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§ 34 

Val av ordförande 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser Hans Ivarsson (C) till ord-
förande för dagens sammanträde. 
 

Sammanfattning 
Ordförande samt vice ordförande har lämnat förhinder till förbundsdi-
rektionens sammanträde den 17 juni 2020. Direktionen ska utse en annan 
ledamot att för tillfället vara ordförande. Tills valet har förrättats fullgör 
den till levnadsåren äldste ledamoten i direktionen ordförandens uppgif-
ter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 35 

Information 
Enhetssamordnare Maria Frejhed informerar om genomförd informat-
ion/inspektion av restauranger, caféer och skolor så de uppfyller kraven 
från Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Akten  
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§ 36 Dnr 32/2020-440 

Information om betänkande, ny lag om tillfälliga smitt-
skyddsåtgärder på serveringsställen 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger informationen om förslag 
till ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen till hand-
lingarna. 
 
Sammanfattning 
Regeringen har tagit fram ett förslag till ny lag om tillfälliga smittskydds-
åtgärder på serveringsställen, för att minska spridningen av covid-19. Den 
nya lagen förväntas träda i kraft den 1 juli 2020 och föreslås gälla fram till 
årsskiftet. Genom att förflytta ansvaret för beslut i enskilda ärenden från 
smittskyddsläkaren till kommunen blir tillsynsprocessen enklare, tydli-
gare och mer effektiv. Lagen ställer krav på serveringsställen som serverar 
mat och dryck inom en näringsverksamhet.  

Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet 
får ett särskilt tillsynsuppdrag och befogenhet att besluta om föreläggan-
den mot serveringsställen. I Arboga och Kungsörs kommun innebär det 
att ansvaret läggs på Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Någon änd-
ring i förbundsordning behöver ej göras då särskild nämnd utpekas som 
ansvarig. 

Förbundet behöver besluta om en delegationsordning.  

Tillsynen är inte avgiftsbelagd. Kommunernas kostnader för tillsyn och 
klagomålshantering ska ersättas av staten genom statsbidrag. Som fram-
går av lagrådsremissen behövs av smittskyddsskäl en intensiv tillsyn, sär-
skilt under sommarmånaderna. Regeringen förväntas ta beslut om den 
nya lagen innan midsommar. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Akten  
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§ 37 Dnr 14/2019-002 

Revidering av delegationsordning 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar i det fall riksdagen be-
slutar anta förslaget till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen (prop. 2019/20:172) att ge ordföranden, eller vid dennes 
förfall, vice ordföranden, rätt att fatta beslut om att förslag till delegat-
ionsordning den 8 juni 2020 ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för la-
gens ikraftträdande. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Förslag till delegationsordning den 8 juni 2020 
• Tjänsteskrivelse den 8 juni 2020 
 

Sammanfattning 
Den 25 mars 2020, § 25, fastställde förbundsdirektionen en reviderad dele-
gationsordning för förbundets verksamhet. Delegationsordningen är i be-
hov av ny revidering ur aktualitetssynpunkt med anledning av förslag om 
ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som föreslås 
träda i kraft 1 juli 2020 och gälla året ut. För att hantera utmaningen med 
den korta tidsperioden när beslut om antagande av lagen väntas den 17 
juni och dess ikraftträdande den 1 juli, presenteras förslag till delegations-
ordning för direktionen vid sammanträdet redan innan lagen trätt i kraft. 
Direktionen kan samtidigt besluta ge ordförande eller, vid dennes förfall, 
vice ordföranden i uppdrag att besluta om vid vilken tidpunkt delegat-
ionsordningen ska börja gälla. Därmed är intentionerna i 6 kap. kommu-
nallagen gällande delegering uppfyllda. 
 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundskontoret 
Akten 
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§ 38 BLOV 2020-110 

Ansökan om förhandsbesked på Lockmora i Kungsör 
kommun 
Beslut  
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den före-

slagna åtgärden kan tillåtas på fastigheten Lockmora XX i Kungsörs 
kommun.  
 
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bin-

dande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. 
 

2 Avgift på 9 564 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2020. Faktura på avgiften skickas separat  

 
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om förhandsbesked inkom den 26 mars 2020 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 27 maj 2020 

 
Sammanfattning 
Ansökan om förhandsbesked för fyra småhus på fastigheten Lockmora 
XX i Kungsörs kommun. 
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade 
på fastigheten. De tilltänkta platserna ligger ca. 500 meter norr om 
Kungsörs ridklubb som ligger ca 3,5 kilometer söder om centrala 
Kungsör. Inga hinder föreligger enligt Kungsörs kommuns översikts-
plan. 
 
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan. Inga synpunkter har inkommit från berörda grannar. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten lämnar upplysning att området där 
tomterna planeras ligger inom sekundär skyddszon i vattenskyddsom-
rådet. VA-huvudman kan behöva höras.   
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§ 38 forts 

Området omfattas av Länsstyrelsens Naturvårdsplan Landskapsobjekt 
och RAÄ Kulturlandskapsregioner SNA. Vattendraget i nordöst är 
strandskyddat, 25 meter, kan behöva tas hänsyn till i planeringen av 
området. I övrigt ser Miljö- och hälsoskyddsenheten inga hinder för 
byggande av nya bostäder på föreslagna platser.  
 
Trafikverket har ingen erinran.  
 
Länsstyrelsens kulturmiljöfunktion har ingen erinran ur fornlämnings-
synpunkt, avdelning för naturvård har ingen erinran ur naturvårds-
synpunkt.  
 
Mälarenergi lämnar upplysning som nedan: 
Mälarenergi Elnät (MEE) vill upplysa om att den tänkta exploateringen 
ligger relativt långt ifrån närmaste transformatorstation. Det är därför 
viktigt att kontakta MEE i god tid inför en ev. elanslutning. I övrigt 
inget att erinra. 
 
Bygglovenheten gör bedömningen att inga hinder föreligger och att positivt 
förhandsbesked kan lämnas avseende nybyggnad av fyra småhus. Åtgärden 
går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och 
vattenresurserna, enligt plan- och bygglagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Sökanden 
Akten  
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§ 39 BLOV 2020-166 

Ansökan om förhandsbesked på Aspa i Kungsör kom-
mun 
Beslut   
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den före-

slagna åtgärden kan tillåtas på fastigheten Aspa XX i Kungsör 
kommun. 
 
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bin-

dande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. 
 

2 Avgift på 9 564 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2020. Faktura på avgiften skickas separat. 

 

Bygglovenheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i  
2 och 8 kap. PBL och att bygglov kan beviljas. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om förhandsbesked den 14 maj 2020 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 juni 2020 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastig-
heten Aspa XX Kungsör kommun. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser, och är be-
lägen ca 3 km söder om Valskogs område och ca 8 km väster om centrala 
Kungsör kommun. Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar 
finns registrerade i närområdet. Inga hinder föreligger enligt Kungsörs kom-
muns översiktsplan. 
 
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansö-
kan.  
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§ 39 forts 

Miljö- och hälsoskyddsenheten ser inga hinder för byggande av ett nytt 
bostadshus på föreslagen plats. Inga synpunkter har inkommit från be-
rörda grannar. 
 
Inga synpunkter har inkommit från Kungsörs kommun, länsstyrelsen, Miljö- 
och hälsoskyddsenheten, Mälarenergi Elnät AB, Post- och Telestyrelsen, Tra-
fikverket och vattenfall Eldistribution AB. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökande 
Akten 
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 § 40  BLOV 2020-170 

Ansökan om förhandsbesked på Lockmora i Kungsör 
kommun 
Beslut   
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den före-

slagna åtgärden kan tillåtas på fastigheten Lockmora XX i Kungsör 
Kommun. 
 
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bin-

dande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om 
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet 
vann laga kraft. 
 

2 Avgift på 9 564 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2020. Faktura på avgiften skickas separat  

Bygglovenheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskra-
ven i 2 och 8 kap. PBL och att bygglov kan beviljas. 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om förhandsbesked den 14 maj 2020 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 juni 2020 

 

Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastig-
heten Lockmora XX Kungsör kommun. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser, men 
fastigheten ligger inom tertiär zon för vattenskyddsområde för grundvat-
tentäkten Hogsta-Skottbacken. Inga kända fornlämningar eller kulturhi-
storiska lämningar finns registrerade på fastigheten. Fastigheten belägen 3 
km söder om centrala Kungsör kommun. 
 
Berörda myndigheter och grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansö-
kan.  
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§ 40 forts 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har följande yttrande, fastigheten ligger 
inom tertiär zon i vattenskyddsområde. För fastigheten kan hög eller 
normal skyddsnivå råda, beroende på skyddsavstånd hålls till närlig-
gande vattenbrunnar och val av avloppslösning lämpar sig för att ligga i 
vattenskyddsområdet. Gällande enskilt avlopp medger föreskrifterna för  
vattenskyddsområdet att avlopp kan inrättas. Skyddsnivån kan vara hög 
eller normal beroende på var avloppet placeras avseende risk för omkring-
liggande vattenbrunnar samt vattenskyddet. 
 
Vattenfall Eldistribution AB lämnar följande yttrade: Vattenfall Eldistri-
bution har en 145 kV luftledning, lila heldragen linje i karta nedan inom 
närområde för planerad ny byggnad. En ny byggnad intill en luftledning 
med spänningsnivå över 55 kV ska placeras på ett minsta avstånd på 20 
meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och 
elsäkerhetsrisk samt ur ett underhållsperspektiv. Utöver detta säkerhets-
avstånd (20 m) tillkommer tillämpningen av försiktighetsprincipen för 
frågan kring elektriska och magnetiska fält (EMF). Vattenfall Eldistribut-
ion rekommenderar att ny bostadsbebyggelse inte uppförs närmare än 50 
meter från ledningens närmaste anläggningsdel. Detta för att minimera 
eventuell framtida oro etcetera hos de boende. Vattenfall Eldistributions 
bedömning är att planerad byggnad är placerad som närmast 60 meter 
från ledningens centrumlinje. 
Vattenfall Eldistribution har i övrigt inget att erinra avseende detta för-
handsbesked. 

Mälarenergi Elnät informerade om att de har lågspänningskablar i eller i 
utkanten av fastigheten. Kablarna är inte inmätta, så ledningsvisning med 
utsättning krävs om arbetsområdet är i närheten av kablarna. Förnyelse 
och reparation av kablar får inte försvåras eller förhindras vid eller efter 
ombyggnation i området. Eventuell flytt bekostas av exploatör. I övrigt 
inget att erinra. 
 

 

 
 
 
Sickas till 
Sökanden 
Akten  
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§ 41 Dnr 31/2020-008 

Gallring av allmänna handlingar samt riktlinjer för ersätt-
ningsskanning 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar följande: 

1 Allmänna handlingar i pappersform som skannats gallras vid inaktua-
litet, det vill säga efter kontroll att den skannade versionen är likaly-
dande med ursprungshandlingen och efter att originalhandlingarna 
inte längre behöver sparas av annan anledning. De handlingstyper 
som inte omfattas av ersättningsskanning finns upptagna i riktlinjer för 
ersättningsskanning. 

2 Gallringsbeslutet gäller retroaktivt från 1 januari 2011 och avser pap-
pershandlingar som tillhör ärenden inom miljö- och hälsoskyddsen-
heten samt bygglovenhetens verksamhetsområden.   

3 Riktlinjer för ersättningsskanning antas.  

 
Beslut har fattats med stöd av arkivreglemente 9 §, arkivlag (1990:782) 3-6, 
10 §§ och riksarkivets författningssamling 1997:4, 4 kap. 3 §. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Riktlinjer för ersättningsskanning den 29 maj 2020 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 1 juni 2020 

 

Sammanfattning  
Förbundets mål med dokumenthantering är att ärenden i sin helhet ska 
hanteras digitalt från det att ärendet startas upp till det att ärendet arkive-
ras. Allmänna handlingar ska bevaras i det format de upprättats i eller har 
inkommit till en myndighet vilket innebär att förbundet i dagsläget skan-
nar pappershandlingar till respektive ärendehanteringssystemen samt att 
en pappersakt skapas för varje ärende. Det innebär att det finns två upp-
sättningar av samma information, både digitalt och på papper.  

Genom att övergå från pappersakter och fysiska arkiv till digital ärende-
hantering skulle lagringen av informationen ske på endast en plats istället 
för två. 
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§ 41 forts 

Ursprungsmedia får gallras under förutsättning att gallring kan ske utan 
eller med endast ringa förlust av betydelsebärande information och möj-
ligheten att fastställa autenticiteten. 

Ersättningsskanning görs i syfte att ersätta en handling som inkommit el-
ler upprättats som pappersoriginal med en digital handling. Efter att en 
handling har ersättningsskannats är det den digitala handlingen som tas 
omhand för arkivering. Den digitala handlingen är en kopia fram till dess 
att pappersoriginalet har gallrats.   

Förfarandet att efter skanning slänga/förstöra pappershandlingar i origi-
nal utgör gallring enligt riksarkivets definitioner. Gallring av allmänna 
handlingar är tillåtet med stöd av arkivlagen men förutsätter att myndig-
heten fattar beslut om det.  

Undantag är vissa typer av handlingar som inte får ersättningsskannas 
samt pappershandlingar som tillhör ärende i W3D3, som fortsatt ska beva-
ras i pappersform. Handlingstyper som inte ersättningsskannas finns för-
tecknade i riktlinjer för ersättningsskanning. 

Av riktlinjen framgår även syfte, villkor, tekniska förutsättningar och krav 
på kvalitetskontroll av den inskannade handlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 42 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 18 juni till 25 augusti 2020. 

 
Sammanfattning 
Ärenden om lov (inklusive strandskyddsdispens), förhandsbesked och 
anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagen finns bestäm-
melser om tidsfrist för handläggning av ärenden om lov, förhandsbesked 
och anmälan. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom 
tio veckor.  

Under juli månad har förbundsdirektionen inget sammanträde och i de 
fall förbundsdirektionens beslut inte kan inväntas för att kunna uppfylla 
bestämmelserna i plan- och bygglagen om tidsfrister för handläggning av 
ärenden om lov (inklusive strandskyddsdispens), om förhandsbesked och 
anmälan lämnas delegation till ordförande och vice ordförande att var för 
sig fatta beslut om lov (inklusive strandskyddsdispens) och förhandsbe-
sked under sommarperioden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Akten  
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§ 43 MI 2019-1241 

Länsstyrelsens svar på åtgärdsplan med anledning av re-
sultatet från Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrol-
len i Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisionsrapporten till 
handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Länsstyrelsens beslut den 28 april 2020 
 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen genomförde den 22 oktober 2019 en fullständig revision av 
livsmedelskontrollen vid Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Från 
länsstyrelsen har förbundet fått en revisionsrapport där de gör bedöm-
ningen att kontrollverksamheten sköts på ett bra sätt och att man har en 
hög ambitionsnivå och engagerade medarbetare på alla nivåer. Organisat-
ionen fungerar bra mellan Arboga och Kungsör. Länsstyrelsen anser dock 
att det finns förbättringspotential vad gäller områdena Kompetens, Risk-
baserad kontroll och Kontrollrapporter och begär in en åtgärdsplan som 
redogör för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer 
att vidtas. Förbundet har tagit fram ett yttrande och åtgärdsplan över av-
vikelserna i Länsstyrelsens revisionsrapport, § 16/2020. 

Länsstyrelsen meddelar i beslut den 28 april 2020 att de åtgärder som för-
bundet redovisat är tillfredsställande och att ärendet avslutas. 
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§ 44 Dnr 8/2020-042 

Verksamhetsrapport januari-april 2020 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner verksamhetsrapport 
för perioden 1 januari till 30 april 2020. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Verksamhetsrapport den 19 maj 2020 
 

Sammanfattning 
Från förbundskontoret föreligger verksamhetsrapport för perioden 1 janu-
ari till 30 april 2020.  

Verksamhetsrapporten är överlämnad till förbundsmedlemmarna. 
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§ 45 Dnr 28/2020-041 

Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner upprättad strategisk 
och ekonomisk plan för åren 2021-2023. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 30 april 2020 
• Strategisk och ekonomisk plan 2021-2023 den 30 april 2020 
 

Sammanfattning 
Förslag till strategisk och ekonomisk plan för 2021-2023 har upprättats. 
Planen redovisar verksamhetens nuläge och framtid med en ekonomisk 
avstämning. Planen har överlämnats till förbundsmedlemmarna. Inform-
ation enligt § 19 MBL har skett med arbetstagarparterna. 
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§ 46 Dnr 8/2020-042 

Ekonomirapport 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ekonomirapport den 9 juni 2020 
 

Sammanfattning 
Ekonomirapporten avseende driften visar för närvarande ett underskott 
på 20 000 kronor. Finansen visar ett underskott på 80 000 kronor. 

I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 maj 2020. 
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§ 47 Dnr 45/2019-041 

Måluppföljning till och med 31 maj 2020 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Rapport måluppfyllelse den 1 juni 2020 
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§ 48 Dnr 13/2020-002 

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

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Central administrations delegationslista för perioden 1 mars till den 31 

maj 2020. 
 

• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 mars 
till den 31 maj 2020. 
 

• Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 mars till den 31 maj 
2020. 
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§ 49  

Handlingar för kännedom 
1 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport avseende pandemi Co-

vid-19 
MI 2020-409 
 

2 Beslut i Kommunfullmäktige/ Arboga den 29 april 2020, § 65. Årsre-
dovisning 2019 Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
Dnr 52/2019-007 
 

3 Beslut i Kommunfullmäktige/ Kungsör den 4 maj 2020, § 75. Årsredo-
visning 2019 Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
Dnr 52/2019-007 
 

4 Beslut i Kommunfullmäktige/ Kungsör 25 maj 2020, § 79. Beslut om 
ändring av detaljplan för Jägaråsen, DP 92, i Kungsörs kommun (KS 
2018/121). 
Dnr 3/2020-214 
 

5 Beslut i Kommunfullmäktige/ Kungsör 4 maj 2020 § 69. Motion – 
Sänkt bygglovtaxa för energieffektivt byggande (KS 2019/101). 
Dnr 39/2019-041 
 

6 Beslut i Kommunfullmäktige/ Arboga den 19 mars 2020, § 41. Bordlagt 
fyllnadsval av ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund efter 
Ingemar Johansson (L) utses Carin Sandberg (L). 
Dnr 72/2018-102 
 

7 Beslut i Kommunfullmäktige/ Kungsör den 6 april 2020, § 51. Avsä-
gelse och fyllnadsval – ersättare i förbundsdirektionen för Västra Mä-
lardalens Myndighetsförbund (KS 2018/440). 
Dnr 72/2018-102 
 

8 Länsstyrelsens beslut den 4 maj 2020. Länsstyrelsen avslår överklagan-
det. Anmälan föranleder ingen åtgärd. 
BLOV 2018-245 
 
 
 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2020-06-17 Blad 22 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 49 forts 
 

9 Nacka Tingsrätts dom den 1 april 2020. Mark- och miljödomstolen av-
slår överklagandet. Beslut att avsluta ärende gällande klagomål om röklukt 
inomhus utan åtgärd i Kungsörs kommun, Länsstyrelsen avslog överklagan-
det. 
MI 2019-649 
 

10 Länsstyrelsens beslut den 9 april 2020. Länsstyrelsen avslår överkla-
gandet. Föreläggande angående djurhållning på fastighet i Kungsörs kom-
mun. 
MI 2019-609 
 

11 Länsstyrelsens beslut den 9 april 2020. Länsstyrelsen avslår överkla-
gandet. Föreläggande angående djurhållning på fastighet i Kungsörs kom-
mun. 
MI 2019-609 
 

12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U19217, avseende avstyckning Järnäs i Arboga kom-
mun. 
Dnr 6/2020-245 
 

13 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U19366, avseende avstyckning Uttern i Arboga kom-
mun. 
Dnr 6/2020-245 
 

14 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U19267, avseende avstyckning Lunger samt fastighets-
reglering berörande Lunger i Arboga kommun. 
Dnr 6/2020-245 
 

15 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U1898, avseende fastighetsbestämning berörande 
Norra Skogen i Arboga kommun. 
Dnr 6/2020-245 
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§ 49 forts 

16 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U19262, avseende ledningsrätt för elektronisk kom-
munikationsledning och kanalisation berörande Himmelsberga i 
Kungsörs kommun. 
Dnr 6/2020-245 
 

17 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U19150, avseende fastighetsreglering berörande Säter-
bo i Arboga kommun. 
Dnr 6/2020-245 
 

18 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U15396, avseende ledningsrättsåtgärd berörande 
Forsby, Kullinge och Åsta i Köping och Kungsörs kommun. 
Dnr 6/2020-245 
 

19 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U18363, avseende ledningsrätt för elektronisk kom-
munikation berörande Prästgärdet i Arboga kommun. 
Dnr 6/2020-245 
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