
KUNGÖRELSE

Bygglov för säsongslov för 
uppställningsplats av 
båtvagnar på Märsön
Miljö- och byggnadsnämnden i Enköping har fått in 
en ansökan bygglov för säsongslov (april – oktober) 
för uppställningsplats av båtvagnar på fastigheten 
Märsön 1:1. Sökt åtgärd avviker mot gällande 
detaljplan angående markanvändning. Enligt 
gällande detaljplan får marken användas till park/
natur.  
 
Innan miljö- och byggnadsnämnden fattar ett beslut 
kan du lämna skriftliga synpunkter på ärendet. 
Handlingarna som hör till ärendet finns hos 
kontaktcenter på Torggatan 21 i Enköping och på 
enkoping.se/anslagstavla. För att vi ska kunna ta 
ställning till dina synpunkter behöver vi dem senast  
den 4 augusti. Skriv att synpunkterna rör ärende 
2021-351, Märsön 1:1. Skicka dina synpunkter via 
e-post till bygglov@enkoping.se eller per brev till: 
 
Enköpings kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
745 80 Enköping
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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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