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Plats och tid Förbundskontoret, Gunnarsrovägen 2, Arboga kl. 08.00 – 08.50. 

Ledamöter Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga, Marianne Samuelsson 
(L), Arboga, Karl-Bertil Eklund (S) Arboga, Gunilla A. Aurusell (S), 
Kungsör och Magnus Vidin (SD) Kungsör. 
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Jäv 
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Kerstin Rosenkvist (S), Arboga, Christer Henriksson (V), Kungsör, 
och Hans Carlsson (M), Kungsör. 
 
Hans Ivarsson (C) §§ 59-62 och 65-70, Arboga och Dan Stigenberg (S), 
Kungsör. 
Hans Ivarsson (C) §§ 63-64. 
 
Eva Carlstedt Ståhl förbundschef och Ann-Katrin Öijwall sekreterare. 
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§ 59  

Fastställande av föredragningslistan 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer föredragningslistan. 
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§ 60 Dnr 53/2021-006 

Förändrad tid för direktionssammanträden under perioden 
augusti-december 2022 
 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner reviderad samman-
trädesplan för år 2022. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Reviderad sammanträdesplan 2022 den 17 juni 2022 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 17 juni 2022 

 
Sammanfattning 
Från förbundskontoret finns upprättat förslag till reviderad sammanträ-
desplan för perioden augusti till december 2022. För att direktionsadmi-
nistrationen ska fungera under den perioden finns behov av att tidigare-
lägga sammanträdena till kl.10.00.  
 
Sammanträdesdagarna förläggs som tidigare till onsdagar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Förbundsmedlemmar 
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare 
Förbundskontoret 
Akten 
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§ 61 Dnr 33/2019-002 

Delegation att besluta om lov, förhandsbesked och strand-
skyddsdispens 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar delegation till Dan Avdic 
Karlsson och Gunilla A. Aurusell att var för sig fatta beslut om lov och för-
handsbesked enligt plan- och bygglagen samt strandskyddsdispens enligt 
miljöbalken under perioden 30 juni 2022 till 30 augusti 2022. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse 2022-06-13 

 
Sammanfattning 
Ärenden om lov (inklusive strandskyddsdispens) och förhandsbesked ska 
handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagen finns bestämmelser om tids-
frist för handläggning av dessa ärenden. Beslut i ärenden om lov eller för-
handsbesked ska tas inom tio veckor.  
 
För att kunna uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen om tidsfris-
ter i de fall förbundsdirektionens sammanträde inte kan inväntas, lämnas 
delegation till ordförande och vice ordförande att var för sig kunna fatta 
beslut under perioden 30 juni 2022 till 30 augusti 2022. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 62 BLOV 2022-000146 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus 
fastigheten Nannberga i Arboga kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar ett negativt för-

handsbesked för den föreslagna åtgärden på fastigheten Nannberga 
xx:xx i Arboga kommun. 

 

2 Avgift på 6 970 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 §. 
 
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 
• Ansökan om förhandsbesked  2022-04-29 
• Situationsplan   2022-04-29 
• Bygglovsenhetens tjänsteskrivelse 2022-05-13 

 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, garage 
och en verkstad med tänkt avstyckning om ca 4 000 m2. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Aktu-
ellt område ligger i anslutning till ett utpekat LIS-område. Fastigheten är 
utpekad i följande bevarandeplaner; riksintresse kulturmiljö, skogliga vär-
detrakter, samt kulturlandskapsregioner. 

Ärendet har remitterats till kända sakägare och myndigheter. 

Sakägare (närboende) har inkommit med frågor och synpunkter kring 
tillfartsväg och påtalat att befintliga vägar är hårt belastade. Även frågor 
kring mera precis placering av byggnaderna och synpunkter/önskemål 
om flytt söder eller norr ut. Frågor kring verkstad och om någon verk-
samhet ska inhysas. Vidare påtalas att det finns befintliga dikningsföre-
tag och ifrågasättande av byggnation på jordbruksmark/ängsmark. 
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§ 62 forts. 

Miljö och hälsoskyddsenheten ser inte några hinder för att anlägga en en-
skild avloppsanläggning, men upplyser om att tillstånd krävs för en en-
skild anläggning.  

Mälarenergi Elnät har inget att erinra men har lämnat upplysningar som 
ska beaktas. 

Bygglovenheten gör bedömningen att ett negativt förhandsbesked ska 
meddelas. Detta eftersom den planerade åtgärden placeras på bruknings-
värd jordbruksmark och det allmänna intresset av att långsiktigt bevara 
brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av 
att bebygga den aktuella platsen. 

Länsstyrelsen anser att det är olämpligt att bygga på utpekad plats ef-
tersom Miljöbalken 3 kap 4 § säger att jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Det betyder att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i 
anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgo-
dose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas 
i anspråk. Vidare så finns en biotopskyddad åkerholme nära det syd-
västra hörnet på utritad planerad tomt/fastighet. Länsstyrelsen har inget 
att erinra mot den planerade ombyggnationen ur fornlämningssynpunkt. 

Sökande har bemött de synpunkter som har inkommit och framför att 
planerad bebyggelse kommer att ligga på den högsta punkten i området 
och inte i en svacka som en närboende påtalat. Vidare så hänvisar sö-
kande till ett ärende på samma fastighet där man beviljat ett enbostads-
hus (2014). Beträffande jordbruksmarken, så uppger sökande att marken 
inte är högproducerande jord, utan den har använts för bete i 40 år. Sö-
kande hänvisar även till att diskussioner tidigare förts med Arboga kom-
muns samhällsbyggnadsenhet om att ta fram en idéplan för området. 

Kommunicering med sökande har skett. 

 
 

 

Skickas till 
Sökande 
Akten 
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§ 63 BLOV 2022-000161 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 
skola på fastigheten Ärlan i Arboga kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar tidsbegränsat bygg-

lov till och med den 31 juli 2027 för nybyggnad av skola på fastig-
heten Ärlan xx 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 Myndighets-

förbund har gett startbesked. 

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

skickas separat. 
 

2 Avgift på 49 028 kronor tas ut för tidsbegränsat bygglov, expedie-
ring och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsför-
bunds taxa 2022. Faktura på avgiften skickas separat 

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 33, 42 a, 43 §§ 
och 10 kap. 4 §. 

Protokollsanteckning  
På grund av jäv deltar inte Hans Ivarsson (C) i handläggningen i detta 
ärende. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Ansökan om bygglov 2022-05-13 
• Bygglovsenhetens tjänsteskrivelse  2022-06-10 
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§ 63 forts. 

Sammanfattning 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov för en skolbyggnad i två våningar, 
moduler, med en byggnadsarea om cirka 330 m2. Fasaden bekläds med 
stående träpanel i grå kulör och taket bekläds med takpapp i svart kulör. 

Fastigheten omfattas av detaljplan EII 1979-8. Åtgärden strider mot gäl-
lande detaljplan, då del av byggnaden avses placeras på prickmark. Mark 
som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. 

Ärendet har remitterats till kända sakägare. Synpunkter om att miljön 
upplevs som stökig har inkommit. Även önskemål om att inhägna skol-
gården. 

Sökande har givits tillfälle att bemöta inkomna synpunkter och menar att 
byggnationen inte kommer att medföra en mer stökig miljö än den som 
grannar upplever idag. 

Bygglovenheten bedömer att tidsbegränsat bygglov kan beviljas, då åtgär-
den är förenlig med detaljplanens syfte, allmänt ändamål. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökande 
Akten 
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§ 64 MI 2022-486 

Sanktionsavgift för att inte ha registrerat livsmedelsanlägg-
ning på Förskolan Engelbrekt på fastigheten Riksförestån-
daren i Arboga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att Förskolan Engelbrekt, 
Barn– och Utbildningsförvaltningen, xxxxxxxx-xxxx, Box 6, 732 21 Arboga 
med verksamhet på Riksföreståndaren x i Arboga kommun ska betala     
40 000 kronor i sanktionsavgift för att inte ha registrerat livsmedelsanlägg-
ningen innan verksamheten påbörjats. 

 

1 Betalning ska ske till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanma-
ning senast 45 dagar efter detta beslut har vunnit laga kraft. 

 

2 Beslutet om sanktionsavgift får verkställas såsom lagakraftvunnen dom 
efter sista betalningsdag, vilket innebär att avgiften kan tas ut även om 
beslutet överklagas. 

 

Beslutet har fattats med stöd av livsmedelslagen 30 a § och livsmedelsför-
ordningen 39 c §. 

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

Protokollsanteckning  
På grund av jäv deltar inte Hans Ivarsson (C) i handläggningen i detta 
ärende. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Anmälan om registrering den 16 mars 2022 

• Anmälan av hälsoskyddsverksamhet (MI 2022-205) den 2 mars 2022 

• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 juni 2022 
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§ 64 forts. 

Sammanfattning 

Det har framkommit att verksamheten Förskolan Engelbrekt har påbörjat 
livsmedelsverksamhet utan att ha anmält registrering till Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns grund för att påföra 
en sanktionsavgift. Vidare bedöms att det inte finns några omständigheter 
som medför att sanktionsavgift inte ska påföras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Arboga kommun/Förskolan Engelbrekt 
Akten 
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§ 65 MI 2022-520 

Ansökan om strandskyddsdispens för altan, plank och in-
hägnad på fastigheten Hällby, Hjälmare kanalcafé i Arboga 
kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens 

för utbyggnad av altan, plank för skydd av soptunnor och inhägnande 
av bord på gräsmatta på Hällby x:x, Arboga kommun. 

 

a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då åt-
gärderna behövs för att utvidga pågående verksamhet. 

 

b) Arbetet får inte ta mer mark i anspråk än vad som angetts i ansökan. 
 

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 4 320 kronor tas ut för strandskyddsdispens enligt Västra Mä-
lardalens Myndighetsförbunds taxa 2022. Faktura på avgiften skickas sepa-
rat. 

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 4, 18 d, 18 
f och 18 h §§. 

Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den 
dag beslutet kom in till dem. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för 
överprövning innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. 

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. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 14 maj 2022 
• Situationsplan den 14 maj 2022 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 14 juni 2022 
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§ 65 forts. 

Sammanfattande 

Ansökan avser strandskyddsdispens för inhägnad av borden på gräsmatta 
och dispens i efterhand för plank och utbyggnad av altan. Hela området 
vid Hjälmare docka omfattas av strandskyddsbestämmelserna. 

Det lämnas en smal passage efter stranden där allmänhet och båtgäster 
kan passera. Åtgärden/åtgärderna bedöms inte påverka allmänhetens till-
träde till strandlinjen/friluftslivet i området negativt. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte 
motverkas och att det finns särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet 
då marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar bety-
delse för strandskyddets syften. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökande 
Akten 
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§ 66 MI 2022-428 

Ansökan om strandskyddsdispens för flytbrygga  på fastig-
heten Skillinge i Kungsörs kommun 
Beslut 
3 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens 

för flytbrygga på Skillinge x:xxx, Kungsör kommun. 
 

a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då 
anläggningen för sin funktion behöver ligga vid vattnet och kan 
inte tillgodoses utanför området. 
 

b) Anläggningen bestäms enligt situationsplan den 5 maj 2012. Arbetet 
får inte ta mer mark i anspråk än vad som angetts i ansökan. 
 

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. 

 

4 Avgift på 4 320 kronor tas ut för strandskyddsdispens enligt Västra Mä-
lardalens Myndighetsförbunds taxa 2022. Faktura på avgiften skickas se-
parat. 

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 3, 18 f och 
18 h §§ samt förbundets taxa. 

Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag 
beslutet kom in till dem. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för över-
prövning innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. 

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 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 13 april 2022 
• Situationsplan den 13 april 2022 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 14 juni 

2022 
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§ 66 forts. 

Sammanfattning  

Ansökan avser strandskyddsdispens för flytbrygga. Fastigheten omfattas 
av strandskydd 100 meter. 

Åtgärden bedöms inte påverka allmänhetens tillträde till strandlinjen/fri-
luftslivet i området. Djur och växter bedöms inte påverkas negativt på 
längre sikt. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte 
motverkas och att det finns särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet 
då marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar bety-
delse för strandskyddets syften. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökande 
Akten 
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§ 67 Dnr 9/2022-042 

Ekonomirapport 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ekonomirapport den 17juni 2022 
• Ekonomirapport finans, maj 2022 
 

Sammanfattning 
I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 maj 2022. 
Prognosen per den 31 maj 2022 visar en negativ avvikelse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 68 Dnr 49/2021-042 

Måluppföljning till och med 31 maj 2022 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Rapport måluppfyllelse den 1 juni 2022 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 



17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2022-06-29 Blad 17 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 69 Dnr 10/2022-400 

Delegationsbeslut 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 maj till 

den 31 maj 2022. 
 

• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationsyttranden för perioden 1 
maj till den 31 maj 2022. 
 

• Bygglovsenhetens delegationslista för perioden 1 maj till den 31 maj 
2022. 
 

• Central administrations delegationslista för perioden 1 maj till den 31 
maj 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 
Akten 



18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2022-06-29 Blad 18 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 70  
Handlingar för kännedom 
1 Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning på 

Café Gäddan (uppis), Ärlan, Arboga kommun.  
MI 2022-456 
 

2 Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning på 
Götgården, Holsätter, Arboga kommun.  
MI 2022-468 
 

 
3 Bekräftelse på anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllnads-

behållare, Okq8 Mälarporten, Norra Skogen, Arboga kommun.  
MI 2022-432 
 

4 Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning på 
Thor Modéen Gästgifveri, Kungsör, Kungsörs kommun.  
MI 2022-528 
 

5 Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län – Överklagande av kom-
munens beslut om föreläggande gällande fastigheten Kungsgården, 
Arboga kommun. 
Änr 403-6455-2021 
 

6 Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen – Dom gällande bygglov 
på fastigheten Herrgården, Arboga kommun. 
Mål nr P 1554-22 
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