
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2021-06-23  
 

Utses att justera  Karl-Bertil Eklund 
Justeringens plats och tid  Förbundskontoret den 28 juni 2021 
  Protokollet omfattar 

Underskrifter Sekreterare  ............................................................  
Lotta Alm 

§ 59 - 72  

 Ordförande  ...........................................................................................................................  
Dan Avdic Karlsson 

 Justerande  ............................................................   ...........................................................  
 Karl-Bertil Eklund    

 Bevis / Anslag 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion 
Sammanträdesdatum 2021-06-23 

Datum för anslagets upp-
sättande 

 
 ..........................................  

Datum för anslagets 
nedtagande 

 
 ...............................................  

Underskrift  ..............................................................................  

 Utdragsbestyrkande 

 
 

VM
M

F6
00

0,
 v

2.
0,

 2
01

3-
12

-1
0 

   
 

 

Plats och tid Kommunstyrelsesalen Rådhuset Arboga kl.14.00-15.30 

Ledamöter Dan Avdic Karlsson (V) ordförande  
 
Digital närvaro: Petter Westlund (C) Kungsör, Magnus Vidin (SD) 
Kungsör, Joakim Rönnberg (S) Arboga §§ 59-64, 66-72, Karl-Bertil 
Eklund (S) Arboga 
 

Tjänstgörande ersättare 
 
 
Övriga deltagare 

Digital närvaro: Dan Stigenberg (S) Kungsör, Christer Henriksson (V) 
Kungsör, Anna-Lena Rehnman (S) Arboga 
 
Eva Carlstedt Ståhl förbundschef, Lotta Alm samordnare central adm, 
Maria Bengtsson assistent 
 
Digital närvaro: Hans Carlsson (M) Kungsör 

 
 
 
 
  
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2021-06-23 Blad 1 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

Innehåll 

Fastställande av föredragningslistan 2 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Arboga 
och Kungsörs kommuner 3 

Sanktionsavgift för att inte ha registrerat livsmedelsanläggning på 
fastigheten Marknaden i Arboga kommun 4 

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på fastigheten Vreten i Arboga 
kommun 5 

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på fastigheten Åldermannen i 
Arboga kommun 7 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad med 
parkeringsplatser på fastigheten Sliparen i Kungsör kommun 9 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall på fastigheten 
Brattberget 2:3 i Arboga kommun 11 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på fastigheten 
Brattberget i Arboga kommun 13 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus och garage på 
fastigheten Lunger i Arboga kommun 15 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten 
Kaplanen i Kungsör kommun 17 

Ekonomirapport 19 

Måluppföljning till och med 31 maj 2021 20 

Delegationsbeslut 21 

Handlingar för kännedom 22 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2021-06-23 Blad 2 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 59 

Fastställande av föredragningslistan 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer föredragningslistan. 
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§ 60 Dnr 42/2021-401 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön i Arboga och Kungsörs kommuner 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner Lokala föreskrifter 

för att skydda människors hälsa och miljön i Arboga och Kungsörs 
kommuner. 
 

2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Ar-
boga och Kungsörs kommuner överlämnas till förbundsmedlemmarna 
för fastställande. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Ar-

boga och Kungsörs kommuner den 9 juni 2021 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 juni 2021 

 
Sammanfattning 
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Arboga 
och Kungsörs kommuner från 2015 är i behov av revidering. Tidigare låg 
reglering av eldning i Renhållningsordning men när VafabMiljö tog över 
ansvaret för området togs nya föreskrifter fram gällande renhållning och 
då följde inte reglering av eldning utomhus med.  
 
Revideringen innehåller tillägg, 5 § Eldning utomhus, samt ett föråldrat 
ordval som har ändrats från gödselstad till gödselplatta. 

 

 

 

 

 

 
 
Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 
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§ 61 Änr MI 2021-558 

Sanktionsavgift för att inte ha registrerat livsmedelsanlägg-
ning på fastigheten Marknaden i Arboga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att XXX, med verksam-
het på Marknaden XXX i Arboga kommun ska betala 40 000 kronor i 
sanktionsavgift för att inte ha registrerat livsmedelsanläggningen.  

1 Betalning ska ske till Kammarkollegiet enligt särskild betalningsanma-
ning senast 45 dagar efter detta beslut har vunnit laga kraft.  
 

2 Beslutet om sanktionsavgift får verkställas såsom lagakraftvunnen 
dom efter sista betalningsdag, vilket innebär att avgiften kan tas ut 
även om beslutet överklagas.  

Beslutet har fattats med stöd av livsmedelslagen 30 b § och livsmedelsför-
ordningen 39 c §.  

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Förvaltningsrätten i Uppsala, ska inlämnas till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni 
tog del av beslutet.  
Beslutet kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol enligt bifogade 
anvisningar. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 juni 2021 

 
Sammanfattning 
Vid kontroll av verksamheten XXX framkom att livsmedelsverksamhet 
påbörjats utan att ha registrerats innan uppstart.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns grund för att påföra 
en sanktionsavgift. 

 

 

Skickas till 
Arboga kommun/XXX 
Akten 
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§ 62 Änr MI 2014-1972 

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på fastigheten 
Vreten i Arboga kommun  
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger XXX, i egenskap av 
fastighetsägare till fastigheten Vreten 5 att vidta följande åtgärder:  

1 Vid vite om 10 000 kronor anlita en oberoende sakkunnig för under-
sökning av orsaken till uppkomst av legionella i bostadsrätt på XXX, 
och upprättande av åtgärdsförslag. Utredningsrapport med åtgärdsför-
slag ska redovisas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund så snart 
bostadsrättsföreningen mottagit rapporten. Föreläggandet ska vara 
uppfyllt senast den dag som infaller fem månader efter att detta beslut 
vunnit laga kraft.  
 

2 Vid vite om 8 000 kronor genomföra en uppföljande provtagning på 
fastigheten XXX med avseende på förekomst av legionella i bostaden 
på XXX. Provtagning ska ske i lägenhetens samtliga tappställen. Prov-
tagningsresultatet ska redovisas till Västra Mälardalens Myndighets-
förbund så snart bostadsrättsföreningen erhållit provsvar. Föreläggan-
det ska vara uppfyllt senast den dag som infaller fem månader efter att 
detta beslut vunnit laga kraft.  
 

3 Vid vite om 3 000 kronor genomföra en uppföljande provtagning av in-
kommande kallvatten i undercentralen tillhörande fastigheten XXX 
med avseende på förekomst av legionella. Provtagningsresultatet ska 
redovisas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund så snart bostads-
rättsföreningen erhållit provsvar. Föreläggandet ska vara uppfyllt sen-
ast den dag som infaller fem månader efter att detta beslut vunnit laga 
kraft.  
 

4 Ändrade förutsättningar kan medföra att beslutet omprövas.  
 

5 Beslutet gäller även om det överklagas.  

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalkens 2 kap. 2-3 §§, 9 kap. 9 § med 
hänvisning till 26 kap. 9, 14, 21, 22 och 26 §§ 
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§ 62 forts 
 
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 
• Föreläggande den 1 december 2020 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 24 maj 2021 

 
Sammanfattning 
Den 10 december 2014 inkom anmälan om att en person insjuknat efter att 
ha exponerats för legionellabakterier. Legionellainfektion är en anmäl-
ningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. 

Smittspårning inleddes på begäran av smittskyddsläkaren och första prov-
tagningen skedde i den smittade personens lägenhet den 15 december 
2014. Provsvaren visade att det fanns höga halter av legionella i vattenled-
ningarna och provtagningen utökades och fler lägenhetshus visade på po-
sitiva provsvar. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömde att BRF Vreten skulle inkomma 
med en kontrollplan för underhållsarbete och provtagning av vattenled-
ningar. Kontrollplan inkom och därefter har fortsatta provtagningar och 
åtgärder vidtagits. Under ärendets gång har färre hus påvisats med leg-
ionella. 

När pandemin bröt ut avstannade åtgärder och provtagning från fastig-
hetsägaren. Miljö- och hälsoskyddsenheten beslutade den 1 december 
2020 om föreläggande som ej följts. 

Kommunicering har skett och synpunkter har inkommit. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att föreläggande med vite krävs 
för att säkerställa att provtagning och åtgärder vidtas. 

 

Skickas till 
Brf Vreten i Arboga 
kontakt@brfvreten.se (för kännedom) 
Akten 

mailto:kontakt@brfvreten.se


 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2021-06-23 Blad 7 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 63 Änr BLOV 2014-161 

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på fastigheten Ål-
dermannen i Arboga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger dödsboet efter XXX i 
egenskap av fastighetsägare till fastigheten Åldermannen XXX i Arboga 
kommun enligt nedan: 

1 Med vite om 50 000 kronor byta ut trasiga fönster på uthuset på fastig-
heten Åldermannen XXX i Arboga kommun. Föreläggandet ska vara 
uppfyllt senast den dag som infaller 9 månader efter att detta beslut 
vunnit laga kraft. 
 

2 Med vite om 80 000 kronor byta ut trasig fasad- och taktäcknings-
material samt måla om fasaden på uthuset på fastigheten Ålderman-
nen XXX i Arboga kommun. Föreläggandet ska vara uppfyllt senast 
den dag som infaller 9 månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. 
 

3 Med vite om 100 000 kronor laga skador på uthusets grund på fastig-
heten Åldermannen XXX i Arboga kommun. Föreläggandet ska vara 
uppfyllt senast den dag som infaller 9 månader efter att detta beslut 
vunnit laga kraft. 

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 11 kap, 5, 8, 19, 37, 41 
§§.  

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsre-
gistrets inskrivningsdel. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Ett så-
dant överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälar-
dalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av be-
slutet.  

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 7 juni 2021 
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§ 63 forts 
 

Sammanfattning 
En anmälan om ovårdad tomt/fastighet på fastigheten Åldermannen XXX 
i Arboga inkom den 13 juni 2014.  

På fastigheten finns ett äldre bostadshus med kulturhistoriskt värde samt 
ett par uthus. Uthusen är byggda omkring 1930 och bedöms inte ha ett di-
rekt kulturhistoriskt värde, det är den omgivande miljön som ger byggna-
dens värde.  

Efter inspektion på plats den 16 juni 2014 konstaterades att underhållet av 
uthusen på fastigheten är eftersatta och byggnadernas bärande konstrukt-
ion har stora skador.  

Kommunicering har skett och synpunkter har inkommit. 

Bygglovenheten bedömer att underhållet av uthusen på fastigheten är be-
tydande eftersatta, särskilt uthusens fasad, men även bärande delar behö-
ver lagas. Ett större antal av uthusens fönster behöver bytas ut och fasa-
derna behöver målas. Delar av uthusens tak behöver också bytas ut och 
uthusets grund behöver lagas. 

Vitesbeloppen bedöms vara rimliga mot bakgrund av att föreläggandet 
syftar på att underhållet utförs till en acceptabel nivå för den kulturhisto-
riska miljön som byggnaderna är en del av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 
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§ 64 Änr BLOV 2021-39 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad 
med parkeringsplatser på fastigheten Sliparen i Kungsör 
kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov med liten av-

vikelse för nybyggnad av industribyggnad med parkeringsplatser på 
fastigheten Sliparen XXX 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 127 626 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, 31b 42 a, 43 
§§. 

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

 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av industribyggnad cirka 1 417 m² på fastig-
heten Sliparen i Kungsör kommun.  

Fastigheten omfattas av detaljplan. Åtgärden strider mot gällande detalj-
plan avseende överskriden byggnadshöjd med 0,25 meter. 

Ärendet har remitterats till närboende. Inga synpunkter har inkommit. 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2021-06-23 Blad 10 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 64 forts 
 

Miljö- och hälsoskyddsenheten informerar att om lokalerna förses med 
golvbrunnar är det bäst att arbeta förebyggande och installera oljeavskil-
jare i samband med byggnationen.   

Vid nyinstallation av oljeavskiljare så ska de vara av klass 1 och uppfylla 
Svensk Standard -EN 858. Detta utesluter inte att ytterligare krav på re-
ningsutrustning kan komma att ställas, beroende på verksamhet, då ol-
jeavskiljaren i huvudsak renar lätta vätskor som olja och bensin. 

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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§ 65 ÄNr BLOV 2021-175 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall på fas-
tigheten Brattberget i Arboga kommun 
Joakim Rönnberg, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för ny-

byggnad av maskinhall på fastigheten 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 Myndig-
hetsförbund har gett startbesked.  

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

2 Avgift på 39 661 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 10 kap 9 §. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 5 maj 2021 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 4 juni 2021 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av maskinhall cirka 623 m². 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende.  
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§ 65 forts 
 

Synpunkter från närboende har inkommit. 

Länsstyrelsen informerar att om att det finns särskilda regler för hantering 
av invasiva främmande arter (IAS) även känsliga och fridlysta arter. Om 
åtgärden berör träd som ska fällas, ska det säkerställas att det inte finns 
något aktivt fågelbo eller några fladdermöss i träden innan de fälls. Om få-
gelbon eller fladdermöss påträffas ska Länsstyrelsen kontaktas. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att då lokalen innehåller både 
verkstad och tvätthall behöver en oljeavskiljare installeras. Oljeavskiljaren 
ska vara klass 1 och uppfylla Svensk Standard EN 858. 

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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§ 66 Änr BLOV 2021-146 

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

nad av småhus på fastigheten 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 18 717 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 §§. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 20 april 2021 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 juni 2021 

 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av småhus cirka 90 m² på Brattberget i Arboga 
kommun. 

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

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. 
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§ 66 forts 
 

Mälarenergi Elnät upplyser om att det på fastigheten finns en transforma-
torstation, mellanspännings- och lågspänningsledningar. Förnyelse och re-
paration av kablar får inte försvåras eller förhindras av tillkommande be-
byggelse. Eventuell flytt av ledningar samt kostnader till följd av eventuell 
ändring av ledningsrätt bekostas av exploatör. Vid arbete i närheten av 
kablar ska ledningsvisning med utsättning beställas via Ledningskollen. 
Schakt inom en meter från kabel ska utföras som handschakt. Vid arbete i 
närheten av mellanspänningskablar ska även en invidarbetesanmälan 
lämnas till Mälarenergi innan arbete påbörjas. Minsta tillåtna avstånd mel-
lan transformatorstationen och brännbart material är 5 meter. 

Länsstyrelsen informerar att om att det finns särskilda regler för hantering 
av invasiva främmande arter (IAS) även känsliga och fridlysta arter. Om 
åtgärden berör träd som ska fällas, ska det säkerställas att det inte finns 
något aktivt fågelbo eller några fladdermöss i träden innan de fälls. Om få-
gelbon eller fladdermöss påträffas ska Länsstyrelsen kontaktas. 

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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§ 67 Änr BLOV 2021-192 

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

nad av småhus på fastigheten Lunger 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. 31, 42 a, 43 §§. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 7 juni 2021 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 4 juni 2021 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av småhus cirka 126 m²och garage cirka 70 m² 
på Lunger i Arboga kommun.  

Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende.  

Mälarenergi Elnät upplyser om att lågspänningsnätet i området troligen 
behöver förstärkas innan en anslutning till elnät kan ske. 
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§ 67 forts 
 

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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§ 68 Änr BLOV 2021-65 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Kaplanen i Kungsör kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov med liten av-

vikelse för nybyggnad av flerbostadshus, carport och förråd på Kapla-
nen 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 129 721 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 b §, 42 a, 43 
§§, 10 kap 9 § 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 23 februari 2021 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 juni 2021 

 
Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av flerbostadshus med tillhörande komple-
mentbyggnader, carport och förråd på Kaplanen i Kungsör kommun. Fler-
bostadshuset uppförs i fyra våningar med 23 lägenheter, två carportar och 
7 parkeringsplatser.  

Fastigheten omfattas av detaljplan. Inga kända fornlämningar eller kultur-
historiska lämningar finns registrerade. Åtgärden strider mot gällande de-
taljplan avseende överskriden byggrätt om cirka 17%. 
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§ 68 forts 

 

Ärendet har remitterats till närboende. Synpunkter har inkommit. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökande 
Akten 
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§ 69 Dnr 3/2021-042 

Ekonomirapport 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ekonomirapport den 16 juni 2021 

 
Sammanfattning 
Ekonomirapporten visar för närvarande ett överskott på 45 000.  

I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 maj 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till  
Akten 
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§ 70 Dnr 28/2020-042 

Måluppföljning till och med 31 maj 2021 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Rapport måluppfyllelse den 1 juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 71 Dnr 2/2021-002 

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

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 maj till 

den 31 maj 2021. 
 

• Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 maj till den 31 maj 
2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 72  

Handlingar för kännedom 
1 Beslut från Energimyndigheten. Energi- och klimatrådgivning 2021-22, 

programprojekt.  
Dnr 31/2021-050 
 

2 Fastställd Riskanalys och revisionsplan 2021/2022 från KPMG.  
Dnr 40/2021-007             
 

3 Bekräftelse på anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk be-
handling, Esthetic of Sweden i Arboga kommun.  
Änr MI 2021-500 
 

4 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 10 maj 2021, § 89. Avsä-
gelse och fyllnadsval – ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund.  
Dnr 72/2018-102 
 

5 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 
U20402, avseende fastighetsreglering berörande Dal i Arboga kom-
mun.  
Dnr 8/2021-245 
 

6 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 
U2141, avseende avstyckning från Tyringe i Arboga kommun.  
Dnr 8/2021-245 
 

7 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 
U20146, avseende fastighetsbestämning berörande Brattberget, Kappa-
klint och Ljunggården samt avstyckning från Brattberget i Arboga 
kommun.  
Dnr 8/2021-245 
 

8 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 
U21110, avseende fastighetsreglering berörande Lunger i Arboga kom-
mun.  
Dnr 8/2021-245 
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§ 72 forts 
 

9 Information om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer 
U20320, avseende inrättande av gemensamhetsanläggning för VA be-
rörande Granhammar i Kungsör kommun.  
Dnr 8/2021-245 
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