommer kommunen att reglera det. 
 
Skriv vilket beslut du överklagar genom att ange miljö- och byggnadsnämnden 
och aktuellt diarienummer. Skriv också varför du anser att beslutet är felaktigt 
och vilken ändring du vill ha. Om du har handlingar eller något annat som 
stöder din uppfattning, bör du skicka med dessa. Underteckna ditt 
överklagande och skriv ditt namn och personnummer, din postadress och ditt 
telefonnummer. 
 
För att länsstyrelsen ska kunna pröva överklagandet måste det ha kommit in till 
kommunen i rätt tid. Har överklagandet kommit in i rätt tid, skickar kommunen 
det vidare till länsstyrelsen.  
 
Om du är sökande eller sakägare och blivit delgiven detta beslut och inte 
fått dina synpunkter tillgodosedda, måste ditt överklagande ha kommit in till 
kommunen senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet. 
 
Om du är granne eller övrig sakägare och fått detta beslut för kännedom 
ska ditt överklagande ha kommit in senast 4 veckor efter att bygglovet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
 
 
Skicka din överklagan till: 
 
Enköpings kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
745 80  Enköping 
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Sändlista 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning till 
Östra Märsöns Tomtägareförening, C/o Per Linder Karlbergsvägen 69, 113 35 
STOCKHOLM 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning till 
Granne: 
Karin Hentmark, Brännkyrkagatan 98, 117 26 Stockholm  
 
Kungörelse i Enköpings-Posten.  
 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar, samt Enköpings-Posten  
Du kan se vilket datum som ditt ärende har blivit kungjort på www.poit.se. 
 

 

http://www.poit.se/
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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress 
Kungsgatan 

Telefon 
0171-62 50 00

Plusgiro 
7 07 27-3

Org. nr. 

212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post 

bygglov@enkoping.se

Kontaktperson 

och företag, 

Om annan än 
sökande

Namn eller företagsnamn

E-post Telefon

Ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov

Den här blanketten använder du för att ansöka om bygglov för att bygga nytt, 
ändra eller riva.  Enligt plan- och bygglagen ska beslut i ärendet meddelas dig  
inom 10 veckor efter att en komplett ansökan har kommit in. 

Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Adress

Postnummer och postadress

E-post Telefon

Medsökande Medsökandes namn Person- eller organisationsnummer

Adress, postnummer och postadress

E-post

Fakturerings- 

uppgifter

Om annan än 
sökande

Namn eller företagsnamn Person- eller organisationsnummer

Referens Beställar-id

Adress

Postnummer och postadress

Ort och datum

Underskrift av betalningsansvarig

Namnförtydligande

Jag vill ha hjälp att fylla i blanketten

kjell.f.pettersson@gmail.com

Kjell Pettersson

omtomtagare@outlook.com

Karlbergsvägen 69

113 35 Stockholm

Östra Märsöns Tomtägarförening, c/o Per Linder

070-624 44 04

817001-0741

0708-38 40 76
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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress 
Kungsgatan 

Telefon 
0171-62 50 00

Plusgiro 
7 07 27-3

Org. nr. 

212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post 

bygglov@enkoping.se

Uppgifter om 

fastigheten

Fastighetsbeteckning (traktnamn och siffror, exempelvis Karlsro 2:97) 

Fastighetens adress

Typ av byggnad eller byggnadens huvudsakliga användning (befintlig byggnad)

 Typ av byggnad kan exempelvis vara enbostadshus, fritidshus, flerbostadshus eller industri.

Fastighetsägare, 

om annan än 

sökande

Namn Organisations- eller personnummer

Adress

Postnummer och postadress

E-post Telefon

Vad gäller 

ansökan eller 

ärendet?

  Nybyggnad    Fasadändring

  Rivningslov   Tillbyggnad

  Skylt    Marklov

  Ändrad användning. Nuvarande:   _______________________________________________

         Ny:   _______________________________________________________________________

 Tidsbegränsat lov från  __________    till  __________

  Annat lov:   __________________________________________________________________

Fasadbeklädnad: material och kulör (NCS)

Takbeklädnad: material och kulör (NCS)

Ansökan är komplett när du fyllt i alla relevanta uppgifter i blanketten och 

skickat in alla handlingar som vi behöver för att kunna handlägga ärendet, 

exempelvis situationsplan och ritningar.

Jag vill ha hjälp att fylla i blanketten

april oktober

Märsön 3:6

Ansökan avser uppställningsplats för båtvagnar under båtsäsongen
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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress 
Kungsgatan 

Telefon 
0171-62 50 00

Plusgiro 
7 07 27-3

Org. nr. 

212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post 

bygglov@enkoping.se

Beskrivning av 

projektet

Kort beskrivning av projektet

Typ av 

anläggning 

för vatten och 

avlopp

  Enskild    Kommunal

Gäller projektet nybyggnation och du vill ha kommunalt vatten och avlopp ansöker du om detta via 
kommunen. Mer information hittar du på enkoping.se

När är arbetet 

tänkt att 

påbörjas?
Datum  _______________  (Obligatorisk uppgift enligt Plan- och bygglagen.)

Vem anlitar du 

som kontroll-

ansvarig? 

Namn Personnummer

Företagsnamn

Adress

Postnummer och postadress

E-post Telefon (inklusive riktnummer)

Certifieringsorgan (intyg måste skickas in) Certifieringnummer

Behörighetsnivå

  N    K

Ort och datum

Namnteckning  kontrollansvarig

Namnförtydligande

Jag vill ha hjälp att fylla i blanketten

2021-04-01

Ansökan avser ett permanent bygglov av säsongskaraktär, gällande en
uppställningsplats för båtvagnar under båtsäsongen april - oktober.
Under övrig tid skall platsen vara tom, då vagnarna, enl. föreningens
regler skall förvaras på annan plats, t.ex. på resp. fastighetsägares
egen tomt.
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Postadress 
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress 
Kungsgatan 

Telefon 
0171-62 50 00

Plusgiro 
7 07 27-3

Org. nr. 

212000-0282

Webbadress 
www.enkoping.se

E-post 

bygglov@enkoping.se

Jag skickar 

med följande 

handlingar

   Situationsplan

   Sektionsritningar

   Förslag till kontrollplan

   Planritningar, skala 1:100

   Markplanering, skala 1:200

   Konstruktionsritning

   Fasadritningar, skala 1:100

   Anmälan KA (kontrollansvarig)

   Intyg och behörighet KA (kontrollansvarig)

   Teknisk beskrivning

   ____________________________________________

   ____________________________________________

Lämna bifogade handlingar i ett exemplar. Handlingarna ska vara ritade med linjal, skalenliga, 
måttsatta, svartvita och kontrastrika. De ska vara tydliga, lättlästa och markerade med fastighets-
beteckning. Handlingar på rutat papper acepteras inte.
Vid ändring och tillbyggnad ska ritningarna visa både nuvarande och framtida utseende.

Jag lämnar 

ytterligare 

uppgifter

Jag vill ha hjälp att fylla i blanketten

Ena-kartan 

Ärende-nr: KC202118373

Området för båtuppställningen har under åren kommit att spontant användas
som uppställningsplats för båtvagnar. För 3-4 år sedan iordningställde 
föreningen platsen för att få bättre ordning  i uppställningen. I år har området 
utökats för att fortfarande med bibehållen ordning kunna tjäna sitt syfte. 
Antalet uppställningsplatser är c:a 10 - 15 st. beroende på vagnarnas storlek.
Bifogar skiss över områdets storlek och placering på den Ena-karta som 
erhållits av bygglovsavdelningen.





 

Komplettering gällande nedanstående ärende 

 

Fastighetsbeteckning: MÄRSÖN 1:1  
Ärendet avser: Bygglov för tidsbegränsat lov (april-oktober), uppställningsplats för 

båtvagnar 
Diarienummer: BYGG 2021-000351 
Sökande: Östra Märsöns Tomtägareförening 
 
Följande punkter önskades komletterade: 

• Situationsplan 
Bifogas som pdf-dokument. 
 

• Beskrivning – kommer någon förändring att göras av marken på aktuell plats, d.v.s. 
förändrat underlag, eller förändrade marknivåer? Om ja, beskriv detta. 
Marken utjämnas och beläggs med c:a 20 cm bärlager. 
 

• Avvecklingsplan - redovisa hur avvecklingen av åtgärden ska gå till och hur marken ska 
återställas under den tid på året då lovet inte används. 
Marken kommer under den tid då båtvagnarna inte är uppställda (november – mars) inte att 
återställas, utan kommer att vara i samma status som under den tid som vagnarna tillåts vara 
uppställda (april – oktober). 
 

• Kontrollplan 
Bifogas som pdf-dokument. 
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Kontrollplan
Beskrivning av projekt Iordningställande av mark för uppställning 

av båtvagnar
Fastighetsbeteckning Märsön 1:1
Fastighetens adress
Diarienummer: BYGG 2021-000351

Namn Adress Postadress Mail-adress
Person/
org-nr Telefon

Ägar-
andel

Fastighetens ägare
Östra Märsöns Tomtägareförening, c/o 
Per Linder Karlbergsvägen 69 113 35 Stockholm omtomtagare@outlook.com

817001-
0741 070-624 44 04 100%

Kontaktperson Kjell Pettersson Gösvägen 24 745 92 Enköping kjell.f.pettersson@gmail.com
450323-
1617 0708-38 40 76

Kontrollanter Thomas Jonsson Entreprenad AB (TJ) Lakevägen 28 745 92 Enköping thomas.-.j@hotmail.com 556858-8189 0708-23 33 38
Kjell Pettersson (KP) Gösvägen 24 745 92 Enköping kjell.f.pettersson@gmail.com

450323-
1617 0708-38 40 76

Kontroll Kontrollant Metod Underlag Resultat Åtgärd Avvikelse
Signatur/
Datum

Utjämning av befintlig mark
+/- 20 cm från befintlig höjd

(TJ) Okulär besiktning

Packning av utjämnad mark (TJ) Okulär besiktning
Utläggning av markduk (TJ) Okulär besiktning
Påläggning av c:a 20 cm 
bärlager

(TJ) Okulär besiktning

Packning av bärlagret (TJ) Okulär besiktning
Uppställningsplatsens placering 
och mått (KP) Mätning Situationsplan
Placering och utformning enligt 
bygglovet (KP) Mätning Situationsplan
Begäran om slutbesked (KP)

Byggherren intygar att utförandet foljer Ansvarig för egenkontrollen:
de tekniska egenskapskrav som ställs i Namn Sign
BBR och EKS för aktuella byggnadsverk

Enköping den:
Namn:
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mailto:omtomtagare@outlook.com
mailto:kjell.f.pettersson@gmail.com
mailto:kjell.f.pettersson@gmail.com
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