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Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Arboga, 14.00 
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Anderberg praktikant, Maria Bengtsson assistent 
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§ 30 Dnr 38/2021-400 

Information   
Förbundschefen informerar om resultat från serviceundersökning av 
förbundets kännetecken 2021. Enkätundersökning 2021 bygglov och miljö- 
och hälsoskydd. 
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§ 31   Dnr 19/2022-042 

Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025, SEP 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner upprättad strategisk 
och ekonomisk plan för åren 2023-2025 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Strategisk och ekonomisk plan 2023-2025 den 11 april 2022 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 11 april 2022 
 

Sammanfattning 
Förslag till strategisk och ekonomisk plan för 2023-2025 har upprättats. 
Planen redovisar verksamhetsförändringar samt förändringar av 
kostnader och intäkter som förbundet har kännedom om och hur de 
påverkar verksamheten. 

Information enligt § 19 MBL har skett den 21 april 2022. 
Arbetstagarparterna har ingen erinran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna 
Akten 
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§ 32   Änr BLOV 2021-169 
 
Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut att neka 
rivningslov på Oxenstjerna i Arboga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till 
handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Länsstyrelsens beslut den 6 april 2021. 
 

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen beslutade den 15 december 2021, § 119, om att avslå 
ansökan om rivning av gårdsbyggnader inom fastigheten Oxenstjerna i 
Arboga kommun. 

Sökande överklagade beslutet till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen beslutade den 6 april 2021 att avslå överklagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2022-04-27 Blad 5 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 33   Änr BLOV 2022-81 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus samt 
installation av eldstad på fastigheten Hasta i Arboga 
kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för 

nybyggnad av småhus samt installation av eldstad på fastigheten 
Hasta XX 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 
Myndighetsförbund har gett startbesked.  

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

2 Avgift på 31 389 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2022. Faktura på avgiften skickas separat. 

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

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 15 mars 2022 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 april 2022 
 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av småhus med en byggnadsarea om 133 m2. 
Ansökan avser även installation av eldstad. Byggnadens fasader bekläds 
med faluröd träpanel och taket med rött lertegel. 
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§ 33 forts 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Åtgärden är förenlig med översiktsplanen. Inga kända fornlämningar eller 
kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet.  

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. Närboende har 
inte haft någon erinran. 

Länsstyrelsen har ingen erinran ur fornlämnings- eller 
naturvårdssynpunkt. Information om invasiva främmande arter och 
fredade arter har lämnats som ska beaktas.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att de planerade åtgärderna kan 
genomföras enligt ansökan men informerar om att en enskild 
avloppsanläggning är tillståndspliktig och ansökan ska lämnas till miljö- 
och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas. Vidare informeras om att 
det i närheten av planerad byggnation finns två strandskyddade områden.  

Den föreslagna åtgärden bedöms utgöra en bra komplettering intill 
övrig bebyggelse på fastigheten. Bygglovenheten bedömer att bygglov 
kan beviljas. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig är XX utsedd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökanden 
Akten 
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§ 34   Änr BLOV 2022-66 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus samt 
garage/carport på fastigheten Granhammar i Kungsörs 
kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för 

nybyggnad av småhus samt garage/carport på fastigheten 
Granhammar XX i Kungsörs kommun. 
 
e) 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. 
 

f) 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.  
 

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

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

2 Avgift på 31 389 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
taxa 2022. Faktura på avgiften skickas separat. 

 
Beslutet har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 
§§, samt 10 kap 9 §. 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 25 februari 2022 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 20 april 2022 
 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av småhus med en byggnadsarea om 128 m2 
samt garage/carport med en byggnadsarea om 40,5 m2. Byggnaderna 
bekläds med träpanel i en beige kulör och taket med svarta betongpannor. 
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§ 34 forts 
 
Förbundsdirektionen beslutade den 23 augusti 2018, § 82, Änr BLOV 
2018-165 om ett positivt förhandsbesked för småhus på fastigheten. Då 
ingen bygglovansökan inkom inom två år från att förhandsbeskedet 
vann laga kraft behöver en ny lokaliseringsprövning göras. 
 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  
 
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. Närboende har 
inte haft någon erinran. 
 
Länsstyrelsen har ingen erinran ur fornlämnings- eller 
naturvårdssynpunkt. Länsstyrelsen informerar om att området ingår i 
kommunens kulturminnesvårdsprogram och bevarandeprogram för 
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. 
Vidare informeras om skydd för fornlämningar, invasiva främmande 
arter och fredade arter som ska beaktas.  
 
Mälarenergi har ingen erinran men har lämnat upplysningar som ska 
beaktas. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att de planerade åtgärderna 
kan genomföras enligt ansökan men informerar om att en enskild 
avloppsanläggning är tillståndspliktig och ansökan ska lämnas till 
miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas.  
 
Förutsättningarna i det tidigare givna förhandsbeskedet bedöms vara 
de samma som idag och den föreslagna åtgärden är anpassad till 
området.  
 
Bygglovenhetens bedömning är att bygglov kan beviljas. 
 
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig är XX utsedd. 
 
 
Skickas till 
Sökanden 
Akten 
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§ 35   Änr BLOV 2022-104 
 
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på 
fastigheten Balken i Kungsörs kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov med 

avvikelse för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Balken 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 
Myndighetsförbund har gett startbesked.  

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

 
2 Avgift på 51 656 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 

och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2022. Faktura på avgiften skickas separat. 
 

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

Beslutet har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31 b, 31 e 
samt 10 kap. 9 §.  
 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 24 mars 2022 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 31 mars 2022 
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§ 35 forts 
 
Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av industribyggnad med en tillkommande 
byggnadsarea om cirka 504 m2. Fasaden bekläds med grå plåt och taket 
med svart plåt. Tillbyggnadens totala höjd blir cirka 9,2 m. Marken som 
avses bebyggas är enligt gällande detaljplan mark som inte får bebyggas. 

Området omfattas av detaljplan DP 159. 
 
Ärendet har remitterats till myndigheter och grannar. Grannar har inte 
haft någon erinran. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten informerar om att fastigheten ligger 
inom område med stor risk för förorenad mark och att primär 
förorening av klorerade alifater förekommer inom fastigheten. Vidare 
informeras om att innan eventuell byggnation sker så behöver det 
säkerställas att det inte förekommer några föroreningar som kan 
spridas inom fastigheten eller till närliggande fastigheter och 
grundvatten då det finns bostäder i närområdet. 
 
Information ges även om att ett närliggande område finns utpekat i 
Länsstyrelsens skyfallskartering, enligt LST U SMHI som potentiell 
flödeslinje. Detta innebär att dagvattenhantering och vattenavledning 
runt tillbyggnaden kan behöva anpassas för att undvika skador. 
 
Med hänsyn till detaljplanens bestämmelse gällande att marken inte får 
bebyggas samt med hänsyn till tillbyggnadens omfattning bedöms inte 
åtgärden vara en sådan liten avvikelse som kan tillåtas enligt plan- och 
bygglagen 9 kap. 31 b och 31 c §§. Bygglovenhetens bedömning är att 
bygglov inte kan beviljas för åtgärden. 
 
Kommunicering har skett.  Inga synpunkter har inkommit. 
 
Bygglovenhetens förslag till beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund avslår ansökan om bygglov 

för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten Balken X i 
Kungsörs kommun med hänvisning till att åtgärden strider mot 
gällande detaljplan avseende placering. 
 

2 Avgift på 11 259 kronor tas ut för avslag enligt Västra Mälardalens 
Myndighetsförbunds taxa 2022. Faktura på avgiften skickas separat. 
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forts § 35 
 
Yrkande 
Karl-Bertil Eklund (S) yrkar bifall till bygglovenhetens förslag att avslå 
ansökan om bygglov. 
 
Gunilla A. Aurusell (S) yrkar att bygglov med avvikelse beviljas med 
motiveringen att avvikelsen kan beviljas då den är förenlig med 
detaljplanens syfte, vilket är att bygga industri samt att åtgärden är av 
begränsad omfattning i förhållande till befintlig byggnad. Åtgärden 
anses även vara nödvändig för att området ska kunna bebyggas på ett 
ändamålsenligt sätt. Åtgärden bedöms inte medföra någon betydande 
miljöpåverkan. 
 
Petter Westlund (C ) yrkar bifall till Gunilla A. Aurusells förslag och 
ställer sig bakom Gunilla A. Aurusells yttrande. 
 
Propositionsordning 
Vid ställd proposition på Karl-Bertil Eklunds (S) yrkande om bifall till 
bygglovenhetens förslag om att avslå bygglovsansökan, mot Gunilla A. 
Aurusells (S) yrkande om att bevilja ansökan om bygglov med avvikelse, 
finner ordföranden att direktionen bifaller Gunilla A. Aurusells förslag. 

Votering 
Votering begärs och verkställs. Den som bifaller Karl-Bertil Eklunds (S)  
förslag röstar ja. Den som bifaller Gunilla A. Aurusells (S) förslag röstar 
nej. 

Nej-röster avger:  Gunilla A. Aurusell (S), Urban Dahlgren (S), Petter 
Westlund (C ) och Magnus Vidin (SD).  

Utfallet är 0 ja-röster, fyra nej-röster och fyra ledamöter avstår från att 
rösta. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar därmed bifall till Gunilla 
A. Aurusells (S) yrkande om att bevilja bygglov med avvikelse. 

 

 
 
Skickas till 
Sökanden 
Akten 
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§ 36   Änr MI 2022-77 
   Änr BLOV 2022-29 

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för 
nybyggnad av gäststuga på fastigheten Östersäby i 
Kungsörs kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar 

strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga samt inglasning 
av befintlig altan på fastigheten Östersäby XX i Kungsörs 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 
saknas betydelse för strandskyddets syften. 

 
b) Tomtplats bestäms enligt situationsplan den 11 mars 2022. 

Arbetet får inte ta mer mark i anspråk än vad som angetts i 
ansökan. 

  
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 fått laga kraft. 
 

2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för 
nybyggnad av gäststuga Östersäby XX 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 fått 
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. 
 

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. 
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§ 36 forts 

 
a) Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då 

beslutet om lov upphör att gälla.  
 

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

4 Avgift på 7 784 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov och 
startbesked enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2022. 
Faktura på avgiften skickas separat. 

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap., 18 b, 18 c pkt 1,  
18 f och 18 h §§ samt med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31a, 42 a, 
43 §§. 

Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den 
dag beslutet kommer in till dem. Sökanden uppmanas att avvakta tiden 
för överprövning innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 28 januari 2022 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 28 januari 2022 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 31 mars 2022 

 

Sammanfattning 
Bygglovsansökan avser nybyggnation av gäststuga om cirka 40 m2. 
Strandskyddsdispensen avser förutom gäststugan även inglasning av 
befintlig altan på huvudbyggnadens sydvästra del som sökanden avser 
ansöka om bygglov för i ett senare skede. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
ligger i sin helhet inom strandskyddat område. För området råder 100 
meter strandskydd och delvis 300 meter utvidgat strandskydd. 
 
Fastigheten ligger inom område där riksintresse för yrkesfiske samt rörligt 
friluftsliv är utpekat. 
 
 
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 36 forts 
 
Grannar bedöms inte vara berörda av åtgärden på ett sådant sätt att de 
getts tillfälle att yttra sig i ärendet.  
 
Miljö- och hälskoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet 
inte motverkas och att det finns särskilda skäl att ge dispens från 
strandskyddet för nybyggnation och inglasning, då marken redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets 
syften. 
 
Bygglovenheten bedömer att föreslagen åtgärd uppfyller 
utformningskraven enligt plan- och bygglagen och att bygglov kan 
beviljas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Länsstyrelsen + handlingar 
Sökanden 
Akten 
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§ 37   Änr MI 2022-95  

Ansökan om strandskyddsdispens för växthus på 
fastigheten Östersäby i Kungsörs kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens 

för ett växthus på 16 m2 på fastigheten Östersäby XX i Kungsörs 
kommun. 

 
a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då 

byggnationen uppförs inom tidigare beslutad 
tomtplatsbestämning den 7 januari 2020 och marken redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Arbetet får dock inte ta mer mark i 
anspråk än vad som angetts i ansökan. 

 
b) 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 fått laga kraft. 

 
2 Redovisa hur förbundsdirektionens tidigare beslut, 22 januari 2020, § 6, 

har uppfyllts gällande krav på avgränsning av tomtplatsen mot vattnet 
med buskar, staket eller liknande. Fotodokumentation ska redovisas 
till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast tre månader efter 
detta beslut fått laga kraft. 
 

3 Avgift på 4 320 kronor tas ut för strandskyddsdispens enligt Västra 
Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2022. Faktura på avgiften skickas 
separat. 
 

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap., 18 b, 18 c18 f och 18 h 
§§ . 
 
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den 
dag beslutet kommer in till dem. Sökanden uppmanas att avvakta tiden 
för överprövning innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas. 
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§ 37 forts 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 2 februari 2022 
• Tomtplatsbestämning den 7 januari 2020 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 april 2022 
 

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för växthus och swimmingpool. 
Fastigheten omfattas av strandskydd 100 meter och beslutad 
tomtplatsbestämning finns för fastigheten. Swimmingpoolen kräver ingen 
dispens men växthuset är större än 15 m2 och kräver 
strandskyddsdispens.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte 
motverkas och att det finns särskilt skäl att ge dispens från strandskyddet 
då marken redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Länsstyrelsen + handlingar 
Sökanden 
Akten 
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§ 38   Änr MI 2022-71 

Föreläggande om förbud med vite gällande tävlingar 
utanför tävlingssäsong för SMK Kungsör i Kungsörs 
kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger SMK Kungsör, XX i 
egenskap av verksamhetsutövare på Åkerbo Häradsallmänning XX i 
Kungsörs kommun, enligt nedan:  

1 Med vite om 10 000 kronor meddela förbud att anordna tävling utanför 
tävlingssäsong. Enligt delegationsbeslut 2018-200, punkt 6, daterat den 
18 april 2018, är tävlingssäsongen 15 september till och med 15 april. 
Förbudet gäller från och med den dag detta beslut fått laga kraft. 
 

2 Avgift på 3 240 kronor tas ut för tre timmars handläggningstid i 
ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2022. 
Faktura på avgiften skickas separat.  
 

3 Punkt 2 gäller omedelbart även om det överklagas.  

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 9, 14, 
19 och 21 §§ och 27 kap. 1 § och med hänvisning till förordningen om 
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 §. 

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. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Delegationsbeslut om föreläggande den 18 april 2018  
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 4 april 2022 

 

Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsenheten beslutade den 18 april 2018 om ett 
föreläggande om försiktighetsmått att SMK Kungsör endast får köra 
tävlingar från 15 september till och med 15 april. Beslutet har fattats med 
anledning av problem med bullerstörningar för närboende. Under 2021 
anordnades en tävling, den 5 juni, utanför gällande tävlingssäsong. 
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§ 38 forts 
 

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att föreläggandet inte har följts 
och bedömer att ett föreläggande med vite behövs för att säkerställa att 
tävlingar utanför tävlingssäsong inte anordnas framöver. 

Kommunicering har skett. De synpunkter som har inkommit medför 
ingen annan bedömning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
SMK Kungsör 
Akten 
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§ 39   Änr MI 2022-208 

Yttrande gällande prövotidsredovisning avseende utsläpp 
till vatten med mera enligt utredningsvillkor vid Västra 
Mälardalens Energi och Miljös anläggning på fastigheten 
Vimman samt del av Prästgärdet i Arboga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) lämnar följande 
yttrande på prövotidsredovisning avseende utsläpp till vatten mm enligt 
utredningsvillkor U1, U2 och U3 vid Västra Mälardalens Energi och Miljös 
(VME) anläggning för energiproduktion på fastigheten Vimman X samt 
del av Prästgärdet XX i Arboga kommun:  

1 Villkorsförslag för U1 gällande metaller, suspenderat material, pH och 
temperatur går att följa upp och kontrollera ur ett tillsynsperspektiv. 
De förslagna värdena för flertalet av metallerna samt temperatur ligger 
dock i det övre spannet eller högre både i jämförelse med 
Naturvårdsverkets branschfakta ”Förbränningsanläggningar för 
energiproduktion inklusive rökgaskondensering (utom 
avfallsförbränning)” och BAT-slutsatser för stora 
förbränningsanläggningar och skulle eventuellt kunna ses över.  
 

2 Villkorsförslag för U2 gällande ammoniak till luft går att följa upp och 
kontrollera ur ett tillsynsperspektiv och VMMF har inga övriga 
synpunkter gällande förslaget värde.  
 

3 För villkorsförslag U3 gällande dagvatten presenteras två förslag på 
villkor. En kombination av dessa två är att föredra, där dagvatten 
genomgår rening och att reningsanläggningen ska kontrolleras enligt 
fastställd egenkontroll, samt att funktionen ska verifieras med 
provtagning. Utan att kunna verifiera funktionen med provtagning 
kan det bli svårt att utföra en korrekt och tillfredställande tillsyn. 
Viktigt är också att provtagningen inte endast sker när brunnsfiltrena 
precis är bytta och har som störst reningsgrad.  
 

4 Provtagning av dagvatten som utfördes i utredningsvillkor U3 visade 
genomgående på höga värden av fosfor. Detta borde tas i beaktande 
och åtgärdas då utsläpp av näringsämnen inte gynnar den ekologiska 
statusen i vare sig Arbogaån eller Mälaren. 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2022-04-27 Blad 20 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 39 forts 
 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Remiss från Länsstyrelsen i Uppsala län den 3 mars 2022  
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 19 april 2022 
 

Sammanfattning 
I VME:s tillstånd den 18 december 2014 finns tre utredningsvillkor, U1, U2 
och U3 gällande utsläpp till vatten med mera. Från Länsstyrelsen i 
Uppsala län har inkommit en remiss med möjlighet för Västra 
Mälardalens Myndighetsförbund, som ansvarig tillsynsmyndighet, att 
lämna yttrande över prövotidsredovisningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
uppsala@lansstyrelsen.se (Länsstyrelsens diarienummer 551-2710-2020) 
Akten 

  

mailto:uppsala@lansstyrelsen.se
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§ 40   Dnr 9/2022-042 

Ekonomirapport 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ekonomirapport den 21 april 2022 

Sammanfattning 
Ekonomirapporten visar ingen avvikelse.  

I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 mars 
2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 41   Dnr 49/2021-042 

Måluppföljning till och med den 31 mars 2022 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om 
måluppfyllelse till handlingarna. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Rapport måluppfyllelse den 1 april 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

  



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2022-04-27 Blad 23 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 42   Dnr 10/2022-002 

Delegationsbeslut 
Förslag till beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av 
delegationsbeslut. 

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

2022 till den 31 mars 2022 
 

• Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 mars 2022 till den 31 
mars 2022 
 

• Arbetsutskottets beslut den 18 mars 2022, § 1, överklagande av Mark- 
och miljödomstolens dom 2022-03-01, Mål nr M 930-22, avslag på 
ansökan om utdömande av vite på fastigheten Vreten i Arboga 
kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 43 

Handlingar för kännedom 
 
1 Protokoll från Mark- och miljööverdomstolen den 5 april 2022. 

Prövningstillstånd meddelas gällande överklagande av Mark- och 
miljödomstolens dom 2022-03-01, Mål nr M 930-22, avslag på ansökan 
om utdömande av vite på fastigheten Vreten i Arboga kommun. 
Änr MI 2014-1972 
 

2 Underrättelse om beslut i avslutad Lantmäteriförrättning. 
Ärendenummer U21316, ledningsrätt för VA berörande Norra Skogen i 
Arboga kommun. 
Dnr 3/2022-245 
 

3 Underrättelse om beslut i avslutad Lantmäteriförrättning. 
Ärendenummer U21353, avstyckning från Tjädern i Kungsörs 
kommun. 
Dnr 3/2022-245 
 

4 Underrättelse om beslut i avslutad Lantmäteriförrättning. 
Ärendenummer U21385, ledningsrätt för elektronisk kommunikation 
berörande Vallby i Arboga kommun. 
Dnr 3/2022-245 
 

5 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Brattbergsskolan 
på fastigheten Mimers källa i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-232 
 

6 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Förskolan Biet på 
fastigheten Ran i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-294 
 

7 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Förskolan Myran 
på fastigheten Hunden i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-295 
 

8 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Förskolan Solrosen 
på fastigheten Adjunkten i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-296 
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§ 43 forts 
 

9 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Förskolan 
Sörgården på fastigheten Brattberget i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-290 
 

10 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Gäddgårdsskolans 
tillagningskök på fastigheten Ärlan i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-269 
 

11 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Götgården 
avdelningskök på fastigheten Holmsätter i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-271 
 

12 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Götlunda skola på 
fastigheten Holmsätter i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-285 
 

13 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Ladubacksskolan 
på fastigheten Smörblomman i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-287 
 

14 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Nybyholmsskolan 
på fastigheten Fyrken i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-293 
 

15 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Skogsgläntans 
förskola på fastigheten Marknaden i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-288 
 

16 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Stureskolan på 
fastigheten Hantverkaren i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-289 
 

17 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Vasagymnasiet på 
fastigheten Lönnen i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-285 
 

18 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Åspegelns 
äldreboende på fastigheten Vattenspegeln i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-292 
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§ 43 forts 
 

19 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Haileys Streetfood 
i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-370 
 

20 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Hela Jennie Bakar 
på fastigheten Herrgården i Arboga kommun.  
Änr MI 2022-334 
 

21 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Pizzeria Pronto på 
fastigheten Sigillet i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-212 
 

22 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Tiba´s fisk i 
Kungsörs kommun. 
Änr MI 2022-380 
 

23 Anmälan om hälsoskyddsverksamhet, Grundsärskola, fastigheten 
Riksföreståndaren i Arboga kommun. 
Änr MI 2022-205 
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