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§ 113 Dnr 52/2019-007 

Revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport 2019-08-
31” 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit del av revisionsrappor-
ten ”Granskning av delårsrapport 2019-08-31” och har inget att tillägga. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Revisionsrapport den 14 oktober 2019 
• Bedömning från revisorerna den 29 november 2019 

 

Sammanfattning 

Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende med 
begäran om yttrande senast den 31 januari 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Revisorerna  
Akten 
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§ 114 Dnr 44/2019-008 

Intern kontrollplan 2020 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer Intern kontrollplan för 
2020. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Intern kontrollplan den 27 november 2019 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 27 november 2019 

 

Sammanfattning 

Förbundskontoret har tagit fram förslag till Intern kontrollplan för år 2020. 
Områden som bedöms som lämpliga är rättsäker myndighetsutövning, 
verksamhetens styrdokument, direktionens beslut och GDPR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Revisorerna + handling 
Akten 
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§ 115 Dnr 43/2019-400 

Verksamhetsplan 2020 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer verksamhetsplan 2020 
inklusive bilagorna miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsplan 2020-
2023, kontrollplan offentlig livsmedelskontroll 2020-2023 och tillsynsobjekt 
2020-2023. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Verksamhetsplan den 3 december 2019 

 

Sammanfattning 

Förbundskontoret har tagit fram förslag till verksamhetsplan för 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skicks till 
Akten 
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§ 116 Änr MI 2019-1030 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Nåberga i 
Kungsörs kommun 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar förbud med vite att 
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus 
nr ett på fastigheten Nåberga i Kungsörs kommun.  

1 Förbud med vite om 35 000 kronor gäller för XXX. Förbudet gäller från 
och med den dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit 
laga kraft. 
 

2 Förbud med vite om 35 000 kronor gäller för XXX. Förbudet gäller från 
och med den dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit 
laga kraft. 
 

3 Avgift på 2 865 kronor tas ut för tre timmars handläggningstid i ären-
det enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. Faktura 
på avgiften skickas separat 
 

4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet 
överklagas. 

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 2 kap. 1 och 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 Mälarda-
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu-
tet. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Rapport den 11 april 2016 
• Delegationsbeslut den 21 juni 2016 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 22 november 2019 

 

§ 116 forts 
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Sammanfattning 

Vid avloppsinventeringen 2016 framkom att avloppsanordningen på 
Nåberga, Kungsörs kommun består av en slamavskiljare utan efterföl-
jande rening. Nuvarande avloppsanordning 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 
XXX 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 
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§ 117 Änr BLOV 2019-279 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på 
Nannberga i Arboga kommun 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna 
åtgärden kan tillåtas på fastigheten Nannberga i Arboga 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 7 307 kronor tas ut för förhandsbesked, kungörelse och expe-
diering enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. Fak-
tura på avgiften skickas separat  

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

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Ansökan om förhandsbesked den 21 oktober 2019  
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 25 november 2019 

 
Sammanfattning 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser, men 
ligger inom riksintresse för kulturmiljövården och del av fastigheten lig-
ger inom strandskyddat område. Inga hinder föreligger enligt Arboga 
kommuns översiktsplan. Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska 
lämningar finns registrerade på fastigheten, men det finns fornlämning i 
närområdet, cirka 100 meter från den tilltänkta platsen för bostadshuset.  

Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.  

Länsstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med strandskyddets 
syfte.  

Mot bakgrund av Länsstyrelsens bedömning har platsen för byggnationen 
flyttats 15 meter från strandskyddets 25 meters gräns vilket bedöms vara 
tillräckligt för att inte påverka strandskyddets syfte utöver fastighetens 
nuvarande användning. 
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§ 117 forts 
 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för 
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsan-
läggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och häl-
soskyddsenheten innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte 
påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen. Om en 
markbaserad rening eller ett utlopp från en avloppsanordning hamnar 
inom det strandskyddade området råder högre skyddsnivå. Om placering 
hamnar utanför det strandskyddade området kan avloppsanordningen 
byggas för normal skyddsnivå. 

Nya byggnader bör utformas så de passar in i landskapet och anpassas till 
den omgivande bebyggelsen. Bygglovenheten bedömer att den föreslagna 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 
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§ 118 Dnr 18/2019-042 

Ekonomirapport 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Ekonomirapport den 12 december 2019 

 
Sammanfattning 

Ekonomirapporten visar för närvarande ett underskott på 170 000 kronor. 
Underskottet beror på ökade utbildningskostnader för byte av datasystem 
samt minskade intäkter för enskilda avlopp.  

I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 30 november 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 119 Dnr 18/2018-041 

Måluppföljning till och med 30 november 2019 

Beslut 

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

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Rapport måluppfyllelse den 2 december 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 120 Dnr 19/2019-002 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Central administrations delegationslista för perioden 1 november till 
den 30 november 2019. 
 

• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 novem-
ber till den 30 november 2019. 
 

• Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 november till den 30 
november 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 
Akten 
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§ 121  

Handlingar för kännedom 

1 Länsstyrelsens beslut den 17 oktober 2019. Länsstyrelsen avslår över-
klagandet. Delegationsbeslut om klagomål på lukt från slamupplag på Ekhol-
men i Kungsörs kommun.  
Änr MI 2019-492 

 
2 Länsstyrelsens beslut den 11 november 2019. Länsstyrelsen avslår 

överklagandet. Delegationsbeslut om klagomål gällande bullerstör-
ningar från järnväg inom fastigheten Höjen i Arboga kommun.  
Änr MI 2018-793 
 

3 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport, kontrollköp tobak och 
receptfria läkemedel.  
Änr MI 2019-1147  

 
4 Beslut i kommunstyrelsen/Arboga den 8 oktober 2019, § 160. Ändring 

av detaljplan för fastigheten Brevbäraren 1.  
Dnr 11/2019-214 
 

5 Beslut i kommunstyrelsen/Arboga den 12 november 2019, § 201. Pris 
för personalkost 2020.  
Dnr 67/2019-020 

 
6 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 11 november 2019, § 156. 

Antagande av detaljplan för Kaplanen 7 och 9 i Kungsörs kommun. 
Dnr 35/2018-214 
 

7 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 11 november 2019, § 157. 
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2020.  
Dnr 55/2019-041, Dnr 56/2019-041, Dnr 57/2019-041 
 

8 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 11 november 2019, § 161. 
Delårsrapport per den 31 augusti 2019-Västra Mälardalens Myndig-
hetsförbund.  
Dnr 52/2019-007 
 

9 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning, ärendenum-
mer U18135, avseende fastighetsreglering berörande Arboga Racksät-
ter i Arboga kommun. Dnr 8/2019-245 
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§ 122 Änr BLOV 2019-284 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
Gropgården i Arboga kommun 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov på fastigheten 
Gropgården i Arboga kommun enligt nedan: 
 
1 Bygglov för två flerbostadshus, hus A 1 och A 2.   

 
2 Bygglov för två flerbostadshus, hus B 1 och B 2.  

 
3 Bygglov med avvikelse för ett flerbostadshus, hus A 3.   
 
4 Bygglov för tre förrådsbyggnader, hus C 1, C 2, C 3 och 25 parke-

ringsplatser.  
 

5 Avgift på 154 527 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expedie-
ring och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsför-
bunds taxa 2019. Faktura på avgiften skickas separat 
 

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. 

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

Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
har gett startbesked.  

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

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 31b, 31c, 34, 
42 a, 43 §§ och 10 kap. 9 §, plan- och byggförordningen 6 kap. 1 §, punkt 8. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Ansökan om bygglov den 28 oktober 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 9 december 
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§ 122 forts 
 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av fem flerbostadshus med en byggnadsarea 
om 1 242 m2, tre förrådsbyggnader med en byggnasarea på 240 m2, 25 par-
keringsplatser samt rivning av tillbyggnad till före detta kyrka på fastig-
heten Gropgården i Arboga kommun.  

Totalt planeras 41 lägenheter. Kyrkans huvudbyggnad kommer att reno-
veras/återställas till ursprungligt utseende. På gården planeras tre för-
rådsbyggnader inklusive ett orangeri och 25 parkeringsplatser. Fem par-
keringsplatser på fastigheten Engelbrekt planeras ingå. Bostadshusen och 
förrådsbyggnadernas ytterfasad får träpanel och yttertaken får bandfalsat 
plåttak. Fasaderna- och takens färgsättning blir från ljusgrått till fa-
lurött/tegelrött. 

Fastigheten omfattas av stadsplan från 1943.  

Ärendet har remitterats och annonserats. 

Synpunkter har inkommit. 

Bygglovenheten bedömer att byggnationen är planenlig bortsett från hus 
A 3 som överskrider byggnadshöjden med 1, 5 meter och att cirka 17 % av 
byggnadsarean hamnar på mark som inte får bebyggas, men bedömer att 
avvikelsen är förenlig med planes syfte och att bygglov kan beviljas. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 
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§ 123 Änr BLOV 2019-298 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Norra 
kungsladugården i Kungsörs kommun 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybygg-
nad av småhus på Norra kungsladugården i Kungsörs 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 23 177 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2019. Faktura på avgiften skickas separat 

 
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31, 42 a, 43 §§ 
samt 10 kap 9 §.  

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Ansökan om bygglov den 8 november 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 10 december 2019 

 
Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av småhus på fastigheten Norra Kungsladu-
gården. Byggnaden uppförs i en plan med svarta betongpannor på taket 
och vit med inslag av grå träpanel i fasaden. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Inga kända fornlämningar eller 
kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet. Fastigheten 
ligger inom ett utpekat område för riksintresse rörligt friluftsliv. Området 
är också utpekat i Länsstyrelsens naturvårdsplan, som skogliga värdetrak-
ter samt kulturmiljövård avseende landskap.   
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§ 123 forts 
 

Ärendet har remitterats till närboende och myndigheter. Inga synpunkter 
har inkommit. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för 
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsan-
läggning är tillståndspliktigt och en ansökan ska lämnas till miljö- och häl-
soskyddsenheten innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte 
påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 


