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§ 41  

Information 
Enhetssamordnare på bygglovenheten informerar om plan- och byggla-
gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-04-19 Blad 3 

 

 

§ 42 Änr BLOV 2018-67 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av LSS-boende på 
XXX i Arboga kommun 
Karl-Bertil Eklund, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sökande: XXX 
Ansökan avser nybyggnad av ett LSS- boende på del av fastigheten XXX i 
Arboga kommun.  

Fastigheten omfattas av detaljplan där kvartersmark får användas för bo-
städer och förskola. Det föreslagna LSS-boendet är förenligt med gällande 
detaljplan avseende användningssätt. Byggnaden hamnar delvis på an-
gränsande fastighet, XXX.  

Sökanden har ansökt hos Lantmäteriet om fastighetsreglering för att re-
glera in del av XXX i fastigheten XXX. 

Då byggnaden är placerad över tomtgräns kan beslut i ärendet inte fattas i 
nuläget. 

 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om bygglov den 12 mars 2018 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut 
om bygglov för nybyggnation av LSS-boende på fastigheten XXX i Arboga 
kommun till enhetssamordnare på bygglovenheten. 

 

 
 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
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§ 43 Änr BLOV 2018-96 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri på XXX i 
Arboga kommun 
Sökande: XXX 
Ansökan avser tillbyggnad av industri om 708 m² på fastigheten XXX i 
Arboga kommun. Befintlig kontorsbyggnad kommer att byggas till med 
en ny industribyggnad innehållande laboratorium/mätrum. 

Fastigheten omfattas av detaljplan där kvartersmark får användas för 
industriändamål. Den planerade tillbyggnaden är förenlig med gällande 
detaljplan. 

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 5 april 2018 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 9 april 2018 

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

bygglagen 9 kap 30 § bygglov för tillbyggnad av industri 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 vann laga 
kraft. 

b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighets-
förbund har gett startbesked. 

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

2 Avgift, 51 389:50 kronor, tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2018. Faktura på avgiften skickas separat 

 
 
 
Skickas till sökanden och akten  

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 44 Änr BLOV 2018-68 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola på XXX i 
Arboga kommun 
Karl-Bertil Eklund, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sökande: XXX 
Ansökan avser nybyggnation av förskola på 2 500 m² på fastigheten XXX i 
Arboga kommun. 

Fastigheten omfattas av detaljplan som anger bostäder och förskola.    
Byggnationen stämmer väl in med detaljplanens syfte.  

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

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om bygglov den 12 mars 2018 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

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

bygglagen 9 kap 30 § bygglov för nybyggnation av förskola på 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 vann laga 
kraft.  

b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighets-
förbund har gett startbesked.  

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

2 Avgift, 117 826:50 kronor, tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2018.  Faktura på avgiften skickas separat 
 

 
Skickas till 
Sökanden 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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§ 45 Änr BLOV 2018-6 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tankstation 
på XXX i Kungsörs kommun 
Sökande: XXX 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tankstation för bio-
drivmedel, på del av fastigheten XXX i Kungsörs kommun.  

Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i 
närområde. Inga hinder föreligger enligt Kungsörs kommuns översikts-
plan. 

Den tilltänkta platsen utgörs av brukningsbar jordbruksmark. 

Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och grannar.  

Länsstyrelsen upplyser om att närbelägna träd eventuellt kan betraktas 
som allé. Alléer är enligt miljöbalken skyddade, vilket kan kräva dispens 
ifrån länsstyrelsen om risk för skada på allén föreligger. 

Räddningstjänsten, Västra Mälardalens Kommunalförbund har inga syn-
punkter, men upplyser om att tillstånd kan krävas för hantering av brand-
farlig och explosiv vara. 

Skanova upplyser om att de har kablar i området och att dessa måste flytt-
tas vid en etablering på platsen, vilket bekostas av byggherren. 

Mälarenergi upplyser om att en ledningsvisning i ledningskollen ska utfö-
ras för exakt kabelplacering inom aktuellt område. 

Trafikverket upplyser om att tillstånd krävs för breddning av väg, om så 
skulle krävas för anslutning från fastigheteten till väg 511. Tillstånd krävs 
även för skyltar och belysning. Placeras skyltar utanför vägområdet ska 
tillstånd sökas hos länsstyrelsen.  

Grannar på fastigheterna XXX påtalar ökade trafikflöden och därmed 
ökad risk för olyckor vid yterliggare tillfart vid en redan trång trafiksituat-
ion. De påtalar även ökat buller, lukt, försämrad utsikt och hantering av 
hälsofarliga/explosiva medel i närheten av bostäder.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten upplyser om att verksamheten är anmäl-
ningspliktig enligt miljöprövningsförordningen, om mer än 1 000 m3 
drivmedel/år hanteras. 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
Förbundsdirektion 2018-04-19 Blad 7 

 

 

§ 45 forts 
 

Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 

 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om förhandsbesked den 11 januari 2018 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 4 april 2018 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av plan- 

och bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen. 
 
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, 9 128:50 kronor, tas ut för förhandsbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2018. Faktura på avgiften skickas separat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 46 Änr BLOV 2018-15 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på 
XXX i Kungsörs kommun 
Sökande: XXX 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus på del av fas-
tigheten XXX Kungsörs kommun.  

Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. 

Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registre-
rade i närområdet. Inga hinder föreligger enligt Kungsör kommuns över-
siktsplan. 

De tilltänkta bostadstomterna ligger i naturlig anslutning till befintlig be-
byggelse och byggnationen bedöms inte påverka den lantliga karaktären 
av området. 

Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och grannar.  

Fastighetsägare till XXX önskar information om byggnationens storlek, 
utseende samt vilka markåtgärder som kommer att genomföras. 

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 miljöenheten 
innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grund-
vattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen.   

En ny byggnad bör utformas så att den passar in i lanskapet och anpassas 
till den omgivande bebyggelsen. Bygglovenheten bedömer att den före-
slagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om förhandsbesked den 29 januari 2018 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 april 2018 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av plan- 

och bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen. 
 

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

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, 7 163:50 kronor, tas ut för förhandsbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2018. Faktura på avgiften skickas separat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 47 Änr BLOV 2017-310 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på 
XXX i Arboga kommun 
Sökande: XXX 
Förbundsdirektionen beslutade den 14 december 2017, § 143, att meddela 
som förhandsbesked att åtgärden (nybyggnad av småhus) inte kan tillåtas 
på XXX i Arboga kommun. 

Sökanden överklagade beslutet till Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsens beslutade den 16 mars 2018 att upphäva det överklagade 
beslutet och återvisade ärendet till Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund för utfärdande av förhandsbesked.  

Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och grannar. 

Arbogabygdens församling lämnar följande erinran: 
”Att in/utfarten till fastigheten ur trafiksäkerhetssynpunkt inte förläggs 
mitt emot in/utfart till begravningsplatsen. 
 
En granne anser det olämpligt att bygga bostadshus intill infarten/entrén 
till kyrkogården. 
 
En granne påtalar att de har en hästhage som angränsar till planerad tomt 
vilket kan medföra olika former för besvär. 
 
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 miljöenheten 
innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grund-
vattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen.   

Med beaktande av länsstyrelsens beslut bedömer bygglovenheten att den 
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om förhandsbesked den 3 oktober 2017 
• Förbundsdirektionens beslut den 14 december 2017, § 143, avslag 
• Länsstyrelsens beslut den 16 mars 2018 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 4 april 2018 

 

 
Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
Förbundsdirektion 2018-04-19 Blad 11 

 

 

§ 47 forts 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av plan- 

och bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen. 

a) Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd 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, 6 988:50 kronor, tas ut för förhandsbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2017.  
Faktura på avgiften skickas separat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
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§ 48 Dnr 18/2018-041 

Ekonomisk flerårsplan, EFP 2019-2021 
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende den 
18 april 2018. 

Information enligt MBL § 19 har skett den 19 april 2018. Arbetstagarpar-
terna har inget att erinra. 

 
Beslutsunderlag 
• Ekonomisk flerårsplan 2019-2021 den 18 april 2018 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner ekonomisk flerårs-
plan 2019-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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Datum  
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§ 49 Dnr 53/2017-007 

Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovis-
ning 2017 
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende med 
begäran om yttrande. 
 

Beslutsunderlag 
• Revisionsrapport den 3 april 2018 
• Revisionsberättelse från revisorerna den 3 april 2018 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit del av revisionsrappor-
ten ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2017-12-31”och har inget 
att tillägga. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundmedlemmarna + handling 
Revisor XXX + handling 
Revisor XXX + handling 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-04-19 Blad 14 

 

 

§ 50 Änr MI 2016-14 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på XXX, hus nr 
3, i Kungsörs kommun 
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordning-
en på XXX hus nr 3 i Kungsörs kommun. 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. 
 

Beslutsunderlag 
• Inspektionsrapport den 20 december 2013 
• Delegationsbeslut, förbud den 9 februari 2016 
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 29 mars 2018 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 
2 kap. 1, 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 § enligt nedan:  

1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att släppa ut avloppsvatten 
till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 3 på fastigheten 
XXX i Kungsörs kommun. Förbudet gäller från och med den dag som 
infaller nio månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 
 

2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastig-
hetsregistrets inskrivningsdel. 
 

3 Avgift, 2 790 kronor, tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i 
ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2018. Fak-
tura på avgiften skickas separat  

 
 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-04-19 Blad 15 

 

 

§ 50 forts 

 

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

 
 
 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-04-19 Blad 16 

 

 

§ 51 Änr MI 2016-15 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på XXX, hus nr 
4, i Kungsörs kommun 
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordning-
en på XXX, hus nr 4, i Kungsörs kommun. 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. 

 
Beslutsunderlag 
• Inspektionsrapport den 20 december 2013 
• Delegationsbeslut, förbud den 9 februari 2016 
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 29 mars 2018 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 
2 kap. 1, 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 § enligt nedan:  

1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att släppa ut avloppsvatten 
till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 4 på fastigheten 
XXX i Kungsörs kommun. Förbudet gäller från och med den dag som 
infaller nio månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 
 

2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastig-
hetsregistrets inskrivningsdel. 
 

3 Avgift, 2 790 kronor, tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i 
ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2018. Fak-
tura på avgiften skickas separat  
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Datum  
Förbundsdirektion 2018-04-19 Blad 17 

 

 

§ 51 forts 

 

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

 
 
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 
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§ 52 Dnr 13/2018-042 

Finansrapport mars 2018 
Redovisning av finansen mars 2018. 

 
Beslutsunderlag 
• Finansrapport den 6 april 2018 

 
Beslut 
Västra Mälardalens myndighetsförbund lägger rapporten till handlingar-
na. 
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§ 53 Dnr 24/2017-041 

Måluppföljning till och med 31 mars 2018 
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende. 

 
Beslutsunderlag 
• Rapport måluppfyllelse den 1 april 2018 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 
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§ 54 Dnr 14/2018-002 

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

mars 2018. 
 

2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 mars 
till den 31 mars 2018. 
 

3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 mars till den 31 mars 
2018. 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut/yttranden. 
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§ 55  

Handlingar för kännedom 
1 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 15 mars 2018, § 27. Framti-

dens Arboga, översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 
2030, antagandehandling.  
Dnr 30/2017-212 
 

2 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning avseende fas-
tighetsreglering berörande XXX samt ledningsrättsåtgärd i Arboga 
kommun.  
Dnr 3/2018-245 
 

3 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning avseende av-
styckning från XXX i Arboga kommun.  
Dnr 3/2018-245 
 

4 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning avseende 
klyvning av XXX i Kungsörs kommun.  
Dnr 3/2018-245 
 

5 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning avseende fas-
tighetsreglering berörande XXX i Kungsörs kommun. Dnr 3/2018-245 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-04-19 Blad 22 

 

 

§ 56 Änr MI 2016-599 

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på XXX i Kungs-
örs kommun 
Gunnar Karlsson, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Vid miljötillsyn för lantbruk på XXX i Kungsörs kommun den 25 oktober 
2016, konstaterades brister. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelade den 19 oktober 2017 (de-
legationsbeslut) verksamhetsutövaren att vidta åtgärder och redovisa 
dessa senast den 31 december 2017.  

Ingen redovisning har inkommit från verksamhetsutövaren. Miljö- och 
hälsoskyddsenheten konstaterar att föreläggandet inte följs och bedömer 
att föreläggande med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

 
Beslutsunderlag 
• Inspektionsrapport den 26 oktober 2016 
• Delegationsbeslut den 19 oktober 2017, föreläggande 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 19 april 2018 

 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund upphäver tidigare fattat be-

slut den 22 mars 2018, § 32, gällande föreläggande med vite att vidta 
åtgärder på XXX i Kungsörs kommun. 
 

2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger med stöd av miljö-
balken 2 kap 3 §, 26 kap 9 och 14 §§ samt med hänvisning till SJVFS  20 
§, NFS 9 kap 1 § samt avfallsförordning 42 §, XXX med verksamhet på 
fastigheten XXX enligt nedan: 

a) Med vite om 5 000 kronor ta fram en växtodlingsplan eller motsva-
rande. Denna punkt ska vara åtgärdad och redovisad till Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund senast den 30 juni 2018.  

b) Med vite om 1 000 kronor ordna en tät förvaring för flytande kemi-
kalier och flytande farligt avfall. Denna punkt ska vara åtgärdad 
och redovisad till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast 
den 30 juni 2018. 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2018-04-19 Blad 23 

 

 

c) Med vite om 1 000 kronor ta cistern som inte används ur bruk, al-
ternativt omgående kontrollbesiktiga den. Denna punkt ska vara 
åtgärdad och redovisad till Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
senast den 30 juni 2018. 

d) Med vite om 1 000 kronor anmäla egen transport av farligt avfall till 
länsstyrelsen i Västmanland. Denna punkt ska vara åtgärdad och 
redovisad till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 
30 juni 2018. 

 
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighets-
registrets 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. 
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Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
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