
KUNGÖRELSEDELGIVNING ROMBERGA 3:3

Beslut om bygglov för
uppsättning av skylt – 
Lärlingens förskola 
Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov 
för uppsättning av skylt på fastigheten Romberga 
3:3.

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 16 december 
2020. Skicka den via post eller e-post till  
bygglov@enkoping.se. Ange ärendenummer 
2020-679, Romberga 3:3.

Enköpings kommun 
Miljö-och byggnadsförvaltningen 
745 80 Enköping 
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 Beslutsdatum Diarienummer 
 2020-11-12 BYGG 2020-000679 
Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2020-001999

 

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, SBF 
Gnejsgatan 8 
749 40  Enköping 

Gustaf Monie 
Bygglovshandläggare 
Telefon: 0171-62 50 00 
E-post: bygglov@enkoping.se  

 

Bygglov för uppsättning av skylt  
 
Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsbeslut 
 
Fastighetsbeteckning: ROMBERGA 3:3 (VERKMÄSTAREGATAN 2) 

 

Ärendet avser: Bygglov för uppsättning av skylt 
Diarienummer: BYGG 2020-000679 
Sökande: Enköpings kommun, SBF,  
 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden (MBN) ger bygglov för uppsättning av skylt. 
Beslutet fattas med stöd av 9 kapitlet 30 § 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  

 
Byggnadsdelen 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 4 730 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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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 
Ansökan bygglov, inkom 2020-10-09 
Fasadritningar, inkom 2020-10-09 
Ritning, inkom 2020-10-09 
Fotografi, inkom 2020-11-03 
Förslag till kontrollplan, inkom 2020-11-03 

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 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att er fasadskylt följer gällande 
detaljplan och bedöms uppfylla de krav som kan ställas i 2 kapitlet plan- och 
bygglagen.  
 
Avgiften reduceras inte. Ärendet bedömdes som komplett den 2020-11-03. 
Handläggningstiden beräknas därmed till 2 veckor. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
 9 kapitlet, 30 paragrafen i plan- och bygglagen (SFS 2017:424) 
 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 
Enköpings kommun, SBF har 2020-10-09 inkommit med en ansökan om 
bygglov för uppsättning av skylt. Ärendet var komplett den 2020-11-03. 
 
Ärendet gäller uppsättning av fasadskylt om 1,5 kvm. Skylten kommer visa 
kommunvapen och text om förskolan. Skylten kommer vara upplyst via 
armaturer som fästs ovanför skylten.  

Planförhållande 
För fastigheten gäller stadsbilden för sydvästra delen av Romberga i Enköping, 
laga kraft 1981-07-17. Enligt gällande stadsplan är aktuellt område markerat 
med A, allmänt ändamål. Inga bestämmelser om skyltar finns.   

http://www.bolagsverket.se/poit
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Miljö- och byggnadsnämnden MBN D § B 2020-001999
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Övrig information 
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.  
 
Byggnadsnämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
För miljö- och byggnadsnämnden 
 
 
Gustaf Monie  
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 
Enköpings kommun, SBF,  , , Gnejsgatan 8,  749 40 Enköping 
 
Beslutet delges med förenklad delgivning till 
Fastighetsägare: 
Enköpings Kommun, , , Kommunstyrelsen, 745 80, ENKÖPING 
 
Meddelande om beslutet per brev till 
Annonsering i lokaltidning tillsammans med andra bygglov om fasadskyltar. 
 
Kopia av beslut till 
Gunnar Sundelin, , , HAGA HANDELLÅNGTORA 50, 745 96, ENKÖPING 
 
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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