












VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

�"--------� 
Förbundsdirektion 

§ 75

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2022-08-31 

Änr BLOV 2022-000188 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av mottag
n ingsstation på fastigheten Karsgården i Kungsörs kom
mun 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den före
slagna åtgärden kan tillåtas på fastigheten Karsgården X i Kungs
örs kommun. 

a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bin
dande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet
vann laga kraft.

2 Avgift på 9 943 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2022. Faktura på avgiften skickas separat 

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 20 juni 2022
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2022

Sammanfattning 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av mottagningsstation. Om
rådet omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Enligt över
siktsplanen för Kungsör kommun finns det inget hinder. I översiktsplanen 
nämns den planerade utbyggnaden av eldistributionen som Mälarenergi El
nät AB planerar. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och kända sakägare (närboende). 
Kända sakägare har inte haft någon erinran. 

Länsstyrelsen har ingen erinran ur fornlämnings-, naturvårds- eller ur kul
turmiljösynpunkt. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten, Räddningstjänsten i Mälardalen och Trafik
verket har ingen erinran. 

Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

�"-._.,�� 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

Förbundsdirektion 2022-08-31 

§ 76 Änr BLOV 2022-000215 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
samt komplementbyggnad på fastigheten Nannberga i 
Arboga kommun 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för ny
byggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad på 
fastigheten Nannberga X:X i Arboga kommun. 

a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft.

b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om
det inte har fått laga kraft.

c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndig
hetsförbund har gett startbesked.

d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt sam
råd skickas separat.

2 Avgift på 30 531 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
taxa 2022. Faktura på avgiften skickas separat

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§, 10 
kap 9 §.

Handlingar som ingår i beslutet 

• Ansökan om bygglov den 13 juli 2022
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 augusti 2022

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av småhus med en byggnadsarea om 160 m2 i 
ett plan samt en komplementbyggnad med en byggnadsarea om 167 m2

. 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

cw 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

�"-�� 
Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2022-08-31 

§ 76 forts.
Huvudbyggnadens fasad bekläds med stående träpanel i en vit kulör och 
taket bekläds med svarta betongpannor.

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i 
närområdet. Enligt översiktsplanen för Arboga kommun finns inget hin
der. Förhandsbesked finns inte för åtgärden och lokaliseringsprövning 
prövas i bygglovshandläggningen. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och kända sakägare (närboende). 

Trafikverket, Vattenfall Eldistribution, Skanova/Telia Company samt 
kända sakägare (närboende) har inte haft någon erinran. 

Länsstyrelsen har ingen erinran ur fornlämningssynpunkt eller 
naturvårdshänsyn men har lämnat information om invasiva främmande 
arter och fornlämningar som ska beaktas. 

Mälarenergi Elnät AB har ingen erinran men har lämnat upplysningar 
som ska beaktas. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har inte haft något att erinran mot den pla
nerade åtgärden men upplyser om att tillstånd krävs för enskild avlopps
anläggning. 
Kommunicering har skett med sökande. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig är, XX , utsedd. 

Skickas till 
Sökande 
Akten 

Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

����
F örbundsdirektion 

§ 77

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2022-08-31 

BLOV 2022-000223 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ombyggnad av 
vårdboende samt komplementbyggnad på fastigheten 
Vårlöken i Arboga kommun 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för till
byggnad samt ombyggnad av vårdboende samt nybyggnad av kom
plementbyggnad på fastigheten Vårlöken X:X i Arboga kommun. 

a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft.

b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om
det inte har fått laga kraft.

c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndig
hetsförbund har gett startbesked.

d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.

2 Avgift på 63 320 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
taxa 2022. Faktura på avgiften skickas separat

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§, 
10 kap 9 §. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Ansökan om bygglov den 27 juli 2022
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 30 augusti 2022

Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

L-L 

lW 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

��---� Datum 

Förbundsdirektion 2022-08-31 

§ 77 forts.
Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för tillbyggnad samt ombyggnad av vårdboende 
samt nybyggnad av komplementbyggnad på fastigheten Vårlöken 2 i Ar
boga kommun. Tillbyggnadens byggnadsarea är cirka 888 m2 och berörda 
areor på ombyggnation av befintliga lokaler uppgår till cirka 4 000 m2

. Ny
byggnad av komplementbyggnad om cirka 103 m2 byggnadsarea. 

Fastigheten omfattas av detaljplan EII-7 /1982. Åtgärden är förenlig 
med gällande detaljplan. 

Detaljplanen tillåter en byggrätt om cirka 30% av tomtens area. Fastig
heten består av cirka 37 429 kvadratmeter som ger en byggrätt om cirka 
11 228 m2

. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig är XX utsedd. 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 

Ordförandes sign. 

c/tJL 
Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

�'-�� 
Förbundsdirektion 

§ 78

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2022-08-31 

MI 2014-1972 

Föreläggande med löpande vite att vidta åtgärder på fastig
heten Vreten i Arboga kommun 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger HSB Bostadsrättsför
ening Vreten i Arboga, XXXXXX-XXXX, i egenskap av fastighetsägare 
till fastigheten Vreten X i Arboga kommun enligt nedan: 

1 Med löpande vite om 50 000 kronor vidta åtgärder för att sanera påvi

sade legionellabakterier i vattensystemet, med syfte att få halter under 
detektionsnivån. 

Uppföljande prover ska tas efter slutförd sanering. Provtagning ska 
ske i minst två olika lägenheter per trappuppgång i Herrgårdsgatan 
29. Redovisning av sanering och uppföljande provsvar ska redovisas
till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast tre veckor efter
slutförd sanering.

Det löpande vitet gäller för varje tidsperiod om fyra månader under 
vilket föreläggandet inte följs. Förpliktelsen med sin första fjärde må
nadersperiod gäller från och med den dag föreläggandet vinner laga 
kraft. 

2 Ändrade förutsättningar kan medföra att beslutet omprövas. 

3 Beslutet gäller även om det överklagas. 

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalkens 9 kap. 3, 9 och 15 §§ och 26 
kap. 9, 14, 22 och 26 §§ och 27 kap. 1 § och förordningen om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § samt med hänvisning till 
2 kap. 2 och 3 §§ fastställd taxa om avgifter för prövning och tillsyn. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälarda
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu
tet. 

Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

ltl 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

�"-�� 
Förbundsdirektion 

§ 78 forts.

Handlingar som ingår i beslutet 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2022-08-31 

• Beslut om föreläggande förenat med vite den 23 juni 2021.
• Beslut om föreläggande förenat med löpande vite den 23 februari 2022.
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2022

Sammanfattning 

I december 2014 inkom anmälan om att en person insjuknat efter att ha ex
ponerats för legionellabakterier. Legionellainfektion är en anmälningsplik
tig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. Smittspår
ning visade att legionella fanns i den smittade personens bostadsrättslä
genhet. 
Miljö- och hälsoskyddsenheten beslutade den 1 december 2020 att före
lägga bostadsrättsföreningen om att vidta åtgärder och utföra provtag
ning. Föreläggandet följdes inte varför Västra Mälardalens Myndighetsför
bund beslutade om föreläggande med vite den 23 juni 2021, § 62. Vites
föreläggandets punkter gällande provtagning uppfylldes till viss del, dock 
inte inom rätt tid. Vitesföreläggandets punkt gällande undersökning upp
fylldes inte. Ansökan om utdömande av vite gjordes hos Mark- och miljö
domstolen som beslutade att bostadsrättsföreningen ska betala ett vite på 
21 000 kronor. 
Den 23 februari 2022, § 12, beslutade Västra Mälardalens Myndighetsför
bund om nytt föreläggande med löpande vite. Åtgärdstiden för vitesföre
läggandet gick ut den 15 juli 2022. 
Den 11 juli 2022 inkom bostadsrättsföreningen med provsvar och redovis
ning av planerade saneringsåtgärder. Ett av provsvaren visar fortfarande 
på höga halter av legionella. Redovisad saneringsmetod som planeras att 
genomföras runt september kräver minst tre månaders saneringstid. 
Då föreläggandet med löpande vite ej har uppfyllts bedömer miljö- och 
hälsoskyddsenheten att det finns skäl att föreläggandet med löpande vite 
fortsatt ska gälla. 
Bedömning görs att föreläggande krävs för att åtgärder ska vidtas för att 
sanera påvisade legionellabakterier i syfte att få halter under detektionsni
vån. Då förutsättningarna har ändrats och planerad saneringsmetod krä
ver minst tre månaders saneringstid görs bedömningen att åtgärdstiden 
bör omprövas och ändras från två månader till fyra månader. För att sä
kerhetsställa att halten av legionella är under detektionsnivån i lägenheter 
i byggnaden på Herrgårdsgatan XX, bedöms det skäligt att lägga till att 
provtagning ska genomföras i flera lägenheter än enbart lägenhet XX. 

ä};:ssign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. 

·t 

{)JL 

Utdrags bestyrkande 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

����
Förbundsdirektion 

§ 78 forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2022-08-31 

Enligt punkt 1 i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut den 23
februari 2022, § 12, har förelagts om att en sakkunnig ska anlitas för
undersökning. Denna punkt bedöms inte vara aktuell då saneringsåtgär
der planeras.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

Skickas till 
Bostadsrättsföreningen Vreten i Arboga 
kontakt@brfvreten.se (för kännedom) 
Akten 

Ord
�

ssign. Justerandes sig n. 

Al 
Sekre te rare ns sign. Utdragsbestyrkande 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

�"-.,,��
Förbundsdirektion 

§ 79

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Da tum 

2022-08-31 

Änr Ml 2022-682 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostads
hus på Godby i Arboga kommun 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar XX, Norra Godby i 
Arboga, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten Godby X:X i Arboga 
kommun, förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga 
avloppsanordningen för hus nr X på fastigheten Godby X:X i Arboga 
kommun. 

1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den 
bristfälliga avloppsanordningen. Förbudet gäller från och med den 
dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

2 Avgift på 3 240 kronor tas ut för tre timmars handläggningstid i ären
det enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2022. Faktura 
på avgiften skickas separat. 

3 Beslut om avgift enligt punkt två gäller omedelbart även om beslutet 
överklagas. 

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 
kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen 
om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 §. 

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsre
gistrets inskrivningsdel. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen ska inlämnas till Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• lnspektionsrapport den 18 december 2012 i ärende Ml 2012-1268
• Beslut om förbud den 13 januari 2015 i ärende Ml 2014-1946
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 8 augusti 2022

Ord
�

ssign. Justerandes sign. 

!ft 
Sekre terarens sign. Utdragsbestyrkande 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

��"'-� 
Förbundsdirektion 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2022-08-31 

§ 79 forts.

Sammanfattning 

Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanord
ningen på Godby X:X i Arboga kommun. Avloppsanordningen uppfyller 
inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att 
avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud 
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen. 
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och be
dömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

Skickas till 
Fastighetsägaren 
Lantmäteriet F astighetsinskrivning 
Akten 

Justerandes sign. Sekreterarens sign. 

Oil 

Utdragsbestyrkande 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MYNDIGHETSFÖRBUND 

�"-'�� 
Förbundsdirektion 

§ 80

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2022-08-31 

Änr MI 2019-503 

Ansökan om utdömande av vite, Kungsörs Södra i 

Kungsörs kommun 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljö
domstolen om utdömande av vite 7 000 kronor då Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds beslut den 16 december 2020, § 113 gällande föreläg
gande med vite att vidta åtgärder på fastigheten Kungsörs södra X:XX i 
Kungsörs kommun inte har följts. 

1 Med vite om 1 000 kronor per fordon ska samtliga fordon som inte är 
besiktade och skattade avlägsnas från fastigheten eller förvaras på tät 
yta och nederbördsskyddade senast den dag som infaller sju månader 
efter att detta beslut vunnit laga kraft. 

Nederbörds Kommentar/Bedömning. Noteringar 
Bil Regnr Läge Besiktad Avlägsnad Tät yta skydd Vite är från inspektion 30 augusti 2022 

Står på asfaltskross/oljegrus. Saknar 

tät yta. Saknar nederbördsskydd. Är 

tömd på bränsle. Motorolja går inte att 
Avställd kontrollera då det enligt ägare inte 

Toyota AFP041 körförbud Nej Nej Nej Nej Ja finns oljesticka. 

Står under tak i carporten. Står på 

asfaltskross/oljegrus. Saknar tät yta. 

Tömd på olja. Tömd på bränsle enligt 
Avställd ägare, men gick inte att kontrollera vid 

Mazda AUZ493 körförbud Nej Nej Nej Ja Ja tillsynen 

Står på asfaltskross/oljegrus. Saknar 

tät yta och nederbördsskydd. 

Motoroljan är kvar. Tömd på bränsle 

enligt ägare, men gick inte att 

kontrollera vid tillsynen. Såld enligt 

ägare men enligt transportstyrelsens 
Chevrolet Avställd register den 30 augusti 2022 är bilen 
caprice FGM2S6 körförbud Nej Nej Nej Nej Ja inte såld. 

Står på asfaltskross/oljegrus. Saknar 

tät yta och nederbördsskydd. Tömd på 

Avställd olja. Tömd på bränsle enligt ägare, men 

Citroen HLG208 körförbud nej Nej Nej Nej Ja gick inte att kontrollera vid tillsynen 

Står på asfaltskross/oljegrus. Saknar 

tät yta. Motoroljan är kvar. Tömd på 
Avställd bränsle enligt ägare, men gick inte att 

Cadillac KWT683 körförbud Nej Nej Nej Nej Ja kontrollera vid tillsynen 

Står på grus och asfaltskross/oljegrus 

med överdragsskydd. Saknar tät yta. 

Tömd på olja. Tömd på bränsle enligt 
Avställd ägare, men gick inte att kontrollera vid 

Subaru MKR4S6 körförbud Nej Nej Nej Ja Ja tillsynen 

Står på asfaltskross/oljegrus. Saknar 

tät yta. Har nederbördsskydd. Tömd på 
Avställd olja. Tömd på bränsle enligt ägare, men 

Chrysler WJNlS0 körförbud Nej Nej Nej Ja Ja gick inte att kontrollera vid tillsynen 

Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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VÄSTRA MÄLARDALENS 
MVNDIGHETSFÖRBUND 

��.---.., � 
Förbundsdirektion 

§ 80 forts.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Datum 

2022-08-31 

Beslutet har fattats med stöd av lag om viten 6 §.

Handlingar som ingår i beslutet 

• Delegationsbeslut den 4 december 2019, föreläggande
• Förbundsdirektionens beslut den 16 december 2020, § 113, föreläggande

med vite
• Mottagningsbevis den 23 december 2020
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 8 juli 2022, inspekt

ionsrapport
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 19 augusti
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 31 augusti

Sammanfattning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 16 december 2020 
om föreläggande med vite avseende att vidta åtgärder på fastigheten 
Kungsörs södra X:XX i Kungsörs kommun. Beslutet har delgivits 
fastighetsägaren med mottagningsbevis mottaget den 23 december 2020. 
Beslutet har inte överklagats. Föreläggandet skulle vara uppfyllt senast sju 
månader efter att beslutet vunnit laga kraft, vilket var den 13 augusti 
2021. Fordon som inte var besiktigade eller skattade skulle avlägsnas från 
fastigheten eller förvaras på tät yta och nederbördskyddade. 
Fordonsdelar innehållande kemikalier eller komponenter som klassas 
som farligt avfall skulle avlägsnas från fastigheten eller förvaras på tät yta 
och nederbördskyddade. På grund av pandemin som pågick under 2021 
så gjordes ingen uppföljning direkt i samband med att föreläggandets 
åtgärdstid löpte ut. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterade vid uppföljande inspektion 
den 13 juni 2022 samt den 30 augusti 2022 att föreläggande inte hade följt i 
sin helhet. 

Sju fordon som inte uppfyllde föreläggandets krav fanns fortfarande kvar 
på fastigheten. 

Ord
�

sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. 

�\.. 

OJJ,, 

Utdrags bestyrkande 
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