
KUNGÖRELSEDELGIVNING

Bygglov för uteklassrum
Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har beviljat 
bygglov för nybyggnad av uteklassrum vid Gånsta 
förskola på fastigheten Gånsta 2:3.

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

Om du vill överklaga nämndens beslut måste du 
göra det senast den 4 februari 2022. Skicka 
överklagandet via brev eller e-post. Ange 
ärendenummer 2021-998, Gånsta 2:3.  

Postadress: 
Enköpings kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
745 80 Enköping

E-post: bygglov@enkoping.se
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 Beslutsdatum Diarienummer 
 2022-01-04 BYGG 2021-000998 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2022-000018

 

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   

 

Enköpings kommun 
 
 
Kungsgatan 42 
745 80  ENKÖPING 

Åsa Carlström 
Bygglovshandläggare 
Telefon: 0171-62 50 00 
E-post: bygglov@enkoping.se  

 

Bygglov för nybyggnad av uteklassrum  
 
Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsbeslut 
 
Fastighetsbeteckning: GÅNSTA 2:3 (BLÅVINGEGATAN 2) 

 

Ärendet avser: Bygglov för nybyggnad av uteklassrum 
Diarienummer: BYGG 2021-000998 
Sökande: Enköpings kommun,  
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) ger bygglov för nybyggnad av 
uteklassrum. 
Beslutet fattas med stöd av 9  kapitlet 31 c punkten 2 § 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 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. 
 Intyg om utförd lägeskontroll. 

 
   
Avgiften för lovet 24 563 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 
 2022-01-04 BYGG 2021-000998 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2022-000018

 

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 
Fasadritningar, inkom 2021-11-24 
Planritningar, inkom 2021-11-24 
Sektion, inkom 2021-11-24 
Förslag till kontrollplan, inkom 2021-11-24 
Teknisk beskrivning, inkom 2021-11-24 
Ansökan bygglov, inkom 2021-12-16 
Situationsplan, inkom 2021-12-15 
 

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 
Nybyggnaden av uteklassrummet placeras på prickad mark, mark som inte får 
bebyggas samt naturmark och avviker på så vis från gällande detaljplaner. 
 
Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov 
utöver vad som följer av 31b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen 
om åtgärden innebär en sådan användning som utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen.  
Nybyggnad av uteklassrum bedöms utgöra ett komplement till den 
användning som bestämts i detaljplanen som anges i 9 kapitlet 31c punkten 2 
varför ansökan ska beviljas. 
Den föreslagna åtgärden bedöms uppfylla de krav som kan ställas i 2 kapitlet 
plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att byggnadens utformning och 
placering är lämplig med hänsyn till befintlig bebyggelse inom fastigheten och 
inom närområdet. 
 
Avgiften reduceras inte. Ärendet bedömdes som komplett den 2021-12-15. 
Handläggningstiden beräknas därmed till 3 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 
 2022-01-04 BYGG 2021-000998 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2022-000018

 

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   

 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 
Enköpings kommun,  har 2021-11-24 inkommit med en ansökan om bygglov 
för nybyggnad av uteklassrum. Ärendet var komplett den 2021-12-15. 
 
Ärendet gäller nybyggnad av ett uteklassrum med en byggnadsarea om 31,2 
kvm. Byggnaden uppförs i trä, organowood och taket beläggs med svart 
papptak. Byggnaden får karaktären av en enklare byggnad med pulpettak med  
öppna väggpartier. Byggnaden placeras i det sydvästra hörnet av fastigheten, 
ca 56 meter från förskolans lokaler. 
 
 
Planförhållande 
För fastigheten gäller detaljplan för kv Fjärilen och Ollonborren med flera inom 
stadsdelen Gånsta i Enköping, laga kraft 1989-11-22. För fastigheten gäller 
även stadsplan för kvarteret Skogsmyran inom stadsdelen Gånsta i Enköping, 
fastställd 1982-08-20. 
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått ärendet på remiss. De har ingen 
erinran mot förslaget. 
 
Ärendet kungjordes i Enköpings-Posten 2021-12-20. Några synpunkter har inte 
inkommit. 
 
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 
 2022-01-04 BYGG 2021-000998 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2022-000018

 

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. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. Behörighet krävs. Kostnaden 
för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat. Kompletterande 
uppgifter för detta kan komma att begäras. 
 
Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska enligt 2 
kapitlet 10 § Kulturmiljölagen, arbetet omedelbart avbrytas till den del 
fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla 
förhållandet hos Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
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 
 
 
Åsa Carlström  
Bygglovshandläggare 
 
 
Ta del  av beslutshandlingar via e-tjänst https://bygg.enkoping.se/. Logga in 
med mobilt bank-ID. 
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 Beslutsdatum Diarienummer 
 2022-01-04 BYGG 2021-000998 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2022-000018

 

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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 Beslutsdatum Diarienummer 
 2022-01-04 BYGG 2021-000998 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2022-000018

 

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   

Sändlista 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning till 
Enköpings kommun,  , , Kungsgatan 42,  745 80 ENKÖPING 
 
 
Meddelande om beslutet per brev till 
Kungörs endast i Enköpings-Posten 
 
 
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/
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KONTROLLPLAN ENLIGT PBL 
  

Kontrollplan upprättad av: 

Entreprenör 
Elvbygg AB 

Upprättad (datum) 
2020-10-09 

Adress 
Myrangatan 13, 745 37 Enköping 

Reviderad (datum) 
  

Telefon 
076-7802590 

E-post 
jasmine@elvbygg.se 

 

 
Byggherre (Sökande) 

Byggherre 
Enköpings kommun 

Projektnamn 
Uteklassrum Åkersbergs förskola 

Adress 
  

Arbetsplatsens adress 
Åkersbergsvägen 1 

Telefon 
 0171-62 53 17 

E-post 
  
Gunnar.sundelin@enkoping.se 
 
 

Fastighetsbeteckning 
Gånsta 2:3 
 

                                                           
Kort beskrivning av objektets omfattning 
Nybyggnad av uteklassrum för Åkersbergs förskola.  

 
Kontrollpunkter 
Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan) 

 
Kontroller 
som skall 
utföras 
(utförs av 
byggherre) 

Den sökande markerar vilka kontroller som skall utföras under 
byggnationen. Den sökande skriver under förslaget till kontrollplan 
och lämnar den till byggnadsnämden.Efter att byggnadsnämnden 
lämnat startbesked och fastställt kontrollplanen får byggnationen 
påbörjas. Under byggnationen fyller byggherren efter hand i vilka 
kontroller som är utförda.  
OBS! Om byggnationen startar innan startbesked har lämnats, kan 
byggnadsnämnden påföra byggherren en avgift (byggsanktionsavgift) 

Kontroll mot 
 

Typ av kontroll 
 

 
Signatur/

datum 

  
X 

 
Utförandet överensstämmer med bygglov Bygglov 

Okulärt  

X Grundläggning gjutna plintar enligt teknisk 
beskrivning 

Teknisk 
beskrivning 

Okulärt  

X Dimensioneringskontroll på balkar och pelare 
med takåsar redovisas 

Teknisk 
beskrivning 

Okulärt 
 

 

X Ytterväggskonstruktion, dimensioner samt 
infästning 

Teknisk 
beskrivning 

Okulärt  

X Takkonstruktion utförd korrekt, kontroll av 
infästning samt upplag 

Teknisk 
beskrivning 

Okulärt  

X Byggnadsdelar och material har skyddats mot 
fukt under byggtiden BBR 29 Mätning   

 

X Byggavfall har sorterats och är skickat på 
återvinning 

Avfallsförordnin
gen, BBR 

Tippkvitton  

X  
Inmätning av byggnad (lägeskontroll) Situationsplan Protokoll, 

lägeskontroll 
 

D
nr B

Y
G

G
 2021-000998 – A

nkom
 2021-11-24 

B
eslut B

ygglov - M
B

N
 2022-000018 – 2022-01-04 – D

elegat



 
 

 

Samtliga kontroller har utförts och godkänns enligt kontrollplanen och intygas nedan av 
sökande 

Ort/datum                                                                                                  
 

Underskrift av sökande 
  
 

När byggnationen är färdigställd och kontrollplanen är uppfylld skall den sökande ansöka om slutbesked. Byggnadsverket får inte tas i bruk 
innan byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked. Tas byggnadsverket i bruk innan slutbesked har lämnats kan byggnadsnämnden påföra 
byggherren en avgift (byggsanktionsavgift). För vissa små och enkla ärenden kan byggnadsnämnden dock besluta att byggnadsverket får tas 
i bruk utan att byggnadsnämnden gett slutbesked. 

 

Ansökan om slutbesked, underskrift av byggherre (sökande) 

Ort/datum                                                                                                  
 

Underskrift av sökande 
  
 



  TEKNISK BESKRIVNING 
Bilaga till ansökan om bygglov för uteklassrum 

Hänvisning till ärende 
Fastighetsbeteckning 
Gånsta 2:3 

Byggherrens namn 
Elvbygg AB 

Beskrivning  
Uteklassrum ska uppföras på Åkersbergs förskola för att skapa möjlighet till vind- och regnskydd 
samt undervisning utomhus. 

Bärförmåga, stadga och beständighet 
Grundläggning med platsgjutna plintar 

 stenmjöl (marktäckning urschaktad byggyta)  
 gjutrör (för 6st plintar) 
 stolpskor  
 grovbetong 

 
Stomme 

 Stolpar, rundvirke 7´´  
 Takåsar, längsgående, rundvirke 5´´ 
 Takåsar, tvärgående, rundvirke 5´´ 
 Snedstag, rundvirke 3´´ 

 
Takkonstruktion 

 Vindskivebräda, 22x150 mm 
 Vindskiveplåt 
 Takpapp 
 Underlagsspont, 20x95 mm 
 Takfotsplåt 

 
Väggparti 

 Nedre tvärplanka, 45x195mm 
 Övre tvärplanka, 45x195mm 
 Bottenpanelbräda, 25x165mm 
 Lockpanelbräda, 25x165mm 
 Vattbräda, 25x165mm 

 
Samtligt virke bör vara av Organowood. 

Upprättad av 
Datum 
 
 2020-09-30 

Ort  
 
Enköping 

Namn 
 
 Jasmine Eklund 
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