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Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00-15.40 

Beslutande Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör 
Urban Dahlgren (S), Kungsör 
Hans Carlsson (M), Kungsör 
Rebecca Burlind (L), Kungsör 
Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga 
Ingemar Johansson (L), Arboga 
Mikael Hedberg (S), Arboga 
Karl-Bertil Eklund (S), Arboga 
 

Övriga deltagare Christer Henriksson (V), Kungsör 
Hans Ivarsson (C), Arboga 
Roland Magnusson (KD), Arboga 
Kjell Cladin (S), Arboga 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Nina Larsson § 13 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lisa Halléhn § 13 
Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl  
Samordnare central adm Lotta Alm 

 

Utses att justera Hans Carlsson med Urban Dahlgren som ersättare.  
Justeringens plats och tid Förbundskontoret den 21 februari 2019 
  Protokollet omfattar 

Underskrifter Sekreterare  ............................................................  
Lotta Alm 

§ 13 - 23 

 Ordförande  ...........................................................................................................................  
Gunilla A.Aurusell 

 Justerande  ............................................................   ...........................................................  
 Hans Carlsson    

 Bevis / Anslag 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-02-21 Blad 2 

 

 

§ 13  

Information 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Nina Larsson och Lisa Halléhn in-
formerar om livsmedelslagstiftningen och enkät ”Elevers upplevda skol-
miljö”. 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
Förbundsdirektion 2019-02-21 Blad 3 

 

 

§ 14 Dnr 13/2018-042 

Årsredovisning 2018 
Från förbundschefen föreligger årsredovisning för år 2018.  

Av årsredovisningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 695 
tkr och att balanskravet uppnåtts under 2018. 

Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoret i Kungsör den 8 
februari och till Arboga den 14 februari 2019. 

 

Beslutsunderlag 
• Årsredovisning 2018, den 11 februari 2019 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 8 februari 2019 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning för 

2018. 
 

2 695 tkr återbetalas till förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördel-
ningstal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Revisorerna + handling 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-02-21 Blad 4 

 

 

§ 15 Änr MI 2019-14 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ma-
skinhall på Gräsnäs i Kungsörs kommun 
Ansökan innebär strandskyddsdispens för nybyggnad av en maskinhall 
om cirka 924 m² på en jordbruksfastighet.  

Jordbruksverksamheter behöver inte dispens om en jordbruksbyggnad 
måste förläggas inom strandskyddat område. I aktuellt fall finns mark ut-
anför skyddat område som dock är produktiv jordbruksmark. Maskinhal-
len planeras till platsen för en nu oanvänd paddock. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge 
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk. Maskinhal-
len saknar hemfridszon och ingen tomtplatsbestämning görs. 

Åtgärden är inte bygglovpliktig. 

 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 7 januari 2019 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 28 januari 2019 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbal-

ken 7 kap., 18 b § strandskyddsdispens för uppförande av maskinhall 
på fastigheten XXX i Kungsörs kommun.  

a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då 
marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften.  

b) Marken som får tas i anspråk för byggnaden utgörs idag av en oan-
vänd paddock på cirka 22x42 meter.  

c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år 
från den dagen då beslutet vinner laga kraft.  

2 Avgift på 3 820 kronor tas ut för strandskyddsdispens enligt Västra 
Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. Faktura på avgiften skickas 
separat 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
Förbundsdirektion 2019-02-21 Blad 5 

 

 

§ 15 forts 

 

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

 

 

 

 

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att 
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden 
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Skickas till 
Länsstyrelsen + ansökan + karta 
Trafikverket + karta 
Sökanden 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-02-21 Blad 6 

 

 

§ 16 Änr BLOV 2018-314 
 ÄNr MI 2018-1154 

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för ny-
byggnad av småhus på Älholmen i Arboga kommun 
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av små-
hus om cirka 180 m².  

Fastigheten ligger utanför planlagt område och omfattas av strandskydd 
om 100 meter.  

Ärendet har remitterats till närboende och myndigheter för yttrande.  

Västmanlands läns museum har synpunkter avseende materialval och 
kulörsättning. 

Sökanden har inkommit med revidering av fasad, taktäckningsmaterial 
och kulörsättning som är anpassad efter Länsmuseets rekommendationer. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge 
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansva-
rig är XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och 
bygglagen 10 kap 9 §. 

 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 12 december 2018 
• Ansökan om bygglov den 3 december 2018 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 4 januari 2019 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbal-

ken 7 kap. 18 b § strandskyddsdispens för nybyggnad av småhus på 
fastigheten XXX i Arboga kommun. 

 
a) Särskilda skäl för att ge dispens föreligger då marken redan tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften.  

 
b) Tomtplats bestäms enligt situationsplan den 18 december 2018.  

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-02-21 Blad 7 

 

 

§ 16 forts 
 

c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med 
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år 
från den dagen då beslutet vinner laga kraft. 

 
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och 

bygglagen 9 kap. 31 § bygglov för nybyggnad av småhus på fastighet-
en XXX 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 vinner 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 Myndighets-

förbund har gett startbesked. 
 

d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat 
 
3 Avgift på 26 411:50 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov och 

startbesked enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2018. 
Faktura på avgiften skickas separat 

 

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att 
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden 
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas. 

 
 

 

 
Skickas till 
Länsstyrelsen + ansökan + karta 
Trafikverket + karta 
Sökanden 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 17 Änr MI 2011-221 

Mark- och miljödomstolens dom avseende ansökan om ut-
dömande av vite på Lunger i Arboga kommun 
Förbundsdirektionen beslutade den 19 oktober 2017, § 116, om föreläg-
gande med vite att åtgärda brister i befintlig slamavskiljare samt redovis-
ning på åtgärd som vidtagits på Lunger i Arboga kommun. Förläggandet 
förenades med vite om 20 000 kronor. 

Mark- och miljödomstolen beslutade den 13 november 2018 att förpliktiga 
fastighetsägaren att till staten betala vite om 20 000 för överträdelse av 
förbudet. 

Fastighetsägaren överklagade beslutet till Mark- och miljööverdomstolen.  

Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 5 februari 2019 att inte ge 
prövningstillstånd. 
 

Beslutsunderlag 
• Mark- och miljödomstolens dom den 13 november 2018 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomsto-
lens dom till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
Förbundsdirektion 2019-02-21 Blad 9 

 

 

§ 18 Änr MI 2015-1594 

Mark- och miljödomstolens dom avseende ansökan om ut-
dömande av vite på Kullinge i Kungsörs kommun 
Förbundsdirektionen beslutade den 15 juni 2017, § 73, om förbud att 
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fas-
tigheten Kullinge i Kungsörs kommun.  

Mark- och miljödomstolen beslutade den 30 november 2018 att förpliktiga 
fastighetsägaren att till staten betala vite om 70 000 för överträdelse av 
förbudet. 

 
Beslutsunderlag 
• Mark- och miljödomstolens dom den 30 november 2018 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomsto-
lens dom till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
Förbundsdirektion 2019-02-21 Blad 10 

 

 

§ 19 Änr MI 2014-955 

Mark- och miljödomstolens dom avseende utdömande av 
vite på Järnäs i Arboga kommun. 
Förbundsdirektionen beslutade den 17 mars 2016, § 29 om förbud att 
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fas-
tigheten Järnäs i Arboga kommun. Förbudet förenades med ett löpande 
vite om 30 000 kronor för varje tidsperiod om tre månader under vilket 
förbudet inte följs. 

Mark- och miljödomstolen beslutade den 16 januari 2019 att förpliktiga 
fastighetsägaren att till staten betala vite om 90 000 kronor för perioden 1 
november 2017 till 31 juli 2018 för överträdelse av förbudet. 

 
Beslutsunderlag 
• Mark- och miljödomstolens dom den 16 januari 2019 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomsto-
lens dom till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
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§ 20 Dnr 18/2019-042 

Ekonomirapport 
Ekonomirapporten visar för närvarande ett överskott på 80 000 kronor.  

I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 januari 2019. 
 

Beslutsunderlag 
• Ekonomirapport den 20 februari 2019 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten  

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 21 Dnr 18/2018-041 

Måluppföljning till och med 31 januari 2019 
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende. 

 
Beslutsunderlag 
• Rapport måluppfyllelse den 1 februari 2019 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 22 Dnr 19/2019-002 

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 januari till den 

31 januari 2019. 
 

2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 januari 
till den 31 januari 2019. 
 

3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 ja-
nuari 2019. 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut/yttranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-02-21 Blad 14 

 

 

§ 23  

Handlingar för kännedom 
1 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapporter: 

Inventering av hästgårdar delområde 2 Änr MI 2018-873 
Miljötillsyn U-verksamheter 2018  Änr MI 2018-40 
Radonmätning av flerbostadshus  Änr MI 2015-84 
Kontrollköp tobak/folköl  Änr MI 2018-700 
Marknadsprojekt Arboga/Kungsör  Änr MI 2018-444 
Avloppsanordningar med bedömning gul Änr MI 2017-56 
Inventering av enskilda avlopp  
Arboga/Kungsör   Änr MI 2013-547  
Enkätundersökning av elevernas inomhusmiljö Änr MI 2018-791 

2 Beslut i kommunfullmäktige/Köping den 17 december 2018, § 115. 
Översyn av organisation – fördjupade utredningsuppdrag.  
Dnr 6/2019-400 
 

3 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U18348, avseende fastighetsreglering berörande Bofin-
ken i Kungsörs kommun.  
Dnr 8/2019-245 
 

4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U18205, avseende fastighetsreglering och avstyckning 
berörande Höjen och Ladubacksgärdena i Arboga kommun.  
Dnr 8/2019-245 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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