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§ 44  

Fastställande av föredragningslistan 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer föredragningslistan. 
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§ 45 Dnr Dnr 3/2021-042 

Verksamhetsrapport januari–april 2021 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner verksamhetsrapport 
för perioden 1 januari till 30 april 2021. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Verksamhetsrapport den 26 maj 2021 

 
Sammanfattning 
Från förbundskontoret finns förslag på verksamhetsrapport för perioden 1 
januari till 30 april 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna 
Akten 
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§ 46 Dnr 7/2021-002 

Komplettering av delegationsordning 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning da-
terad den 10 maj 2021. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Delegationsordning den 10 maj 2021 

 

Sammanfattning 
Förbundet har under en tidsbegränsad period anställt en bygglovhandläg-
gare. Delegationsordningen kompletteras därför med rätten att besluta i 
vissa ärenden för bygglovhandläggare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 47 Dnr 36/2021-430  

Remissförslag till Klimatstrategi för Arboga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande på Kli-
matstrategi för Arboga kommun 2021–2030: 

1 Under rubrik 5.3 står följande: ”Kommunen, länsstyrelsen och företagen 
behöver jobba tillsammans för att minska energiförbrukningen, utsläppen och 
avfallsmängderna genom bl.a. informationsutbyte och andra aktiva åtgärder.” 
För att göra det mer konkret skulle några exempel på vad en aktiv åt-
gärd är kunna beskrivas här. 
 

2 Under rubrik 5.5 kan det tydligare framhållas att nya verksamheter/in-
dustrier ska undvika icke förnyelsebar energi samt att redan etablerade 
verksamheter/industrier som inte redan använder förnyelsebar energi 
aktivt ska arbeta med att byta. 
 

3 Under rubrik 5.6 står följande: ”Genomför dagvattenutredning vid nya de-
taljplaner och säkerställ att den ekologiska och kemiska statusen inte försämras 
för påverkade vattendrag. ” Västra Mälardalens Myndighetsförbund stäl-
ler sig mycket positiv till detta strategi- och åtgärdsförslag då dagvat-
tenhanteringsfrågan mer tydligt får en relation till kemisk och ekolo-
gisk status i vattendrag och det därmed blir lättare att få till lämpliga 
åtgärder för hantering av dagvatten vid planläggning. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Remissförslag till klimatstrategi för Arboga kommun den 22 april 2021 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 11 maj 2021 

 
Sammanfattning 
Från kommunstyrelseförvaltningen/Arboga har inkommit förslag till kli-
matstrategi för Arboga kommun. Den nya klimatstrategin ska gälla fram 
till 2030 och ersätter den gamla klimatstrategin från 2009.  

Arboga kommuns klimatstrategi syftar till att bygga på de globala hållbar-
hetsmålen enligt Agenda 2030 och vidare på de nationella miljömålen. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ställer sig positiv till förslag till 
ny klimatstrategi för Arboga kommun. 

 
Skickas till Samhällsbyggnad/Arboga kommun och akten  
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§ 48 Dnr 30/2021-007 

Revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund” 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisionsrapporten till 
handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Revisionsrapport ”Grundläggande granskning av Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund” den 31 mars 2021 

 
Sammanfattning 
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende med 
begäran om yttrande senast 31 maj 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Revisorerna 
Akten 
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§ 49 Dnr 43/2020-007 

Revisionsrapport ”Granskning av internkontroll och effekti-
vitet i ärendehantering inom miljöverksamheten” 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande över re-
visionsrapport ”Granskning av internkontroll och effektivitet i ärendehan-
tering inom miljöverksamheten”: 

1 Av de återstående punkter som framförs i revisionsrapporten har fler-
talet åtgärdats. IT-struktur, avtal, riktlinjer, rutiner, instruktioner och 
milstolpar är färdigställda. Digital ärendehanteringsprocess infördes 
under april 2021 och den digitala miljön har medfört ett effektivare ar-
betssätt. De första e-tjänsterna är införda och förväntas ge ökad till-
gänglighet för medborgare och företag.  
 

2 Det fortsatta utvecklingsarbetet av kvarstående punkter (direktarkive-
ring och e-arkiv) kommer att drivas i mer tydlig projektform. Projektet 
e-arkiv kommer att drivas tillsammans med bygglovenheten i syfte att 
förbundet ska ha ett gemensamt e-arkiv. Innan projektet kan påbörjas 
behöver digitaliseringsprocessen inom bygglovenheten bli klar (beräk-
nas vara klar i slutet av 2021). 
 

3 I uppföljning av intern kontrollplan 3 och 4 år 2020 har analys gjorts att 
det nya arbetssätt som miljö- och hälsoskyddsenhetens ärendehante-
ringssystem medfört, mer processorienterat, visar på en förbättrad in-
tern kontroll och styrning än tidigare. Förbundet kommer fortsatt att 
verka för att utveckla och vidta de åtgärder som krävs för att uppnå en 
så rättssäker myndighetsutövning som möjligt.  

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Revisionsrapport ” Granskning av internkontroll och effektivitet i ären-

dehantering inom miljöverksamheten” den 31 mars 2021 
• Förbundschefens tjänsteskrivelsen den 10 maj 2021 

 

Sammanfattning 
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende med 
begäran om yttrande senast 31 maj 2021. 

De kommunala revisorerna har under november 2020 genomfört en 
granskning av nytt ärendehanteringssystem som har redovisats i en  
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§ 49 forts 
 

revisionsrapport. I rapporten bedömer revisorerna att direktionen delvis 
har en tillfredsställande styrning och uppföljning av ärendehanteringen 
inom miljöverksamheten.  

Sedan granskningen gjordes har stora förändringar skett och förbundet 
bedömer att flertalet av revisorernas synpunkter inte längre är relevanta 
eller aktuella. Sammanfattningsvis bedöms att införandet trots allt har gått 
bra och att målet med digital ärendehantering på miljö- och hälsoskydds-
enheten har nåtts.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Revisorerna 
Akten 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2021-05-26 Blad 9 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 50 Änr MI 2021-514 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Jäder i Ar-
boga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar förbud med vite att 
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastig-
heten Jäder XXX i Arboga kommun. 

1 Förbud med vite om 17 500 kronor gäller för XXX, i egenskap av fastig-
hetsägare till Jäder XXX i Arboga kommun. Förbudet gäller från och 
med den dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit 
laga kraft. 
 

2 Förbud med vite om 17 500 kronor gäller för XXX, i egenskap av fastig-
hetsägare till Jäder XXX i Arboga kommun. Förbudet gäller från och 
med den dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit 
laga kraft. 
 

3 Förbud med vite om 17 500 kronor gäller för XXX, i egenskap av fastig-
hetsägare till Jäder XXX i Arboga kommun. Förbudet gäller från och 
med den dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit 
laga kraft. 
 

4 Förbud med vite om 17 500 kronor gäller för XXX, i egenskap av fastig-
hetsägare till Jäder XXX i Arboga kommun. Förbudet gäller från och 
med den dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit 
laga kraft. 
 

5 Avgift på 3 180 kronor tas ut för tre timmars handläggningstid i ären-
det enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2021. Faktura 
på avgiften skickas separat. 
 

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

 

 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2021-05-26 Blad 10 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 50 forts 

 

Beslutet har fattats 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 §. 

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 
• Inspektionsrapport den 22 februari 2019 
• Delegationsbeslut den 2 december 2019, förbud 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 10 maj 2021 

 

Sammanfattning 
Vid avloppsinventeringen 2011 konstaterades brister i avloppsanord-
ningen på Jäder i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning upp-
fyller 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. Fastighetsägaren uppger att avloppet kommer 
att åtgärdas innan vitet döms ut. Inkomna synpunkter förändrar inte 
miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.  

 

 

 

Skickas till 
XXX, Lantmäteriet Fastighetsinskrivning och akten 
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§ 51 Änr BLOV 2021-84 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Hamre i 
Arboga kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybygg-

nad av småhus på Hamre 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) 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 29 608 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2021. Faktura på avgiften skickas separat 

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§, 10 
kap 9 §. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 11 mars 2021 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 5 maj 2021 

 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av småhus om ca 217 m², inglasad uteplats och 
installation av eldstad och rökkanal på fastigheten Hamre i Arboga kom-
mun.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i 
närområdet. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. 
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§ 51 forts 

 

Länsstyrelsen, Trafikverket och närboende har ingen erinran.  

Mälarenergi har lämnat upplysningar som ska beaktas. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för 
iordningställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsan-
läggnng är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och häl-
soskyddsenheten innan avlopp inrättas. 

Bygglovenheten bedömer 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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§ 52 Änr BLOV 2021-108 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Bratt-
berget i Arboga kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybygg-

nad av småhus på Brattberget 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) 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 24 163 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2021. Faktura på avgiften skickas separat 

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§, 10 
kap 9 §. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 24 mars 2021 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 maj 2021 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av småhus ca 130 m² på fastigheten Brattberget 
i Arboga kommun. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade 
på fastigheten. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2021-05-26 Blad 14 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 52 forts 
 

Länsstyrelsen, Trafikverket och närboende har ingen erinran.  

Mälarenergi har lämnat upplysningar som ska beaktas. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för 
iordningställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsan-
läggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och häl-
soskyddsenheten innan avlopp inrättas. 

Bygglovenheten bedömer 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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§ 53 Änr BLOV 2021-131 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus och ga-
rage på Östersäby i Kungsör kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybygg-

nad av småhus och garage på fastigheten Östersäby XXX i Kungsör 
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 29 608 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2021. Faktura på avgiften skickas separat 

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

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 8 april 2021 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den  

 
Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av småhus och garage på fastigheten Öster-
säby i Kungsör kommun. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. 

Närboende har lämnat synpunkter avseende placering från tomtgräns 
samt färdig höjd på byggnadernas grunder. 
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§ 53 forts 
 

Länsstyrelsen har inget att erinra, men påpekar att fastigheten ligger inom 
riksintresse för turism och friluftsliv och att det rörliga friluftslivets intres-
sen ska särskilt beaktas. Åtgärder som berör träd som ska fällas så ska det 
säkerställas att det inte finns något aktivt fågelbo eller några fladdermöss i 
träden. Om fågelbon eller fladdermöss påträffas ska Länsstyrelsen kontak-
tas. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har ingen erinran. Ansökan om inrättande 
av enskild avloppsanordningen ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsen-
heten. Inrättande av avloppsanordningen kan påbörjas först då tillstånd 
getts. För området bedöms råda normal skyddsnivå. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för 
iordningställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsan-
läggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och häl-
soskyddsenheten innan avlopp inrättas. 

Förhandsbesked har tidigare lämnats men har upphört att gälla. Bygglo-
venheten anser att förutsättningarna är de samma som tidigare och bedö-
mer 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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§ 54 Änr BLOV 2021-99 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus 
på Järnäs i Arboga kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna 

åtgärden kan tillåtas på fastigheten Järnäs XXX i Arboga kommun. 

a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bin-
dande vid den kommande bygglovsprövning, om ansökan om 
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann 
laga kraft. 

2 Avgift på 7 617 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2021. 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 den 18 mars 2021 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 7 maj 2021 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på fastigheten Järnäs i Arboga kommun. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i 
närområdet. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. Trafikverket, Ska-
nova AB, Post och telestyrelsen och Arboga kommun har ingen erinran. 

Länsstyrelsen och Mälarenergi har lämnat upplysningar som ska beaktas. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att ett framtida bygglov behöver re-
mitteras till Länsstyrelsen då det finns många bevarandeplaner för  
området. Avloppsanordning behöver lösas enskilt. En ny avloppsanlägg-
ning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och hälso-
skyddsenheten innan avlopp inrättas. Skyddsnivån bedöms vara hög. 

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

 

Skickas till sökanden och akten 
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§ 55 Änr BLOV 2021-98 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fem små-
hus på Kungsörstorp i Kungsör kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna 

åtgärden kan tillåtas på fastigheten Kungsörstorp xxx i Kungsörs kom-
mun. 

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 12 853 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och 
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2021. 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 den 18 mars 2021 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 9 maj 2021 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fem småhus på fastig-
heten Kungsörstorp i Kungsör kommun. Fastigheten har kommunalt vat-
ten och avlopp. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i 
området. Tomterna ligger inom områden som är av riksintresse för natur-
vården och friluftsliv. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. 

Länsstyrelsen och Mälarenergi har lämnat synpunkter som ska beaktas i 
bygglovsprövningen. Miljö- och hälsoskyddsenheten har ingen erinran. 

Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den 
avsedda platsen. 
 
Skickas till sökanden och akten 
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§ 56 Änr BLOV 2021-59 

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för ny-
byggnad av transformatorstation på Höjen i Arboga kom-
mun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens 

för nybyggnation av transformatorstation N1111 på fastigheten Höjen 
xxx 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) Arbetet får inte ta mer mark i anspråk än själva byggnadens yta. I 
ansökan har angetts att storleken på transformatorstationen kom-
mer vara 11,3 m2.  

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 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov och startbe-
sked för nybyggnad av transformatorstation N1111 på fastigheten Hö-
jen 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 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) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighets-
förbund har gett startbesked. 

3 Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas, 
vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt 
samråd och en kontrollansvarig 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.  
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§ 56 forts 
 

b) Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av start-
beskedet förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett 
slutbesked, om Västra Mälardalens Myndighetsförbund inte beslu-
tar annat.  

4 Avgift på 10 342 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov, start-
besked och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsför-
bunds taxa 2021. Faktura på avgiften skickas separat 

Beslut har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 1 och 18 f 
och 18 h §§ och förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt mil-
jöbalken 9 kap. 5 § och plan- och bygglagen 9 kap. 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4 
§, 23 § och 25 §.   

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 ti-
den för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbör-
jas. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 22 februari 2021 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 26 februari 2021 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 9 maj 2021 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av trans-
formatorstation på fastigheten Höjen i Arboga kommun.  

Den befintliga transformatorstationen kommer att rivas och ersättas med 
en ny. Befintliga luftledningar kommer raseras och ersättas med markför-
lagd ledning. 

Fastigheten ligger utanför detaljplan men inom samlad bebyggelse och 
inom strandskyddsområde. På fastigheten finns ett förorenat område med 
riskklass 3 samt tre misstänkt förorenade områden.  

Ärendet har remitterats till berörda. Inga synpunkter har inkommit. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte 
motverkas. Fastigheten är sedan tidigare bebyggd och används som  
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§ 56 forts 
 

industritomt. Marken där transformatorstationen ska placeras är därför att 
anse som i ianspråktagen. Placering av transformatorstationen avgörs till 
stor del av hur befintlig ledningsstruktur ser ut för att uppnå så bra effekt 
som möjligt i hela nätet. Bytet av transformatorstation behövs för att klara 
framtidens krav på elförsörjning.  

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Länsstyrelsen + handlingar 
Trafikverket + karta 
Sökanden 
Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Akten 
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§ 57 Dnr 2/2021-002 

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

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Central administrations delegationslista för perioden 1 april till den 30 

april 2021. 
 

• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 april 
till den 30 april 2021. 
 

• Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 april till den 30 april 
2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 58  

Handlingar för kännedom 
1 Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Gyl-

lene Balken, i Arboga kommun.  
Änr MI 2021-258 
 

2 Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, 
Bleckis Café, i Kungsörs kommun.  
Änr MI 2021-445 
 

3 Bekräftelse på anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk be-
handling, Klingsmeden i Arboga kommun.  
Änr MI 2021-281 
 

4 Bekräftelse på anmälan om etablering av skola med förskola, Tåby i 
Arboga kommun.  
Änr MI 2021-518  
 

5 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 12 april 2021, § 47. Årsre-
dovisning 2020 – VMMF.  
Dnr 8/2020-042 
 

6 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 
U2036, avseende fastighetsbestämning och fastighetsreglering berö-
rande Lunger i Arboga kommun.  
Dnr 8/2021-245 
 

7 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 
U213, avseende avstyckning från Säby i Arboga kommun.  
Dnr 8/2021-245 
 

8 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 
U2184, avseende avstyckning från Holmsätter samt anslutning i Ar-
boga kommun.  
Dnr 8/2021-245 
 

9 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 
U21113, avseende avstyckning från Norra skogen i Arboga kommun. 
Dnr 8/2021-245 
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§ 58 forts 
 
10 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 

U20332, avseende fastighetsbestämning och fastighetsreglering berö-
rande Kaplanen och Kungsör i Kungsörs kommun. 
Dnr 8/2021-245 
 

11 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 
U20283, avseende fastighetsreglering berörande Åsta i Kungsörs kom-
mun.  
Dnr 8/2021-245 
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