
KUNGÖRELSEDELGIVNING RYMNINGEN 8:6

Beslut om bygglov för 
teknikbod
Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov 
för nybyggnad av teknikbod på fastigheten 
Rymningen 8:6.

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

Eventuellt överklagande ska ha kommit in till miljö- 
och byggnadsförvaltningen senast 17 december 
2020. Skicka den via post eller e-post till bygglov@
enkoping.se. Ange ärendenummer 2020-651, 
Rymningen 8:6.

Enköpings kommun  
Miljö-och byggnadsförvaltningen  
745 80  Enköping 



 Delegeringsbeslut 1 (6) 
 Beslutsdatum Diarienummer 
 2020-11-17 BYGG 2020-000651 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2020-002037

 

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   

 

IP-Only Networks AB 
Bäverns Gränd 17 
753 81  UPPSALA 

Per Elfström 
Bygglovshandläggare 
Telefon: 0171-62 50 00 
E-post: bygglov@enkoping.se  

 

Bygglov för nybyggnad av teknikbod  
 
Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsbeslut 
 
Fastighetsbeteckning: RYMNINGEN 8:6 (IDROTTSVÄGEN 6) 

 

Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av teknikbod 
Diarienummer: BYGG 2020-000651 
Sökande: IP-Only Networks AB,  
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) ger bygglov för nybyggnad av teknikbod. 
 
Beslutet fattas med stöd av 9 kapitlet 31c § 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. Åtgärden får påbörjas med följande villkor: 

 Utstakning och lägeskontroll krävs inte i detta ärende. 
3. Följande handlingar ska lämnas in till byggavdelningen som underlag 

för slutbesked: 
 Ifylld, underskriven kontrollplan samt intyg om att 

byggnadsåtgärderna överensstämmer med beviljat bygglov. 
 
   
Avgiften för lovet 11252 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. 

Dokumentet är elektroniskt signerat och har därför ingen namnunderskrift
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 Beslutsdatum Diarienummer 
 2020-11-17 BYGG 2020-000651 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2020-002037

 

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   

Beslutsgrundade handlingar 
Yttrande, inkom 2020-10-30 
Ansökan bygglov, inkom 2020-10-01 
Plan- fasad- och sektionsritning, inkom 2020-10-01 
Övrigt, inkom 2020-10-01 
Plan- fasad- och sektionsritning, inkom 2020-10-01 
Övrigt, inkom 2020-10-01 
Teknisk beskrivning, inkom 2020-10-01 
Fullmakt, inkom 2020-10-01 
Situationsplan, inkom 2020-11-13 
Kontrollplan, inkom 2020-11-16 
NCS-koder, inkom 2020-11-17 

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. 
 
Observera att du inte får börja använda byggnaden förrän du har fått ett 
slutbesked. 

Motivering av beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att byggnadens utformning och 
placering är lämplig med hänsyn till befintlig bebyggelse inom fastigheten och 
inom närområdet. 
 
Teknikboden placeras på mark som enligt gällande detaljplan är avsedd för 
Idrottsändamål. Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut 
får ett bygglov ges för en åtgärd som strider mot detaljplanen om åtgärden 
bedöms vara av ett allmänt intresse. Byggnaden bedöms vara ett allmänt i 
utbyggnaden av det nationella fibernätet.  
 
Miljö – och byggnadsnämnden bedömer att nybyggnad av teknikbod avviker 
från gällande detaljplan, men att den bedöms uppfylla de krav som kan ställas i 
2 kapitlet Plan – och bygglagen.  
 
Avgiften reduceras inte. Ärendet bedömdes som komplett den 2020-11-17. 
Handläggningstiden beräknas därmed till 0 veckor. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
 9 kapitlet, 31 c paragrafen i plan- och bygglagen (SFS 2014:900) 

http://www.bolagsverket.se/poit
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 Beslutsdatum Diarienummer 
 2020-11-17 BYGG 2020-000651 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2020-002037

 

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   

 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) 
 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 
IP-Only Networks AB,  har 2020-10-01 inkommit med en ansökan om bygglov 
för nybyggnad av teknikbod. Ärendet var komplett den 2020-11-17.  
 
Åtgärden avser nybyggnation av transformatorstation om 4,6 m² 
byggnadsarea. Fasaderna bekläds plåt i grön kulör (NCS 6020-G30Y) och taket 
bekläds med plåt i grå kulör (NCS 7005-B20G)  

Planförhållande 
För fastigheten gäller Stadsplan för Örsundsbro Samhälle, som vann laga kraft 
1987-06-07.  
 
För aktuell åtgärds placering gäller planeteckningen RI- för idrottsändamål.  

Yttrande 
Berörda fastighetsägare och andra kända sakägare har haft möjlighet att lämna 
synpunkter på föreslagen åtgärd genom kungörelse i Enköpingsposten. Inga 
synpunkter har inkommit.  
 
Fastighetsägaren Enköpings Kommun har inga synpunkter på bygglovet.  
 

Övrig information 
Observera att du inte får börja använda de delar av byggnaden som omfattas 
av startbeskedet förrän du har fått ett slutbesked. 
 
Observera att du måste lämna in en verifierad kontrollplan för att få ett 
slutbesked. 
 
Du kan begära slutbesked via e-tjänst https://bygg.enkoping.se. Logga in med 
mobilt bank-ID. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft.  
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 Beslutsdatum Diarienummer 
 2020-11-17 BYGG 2020-000651 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2020-002037

 

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   

Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
Om en ledning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet 
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart kontakta 
ledningsägarna. 
 
 
 
För miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
Per Elfström  
Bygglovshandläggare 
 
 
Ta del  av beslutshandlingar via e-tjänst https://bygg.enkoping.se/. Logga in 
med mobilt bank-ID. 
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 Beslutsdatum Diarienummer 
 2020-11-17 BYGG 2020-000651 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2020-002037

 

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   

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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 2020-11-17 BYGG 2020-000651 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2020-002037

 

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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Sändlista 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning till 
IP-Only Networks AB,  , , Bäverns Gränd 17,  753 81 UPPSALA 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning till 
Fastighetsägare: 
Enköpings Kommun, , , Kommunstyrelsen, 745 80, ENKÖPING 
 
Meddelande om beslutet per brev till 
 
Kungörelse sker i Enköpingsposten 
 
 
 
Kungörelse 
Kungörelse sker i Post- och Inrikes Tidningar 
Du kan se vilket datum som ditt ärende har blivit kungjort på www.poit.se. 
 

 

http://www.poit.se/


Fastighet finns inte i listan

Ingen anslutning

Bygg - Söka bygglov och andra åtgärder

Ärendenummer 201001-EN-BYGG-PBL-MO47

Inskickat 2020-10-01 12:46

Välj fastighet för ditt ärende

Annan fastighet

Sök fastighet

Ange fastighetsbeteckning RYMNINGEN 8:6

Information om fastigheten

Fastighetsbeteckning RYMNINGEN 8:6

Omfattas fastigheten av detaljplan Ja

Fastighetens adress(er) IDROTTSVÄGEN 6

Vad ska du göra?

Välj i listan vilken typ av åtgärd du önskar göra. 
Åtgärden beskriver vad du vill göra, till exempel bygga nytt eller bygga till. Nybyggnad

Bygga nytt

Välj vilken typ av byggnad du ska bygga: Annan byggnad

Vid val av annan byggnad/åtgärd, ange vilken: Transformatorstation/pumphus

Ange antal byggnader av typen du angett ovan: 1

YTOR

Ange ytor för byggnaden.

Ange antal Byggnadsarea Bruttoarea Boarea

1 4 m2 4 m2 0

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL

Ange material för byggnaden.

Fasadmaterial

(till exempel betong, plåt,
puts, tegel, trä.)

Fasadens färg / NCS-
nummer

Takmaterial

(till exempel betongplattor, papp,

plåt, tegel.)

Takets färg / NCS-
nummer

Plåt S7020-B90 Plåt S4005-B20G

 

 

 

 

 

 

 

 

Ange typ av VA-anslutning till byggnaden:

Bygga nytt - Bilagor

Situationsplan

Filnamn:
Inmätning_ÖMAB_2074_Noder_Örsundsbro-
Översikt.pdf

Filnamn:
Inmätning_ÖMAB_2074_Noder_Örsundsbro-
Nod_Idrottsvägen.pdf

Filnamn: Placering_av_teknikbod_vid_Idrottsvägen.pdf

Sida 1 av 3  

D
nr B

Y
G

G
 2020-000651 – A

nkom
 2020-10-01 



Filnamn: KF_16-050_Rev_A_Layout_2,3_x_2,3.pdf

Filnamn: Färgkoder.jpg
Filnamn: Bygglovsritning_Mavab_Bod_2,3_x_2,3_meter.pdf

Filnamn: Bod_1.jpg

Filnamn: 62-15258_Grundläggning_Accessnod.pdf
Filnamn: 30-00008_Spec_Acessnod_4m2.pdf

Övrigt
Filnamn: Fullmakt_för_Roll-out_Krister_H.pdf

Övriga
upplysningar:

Det har först diskussioner med följande personer på Enköping Kommun för att komma fram till en
lämplig plats för att placera teknikboden. Alternativet som godkändes är det som bygglovsansökan
avser.
- Jonas Bergström
- Peter Rönnqvist

Arrendeavtalet mellan IP Only och Enköping Kommun är pågående.

Då teknikbod inte fanns att välja som alternativ, så valde jag transformatorstation/pumphus som är
väldigt snarlikt. Utseendet finns i dokumentation som bifogas.

Ansöker du som privatperson eller företag?

Ansöker du som privatperson eller företag? Företag

Företagsuppgifter

Personnummer 556597-6122

Förnamn IP Only Networks AB

Adress Bäverns Gränd 17
Postnummer 753 81

Ort Uppsala

Företagets representant Kristoffer Mattsson

E-post kristoffer.mattsson@ip-only.se

Telefon 0725 140098

Telefon 0725 140098

Fakturamottagare Samma uppgifter som ovan

Personnummer 19510829-3373

Förnamn Krister

Efternamn Håkansson
Adress Flintyxegatan 10

Postnummer 213 76

Ort Malmö
E-post krister@osterlensmarkteknik.se

Telefon 0767203760

Mobil 0767203760

Övrig information

Lämna gärna övrig information, som inte framgår i
ansökan/anmälan

Teknikboden är en del av IP Onlys fibrering norr, söder och
öster om Örsundsbro

Signeringsinformation

Ankomsttid: 2020-10-01 12:46

Signerat av: Krister Håkansson
Signerats med personnummer: 195108293373

Utgivare: mobile

Sida 2 av 3  



Signeringsinformation

Signatur verifierad: 2020-10-01 12:46

Sida 3 av 3  
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Uppgjord (även faktaansvarig om annan) - Prepared (also subject responsible if other) AO nr Tillv. nr. Projekt – Project 

Erik Bendeby - - IP-Only 
Dokansv/Godk - Doc respons/Approved Kontr - Checked Datum - Date Rev Fil - File 

Erik Bendeby E.B 2017-04-26 - 30-00008 
Beskrivning - Description 
Teknisk Beskrivning Acessnod 4m2 
 

Teknisk beskrivning Acessnod 4m² 
 

Generell 
Acessnoden är utförd som en helsvetsad modul med isolering av cellplast och en beklädnad av lackad 
björkplywood som väggar och tak invändigt. Huset placeras på en grundram av galvad stålplåt som utgör 
fundamentsram och samtidigt är ett kabelskydd för kraft, jordning och fiberkablage vilket anslutes upp i golvet 
av huset på dom i grundramen gjorde rörfästena. Ramen skall placeras på betongplattor i hörnen. Plattorna 
täcks efter att grundramen placerats ut genom motfyllning mot ca halva ramens höjd för att gömma 
betongplattorna. Huset är utfört för att utgöra en mindre Aessnod i ett fibernät. Huset lyfts genom 4st öron 
som sticks in i 2st rörprofiler placerade vid takfot. När huset placerats på grundramen så tas öronen med 
därifrån och man monterar lock i rörprofilerna för att täcka för dom när dom inte används. 
 
Väggar 
Väggar består av följande utifrån och in. 1,5mm plåt, ca 10mm ventilerad luftspalt. Sedan består väggen av 
ett sandwich block med följande uppbyggnad oljeboard, 50mm cellplast och 9mm lackad björkplywood 
 
Tak 
Taket består av följande utifrån och in. 2,8mm plåt, ventilerad luftspalt. Sedan består väggen av ett sandwich 
block med följande uppbyggnad oljeboard, 50mm cellplast och 9mm lackad björkplywood. 
 
Golv 
Golvet består av följande utifrån och in. 1,5mm plåt på vilket ett sandwich block läggs med 0,6mm plåt, 
100mm cellplast & 18mm grå hexagrip plywood. Utanför dörren är ett galvat insteg monterat i bottenbalken på 
modulen. 
 
Lister 
Listerna invändigt är vitlackade plåtlister som skruvas fast. 
 
Dörr 
Dörren är en ståldörr med bakkantssäkring och hakregellås. Dörren är en 10x21 dörr.  
 
El 
Mätarskåpet är ett infällt mätarskåp från garo där telelådan plockas bort. Under mätarskåpet finns ett 
kabelfack med skenor för fästning av serviskabeln från nätbolaget samt en rostfri jordkuts för anslutning av 
jordtag. Facket täcks för med en plåt som är målad i samma färg som huset. Invändigt har huset en elcentral 
med överspänningsskydd och nödvändiga brytare, jordfelsbrytare & säkringar. I väggen på samma sida som 
mätarskåpet sitter ett högt placerat runt reservkraftintag. I centralens undersida sitter ett 16A 3-fas intag samt 
huvudbrytaren är utförd som en reservkraftsomkopplare vilket medger enkel överkoppling till mobil reservkraft 
vid längre driftstörning. 
 
Klimat 
Huset är försett med ett enhetsaggregat som styr klimatet i huset via sensorer internt i aggregatet. Det har 3 
sensorer för att känna utetemp, tillluften till rummet som distribueras nedtill samt returen som mäts i toppen 
på aggregatet. Enhetsaggregatet är försett med aktivkyla ca 6kW, frikyla som filtreras via F4 filter, samt 
1500W värmeelement. Frikyle funktionen drivs av avbrottsfri 48VDC vilket gör att man får frikyla från uteluften 
för att tillse funktion vid strömavbrott. Dräneringen sker genom botten. 
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