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§ 34  

Information 
Revisor XXX informerar om revisionsraport ”Grundläggande granskning 
2018”. 
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§ 35  

Information 
Enhetssamordnare miljö- och hälsoskyddsenheten XXX och miljö- och häl-
soskyddsinspektör XXX informerar om gula avlopp. 
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§ 36 Änr MI 2019-183 

Förslag till avfallsplan samt avfallsföreskrifter och bilagor 
Från VafabMiljö Kommunalförbund har inkommit remiss i rubricerat 
ärende med begäran om svar senast 30 april 2019. 

 
Beslutsunderlag 
• Samrådshandlingar den 28 februari 2019 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 8 april 2019 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande på för-
slag till avfallsplan samt avfallsföreskrifter:   

Avfallsplanen 
Allmänt 
En nulägesanalys, för varje kommun, som grund bör göras innan man sät-
ter mål i %. Annars kanske målet redan är uppnått eller kanske orimligt. 
3.4.1 Svårt mål då man vill minska mängden hushållsavfall genom bättre 
sortering. Då borde målet med förbränning bara gälla restavfall och frågan 
är om det är lämpligt med ett mål gällande detta i huvudtaget. 

3.4.2  Svårt att förstå 

3.5.1 Borde inte dessa delmål tas upp under återvinning i stället. 

3.6.6  Lågt satta mål, borde vara 100 % nu! 

4.1 Projekt ”identifiera olämpliga förpackningar” skulle vara bra. 

Det är mycket fokus på att minska matsvinnet, det är bra, men VMMF tror 
att affärer och restauranger behöver hjälp att sortera det avfall som upp-
kommer på rätt sätt, hur sorteras t.ex. dryck och rått kött. Många butiker 
har även problem med att folk rotar runt i sopkärlen och sprider avfall.  

4.2.2 Att återanvända och återbruka textilier. Det borde framgå att material-
återvinning också är ett alternativ. 

Handlingsplan (i avfallsplanen) 
4.6 VafabMiljö har en målsättning om att nedskräpningar ska åtgärdas 
inom 1 till 14 dagar beroende på typ. VMMF ifrågasätter befogenheten och 
rimligheten att sätta handläggningstider för en annan myndighets arbete. 
Mål är bra, men de måste vara rimliga. Handläggning sker alltid skynd-
samt. 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 36 forts 
 

Föreskrifter 
16§ Står att fastighetsägare ska inhämta godkännande från förbundet 
(VafabMiljö) för placering av behållare och anordning. Små avloppsanord-
ningars placering prövas utifrån annan lagstiftning av tillsynsansvarig 
nämnd (VMMF), blir lite besvärligt om VafabMiljö ska blanda sig i pröv-
ningen. Här behövs istället tydlig information från VafabMiljös sida vad en 
fastighetsägare ska tänka på vad gäller placering. Nämns även under 26§. 

16§c Står att godkännande av anläggning ska inhämtas av kommunens VA-
avdelning, sluten tank nämns här. Gäller det sluten tank även för avlopps-
vatten är det VMMF som godkänner det, inte VA. 

20§ Avstånd 10 m, kan vara väldigt svårt att uppfylla för fastighetsägaren. 
Enskilda avlopp är ofta på stora fastigheter. Det behöver klargöras vad som 
händer med de befintliga avlopp som byggts utifrån tidigare bestämmelser. 
Att belasta dessa med avgift med extra slang bör inte göras då de byggt av-
loppet efter de riktlinjer som fanns vid aktuell tidpunkt. 

29§ VMMF ser problem med att slutna tankar bara ska vara på budning, 
villkor om årlig tömning sätts på dessa också. Med möjlighet till längre 
hämtningsintervall beroende på. 

43§ Förtydligande, vad gäller vid ett fastighetsägarbyte om förhållandena 
är de samma. Tänkte främst på slamtömning, samma belastning osv. 

50§ Det är otydligt att det är tillsynsmyndigheten (VMMF) som handlägger 
ansökningarna om förlängt hämtningsintevall. Det står tydligare i bilaga 3 
till föreskriften. Bör stå i föreskriftstexten. 

53-55§ Framgår inte i texten vem som ska handlägga anmälan/ansökan, 
bara i bilagan. 

58§ All hantering av sophämtning bör handläggas av förbundet. 

Bilagor 
Bilaga 2 – Sortering och lämning av avfall mm 

Döda sällskapsdjur – nedgrävning, bör klargöras om det är inom eller utom 
tätbebyggt område, alternativt hänvisas till lokala föreskrifter eller lik-
nande. 

Bilaga 3 – Ansökan och anmälan om undantag från avfallsföreskrifterna 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 36 forts 
 

Uppehåll i hämtning av slam och filtermaterial – ska detta ligga hos 
VafabMiljö bör vi få yttra oss i ärendet. Men kanske det bör ligga hos 
VafabMiljö om det ska ske i samband med uppehåll i sophämtning.  

Bilaga 4 - Nedlagda deponier 

Nya handlingsplaner borde begäras av kommunerna då det hänt en del 
sedan 2017. 

Bland annat har 2 deponier i Arboga omklassats: 

Gamla kallstenstippen var tidigare riskklass (rk) 2 nu rk 3. 

Hjälmarsvikstippen var tidigare riskklass (rk) 2 nu rk 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skickas till 
info@vafabmiljo.se (remissvar 2019/0164-VKF-1512) 
Akten 
 

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

Föreläggande med löpande vite att vidta åtgärder avseende 
enskilt avlopp på Lunger i Arboga kommun 
På fastigheten Lunger finns ett tillstånd att inrätta enskild avloppsanord-
ning med ansluten vattentoalett. Ingen slutkontroll har gjorts och ingen fo-
todokumentation har inkommit. Den 3 maj 2017 gjordes en uppföljande 
inspektion på fastigheten där man konstaterade brister i slamavskiljaren. 
 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om föreläg-
gande med vite men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra slamavskil-
jaren. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att föreläggandet inte följs och 
bedömer att föreläggande med löpande vite behövs för att befintliga lag-
krav ska efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslut den 24 november 2011, föreläggande 
• Förbundsdirektionens beslut den 19 oktober 2017, § 116 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 april 2019 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 2 
kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 och 14-15 §§, 27 kap. 1 § och med hän-
visning till lag om viten 4 § och förordningen (1998:940) om avgifter för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:  

1 Förelägga XXX att åtgärda den bristfälliga slamavskiljaren för hus nr 3 
på fastigheten Lunger X i Arboga kommun så att en fullgod funktion 
uppnås.  
 

2 XXX, förpliktigas att betala ett vite om 7 500 kronor för varje tidsperiod 
om tre månader under vilket föreläggandet inte följts. Förpliktelsen med 
sin första tremånadersperiod gäller från och med den dag föreläggandet 
vinner laga kraft.  

 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 37 forts 
 

3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,  
2 865 kronor, 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 skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsre-
gistrets inskrivningsdel och ersätter tidigare beslut från förbundsdirektion-
en den 19 oktober 2017, § 116 (Föreläggande med vite) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 38 Änr MI 2019-149 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage 
på Ås i Arboga kommun 
Ansökan innebär strandskyddsdispens för nybyggnad av carport med för-
rådsdel på fastigheten Ås X i Arboga kommun. Planerad byggnation ham-
nar delvis inom det generella strandskyddet.  

Inga beslutade områdesskydd förutom markavvattning och strandskydd 
finns. Området ingår i riksintresse för friluftsliv. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge 
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk. Åtgärden är 
inte bygglovpliktig. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 20 februari 2019 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 april 2019 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbal-

ken 7 kap., 18 b § strandskyddsdispens för nybyggnation av carport 
med förrådsdel på fastigheten Ås X i Arboga 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 där carporten ska uppföras utgörs idag av tomtmark. Mer 
mark än vad som krävs för byggnationen får inte tas i anspråk.  

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 Mä-
lardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. Faktura på avgiften skickas sepa-
rat 

Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens. 
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag 
beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för 
överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas. 
 
Skickas till Länsstyrelsen + ansökan + karta, Trafikverket + karta,  
sökanden och akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 39 Änr BLOV 2019-37 
 Änr MI 2019-58 

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybygg-
nad av två transformatorstationer på Ökna i Arboga kom-
mun 
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för förläggning av elkab-
lar i mark samt nybyggnad av två transformatorstationer på fastigheten 
Ökna X i Arboga. 

Inga beslutade områdesskydd förutom strandskydd finns. Jädersbruk med 
omgivningar har dock stort kulturhistoriskt värde. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende.  

Trafikverket informerar om att nya eller ändrade anslutningar till allmän 
väg samt andra åtgärder inom vägområdet kräver tillstånd. Ansökan om 
tillstånd ska göras till Trafikverket i god tid innan planerade åtgärder.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge 
dispens från strandskyddet då området behöver tas i anspråk för att tillgo-
dose ett annat mycket angeläget intresse. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov den 12 februari 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 10 april 2019 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbal-

ken 7 kap., 18 b § att lämna strandskyddsdispens för två transformator-
stationer på fastigheten Ökna X, Arboga kommun.  

a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket an-
geläget intresse. 

b) Transformatorstationerna får ta vardera maximalt 5,6 kvadratmeter 
mark i anspråk.  

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.  

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 39 forts 
 

2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kap. 31 § bygglov för nybyggnad av två transformatorstat-
ioner på fastigheten Ökna 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 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) Tekniskt samråd krävs inte i detta ärende 

3 Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 23 § godkännes genom detta 
startbesked att den sökta åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd krävs 
inte i detta ärende. Föreslagen kontrollplan fastställs. 
 

a) Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då be-
slutet om lov upphör att gälla.  

b) Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbe-
skedet förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett 
slutbesked, om Västra Mälardalens Myndighetsförbund inte beslutar 
annat. 

4 Avgift på 10 073 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov och 
startbesked enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. 
Faktura på avgiften skickas separat 

 

Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens. 
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag 
beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för 
överprövningen 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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§ 40 Änr BLOV 2019-33 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av samlingslokal på 
Brattberget i Arboga kommun 
Ansökan avser nybyggnad av samlingslokal om cirka 100 m² på fastigheten 
Brattberget X i Arboga kommun. Den nya byggnaden uppförs i en våning 
med sadeltak och rymmer en lokal, ett kök samt ett förråd. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.  

Ärendet har remitterats till närboende. Inga synpunkter har inkommit. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX 
utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §. 
 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om bygglov den 12 februari 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 april 2019 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och 

bygglagen 9 kap. 31 § bygglov för nybyggnad av en samlingslokal på 
fastigheten Brattberget 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 Myndighets-
förbund har gett startbesked.  

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

2 Avgift på 17 954 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. 
Faktura på avgiften skickas separat 

 
Skickas till sökanden och akten 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 13 

 

 

§ 41 Änr BLOV 2019-111 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
Strömmen i Arboga kommun 
Ansökan avser nybyggnad av ett flerbostadshus med en byggnadsyta om 
494 m2 i två våningar (samt 11 biluppställningsplatser, en förrådsbyggnad, 
en avfallsbyggnad, en teknikbyggnad och en cykelbod, parkering och kom-
plementbyggnader ingår inte i detta beslut) på fastigheten Strömmen X i 
Arboga kommun.  

Fasader utförs i röd och mörkgrå träpanel och taket beläggs med plåt i sil-
vermetallic, lika övriga hus inom Åbrinken. Fönster utförs utvändigt som 
gula aluminiumpartier. Byggherren ansvarar för att gränsvärden för tillåtna 
ljudnivåer enligt gällande krav (BBR) uppfylls. Om en fornlämning påträf-
fas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas och 
en anmälan göras hos länsstyrelsen. 

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 bygglov den 8 april 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 april 2019 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och 

bygglagen 9 kap. 30 § bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i två 
våningar på fastigheten Strömmen 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 Myndighets-
förbund har gett startbesked.  

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 14 

 

 

§ 41 forts 
 

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

2 Avgift på 68 173 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. 
Faktura på avgiften skickas separat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 15 

 

 

§ 42 Änr BLOV 2019-78 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal på Frä-
saren i Kungsörs kommun 
Ansökan avser nybyggnad av lagerlokal om 780 m2 och ett skärmtak om 
150 m2 på fastigheten Fräsaren X i Kungsörs kommun. Åtgärden avviker 
mot gällande detaljplan med avseende på att delar av skärmtaket kommer 
in på mark som inte får bebyggas.  

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

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 bygglov den 14 mars 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 5 april 2019 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och 

bygglagen 9 kap. 31b § bygglov för en lagerlokal och ett skärmtak på 
fasatigheten Fräsaren X 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 21 670 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. 
Faktura på avgiften skickas separat     

Skickas till sökanden och akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 16 

 

 

§ 43 Änr BLOV 2019-94 

Ansökan om rivningslov för småhus, garage och förråd på 
Gropgården i Arboga kommun 
Ansökan avser rivningslov för bostadshus och förrådsbyggnad/garage på 
fastigheten Gropgården X i Arboga kommun. Bostadshuset byggdes 1907 
och har en byggnadsarea om 188 m2 i två plan exklusive källare. Byggnads-
stommen är restimmer med puts som fasadbeklädnad. Invändigt är bygg-
naden generellt sliten, men exteriört är byggnaden förhållandevis intakt. 
Förrådsbyggnaden/garage är en oisolerad träbyggnad med en byggnads-
area på cirka 80 m2.   

Sökandes avsikt är att riva byggnaden och ersätta den med ett sammanhål-
let bostadskvarter som i huvudsak fullföljer gällande detaljplans intention-
er. 

Arboga stadskärna är en kulturhistorisk och socialt värdefull miljö av riks-
intresse som ska bevaras, vårdas och återanvändas i största möjliga omfatt-
ning. Alla förändringar bör föregås av omsorgsfull och kvalificerad projek-
tering så att varsamhetsaspekten på de befintliga miljöerna kan definieras 
och beaktas.  

Enligt plan- och bygglagen får rivningslov ges för en åtgärd som avser en 
byggnad eller byggnadsdel som inte omfattas av rivningsförbud i detalj-
plan eller områdesbestämmelser, till trots för byggnadens historiska, kul-
turhistoriska, miljömässiga värde. Gällande detaljplan anger inget som för-
hindrar att rivning sker, den snarare förordar en framtida sammanhållen 
kvartersstruktur. 

Bygglovenheten bedömer att rivningen av bostadshuset och förrådsbygg-
naden/garage som en del av den planerad utveckling av fastigheten Grop-
gården X är förenligt med stadens mål av en genomtänkt och omsorgsfullt 
planerad utveckling av stadskärnan. Rivningslov kan beviljas.  

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

Beslutsunderlag 
• Ansökan om rivningslov den 25 mars 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 14 april 2019 

 

 
Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 17 

 

 

§ 43 forts 
 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och 

bygglagen 9 kap. 34 § rivningslov för bostadshus och förrådsbygg-
nad/garage på fastigheten Gropgården X i Arboga kommun. 

a) Rivningslovet 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) Rivningslovet 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) Byggnaden ska dokumenteras med en uppmätning och uppritning 
av kulturhistoriska skäl.  

2 Avgift på 5 298 kronor tas ut för rivningslov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2019. Faktura på avgiften skickas separat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökanden  
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 18 

 

 

§ 44 Dnr 18/2019-042 

Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022 
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende den 15 
april 2019. 

Information enligt MBL § 19 har skett den 18 april 2019. Arbetstagarparter-
na har ingen erinran. 

 
Beslutsunderlag 
• Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022 den 15 april 2019 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner strategisk och ekono-
misk plan 2020-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skickas till 
Förbundsmedlemmar + handling 
Akten 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 19 

 

 

§ 45 Dnr 17/2017-002 

Undertecknande av handlingar 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund samarbetar med Kommunfastig-
heter i Arboga AB gällande redovisningstjänster. 

Förbundets befintliga uppdragsavtal gällande redovisningstjänster med en 
extern samarbetspartner har avslutats.  

Nedan revideringar gäller från den 1 maj 2019: 

 
Ekonomiadministration, bankärenden, likvida medel, krav- och inkassoärenden 
samt andra ekonomiska göromål 
Undertecknas i förening av två personer enligt nedan: 
- XXX 
- XXX 
- XXX  
- XXX 
- XXX 
- XXX 
- XXX 
- XXX 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att undertecknande av 
handlingar får ske i enlighet med ovanstående redovisat förslag. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 
Revisorerna  
Sparbanken Västra Mälardalen (för kännedom) 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 20 

 

 

§ 46 Dnr 25/2019-026 

Rapport om systematisk arbetsmiljöarbete 2018 
Förbundschefen redovisar förbundets systematiska arbetsmiljöarbete för år 
2018. 

 
Beslutsunderlag 
• Rapport ”Systematisk arbetsmiljöarbete 2018” den 8 april 2019 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten ”Systematisk ar-
betsmiljöarbete 2018” till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 21 

 

 

§ 47 Änr BLOV 2018-112 

Länsstyrelsens beslut om överprövning av strandskydds-
dispens på Östersäby i Kungsörs kommun 
Förbundsdirektionen beslutade den 12 juni 2018, § 68, att lämna strand-
skyddsdispens för tillbyggnad av befintligt småhus på fastigheten Öster-
säby i Kungsörs kommun. 

Länsstyrelsen beslutade den 3 april 2019 att godkänna beslut om dispens 
från strandskyddet men ändrar tomtplatsens avgränsning enligt bifogad 
bilaga till Länsstyrelsens beslut.  
 

Beslutsunderlag 
• Länsstyrelsens beslut den 3 april 2019 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till 
handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skickas till 
XXX (fastighetsägare Östersäby) 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 22 

 

 

§ 48 Dnr 18/2019-042 

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

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

Beslutsunderlag 
• Ekonomirapport den 23 april 2019 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 23 

 

 

§ 49 Dnr 18/2019-041 

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

 
Beslutsunderlag 
• Rapport måluppfyllelse den 1 april 2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 24 

 

 

§ 50 Dnr 19/2019-002 

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 mars till den 31 

mars 2019. 
 

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

3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 mars till den 31 mars 
2019. 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av dele-
gationsbeslut/yttranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-04-25 Blad 25 

 

 

§ 51 

Handlingar för kännedom 
1 Länsstyrelsens beslut den 11 mars 2019. Länsstyrelsen avslår överkla-

gandet. Beslut om timavgift i ärende gällande ansökan om befrielse från hämt-
ning av hushållsavfall på Norra Kungsladugården i Kungsörs kommun.  
Änr MI 2018-980  
 

2 Mark- och miljödomstolens dom den 4 april 2019. Mark- och miljödom-
stolen avslår överklagandet. Beslut om timavgift i ärende gällande ansökan 
om befrielse från hämtning av hushållsavfall på Norra Kungsladugården i 
Kungsörs kommun.  
Änr MI 2018-980 
 

3 Servicemätning 2018-års ärenden, Stockholm Business Alliance, SBA. 
 

4 Bekräftelse om etablering av asylboende och HVB-hem på Hagsta i 
Kungsörs kommun.  
Änr MI 2019-154 
 

5 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 14 mars 2019, § 29. Ansökan 
om inträde i Västra Mälardalens Myndighetsförbund från Köpings 
kommun.  
Dnr 24/2019-106 
 

6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U18193, avseende avstyckning från Smedby i Arboga 
kommun.  
Dnr 8/2019-245  

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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