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 § 85 

Fastställande av föredragningslistan 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer föredragningslistan. 
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§ 86 Dnr 57/2019-041 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område  
Beslut 
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 ja-
nuari 2023. 

 
2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område den 

16 september 2022 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 16 september 2022 

 
Sammanfattning 
Från förbundskontoret finns förslag till reviderad taxa för tillsyn inom 
miljöbalkens område. Revideringen gäller mindre ändringar ur aktuali-
tetssynpunkt i taxebilaga 1.  
 
I förslaget görs ett tillägg under punkt ”Tillsyn- Enskilt avlopp” där det 
ges möjlighet att ta ut timavgift för uppföljning av avloppsärenden. Under 
punkten ”Växtskyddsmedel - Anmälan och Tillstånd” har texten rättats 
upp för att överensstämma med den uppdaterade lagstiftningen samt till-
lägg med en ny punkt ”Växtskyddsmedel - Dispens” med möjlighet till att 
ta ut avgift för den typen av ärenden.  
 
För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 3,3 % som förbundet 
har för sin verksamhet i enlighet med strategiska ekonomiska planen  
2023-2025 behöver taxans timavgift höjas från 1 080 kronor till  
1 115 kronor. 
 

 

 

 

Skickas till  
Akten 
Medlemskommunerna 
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§ 87 Dnr 56/2019-041 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstift-
ningen  
Beslut 
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen att gälla från och med 
den 1 januari 2023. 

 
2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstift-

ningen den 16 september 2022 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 16 september 2022 

 
Sammanfattning 
Från förbundskontoret finns förslag till reviderad taxa för offentlig kon-
troll inom livsmedel- och foderlagstiftningen. Revideringen gäller mindre 
ändringar och förtydliganden gällande avgifter samt rättelse av skrivfel.  
 
I förslaget görs ett tillägg under punkt 1.4 där det tydligare framgår att ti-
mavgift gäller från och med varje påbörjad halvtimme. Under punkt 1.9 
har ett skrivfel rättats till. 
 
För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 3,3% som förbundet 
har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska ekonomiska planen  
2023-2025 behöver taxans timavgift höjas från 1 160 kronor till  
1 200 kronor. 
 

 

 

 

 

Skickas till  
Akten 
Medlemskommunerna 
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§ 88  Dnr 9/2022-042 

Delårsrapport 2022 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner delårsrapporten. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Delårsrapport den 9 september 2022 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 12 september 2022 

 
Sammanfattning 
Förbundskontoret har upprättat delårsrapport för Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund avseende perioden 1 januari – 31 augusti 2022. 
 
Delårsrapporten överlämnades till förbundsmedlemmarna den 13 septem-
ber 2022. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till  
Akten 
Medlemskommunerna 
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§ 89 BLOV 2022-169 

Mark- och miljödomstolens dom avseende överklagat be-
slut att neka rivningslov inom fastigheten Oxenstjerna i  
Arboga kommun  
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomsto-
lens dom till handlingarna. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Mark- och miljödomstolens dom den 20 augusti 2022
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 12 september 2022

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. Läns-
styrelsen beslutade den 6 april 2021 att avslå överklagandet. 

Sökande överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen 
och yrkade om syn på plats. Mark- och miljödomstolen beslutade den 18 
augusti 2022 att avslå yrkandet om syn samt att avslå överklagandet i  
övrigt. 

Skickas till 
Akten 
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§ 90 BLOV 2022-107 

Ansökan om rivningslov för uthus på fastigheten Ålder-
mannen i Arboga kommun  
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar rivningslov för 

rivning av uthus på fastigheten Åldermannen X, X X i Arboga kom-
mun. 

a) Rivningslovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet
vann laga kraft.

b) Rivningslovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter
det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även
om det inte har fått laga kraft.

c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndig-
hetsförbund har gett startbesked.

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

2 Avgift på 5 654 kronor tas ut för rivningslov, startbesked, expedie-
ring och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsför-
bunds taxa 2022. Faktura på avgiften skickas separat. 

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 2 kap. 1 §, 9 kap. 34, 
42 a, 43 §§ och 10 kap 9 §. 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om rivningslov inkom 15 augusti 2022
• Karta över fastigheten från 1939 inkommen 15 augusti 2022
• Karta över fastigheten med omgivning från 2022
• Plan- och fasadritning från 1939 inkommen 6 april 2022
• Fotografi tagna 23 augusti 2022
• Yttrande från Länsstyrelsen inkommen den 14 september 2022
• Yttrande från Länsmuseet inkommen 13 september 2022
• Bygglovsenhetens tjänsteskrivelse den 12 september 2022



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

Förbundsdirektion 2022-09-28 Blad 9 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

§ forts.
Sammanfattning
Ett tillsynsärende avseende ovårdad tomt/byggnad på fastigheten Ålder-
mannen har pågått sedan 2014. Det påbörjades 2014 och den 23 juni 2021,
§ 63, beslutade Västra Mälardalens Myndighetsförbund om att förelägga
fastighetsägaren vid vite om totalt 230 000 kronor att vidta åtgärder på fas-
tigheten; byta ut trasiga fönster på uthuset, byta ut trasig fasad- och tak-
täckningsmaterial samt måla om fasaden på uthuset och laga skadorna på
uthusets grund. Åtgärdstiden för vitet löper ut under september 2022.

Fastighetsägaren ansöker nu om rivningslov för gårdsbyggnaderna (uthu-
sen) på fastigheten Åldermannen i Arboga kommun. Uthusen är byggda 
omkring 1930. Sökanden uppger som skäl till ansökan om rivning att 
grunden i princip inte går att åtgärda med byggnaden kvar. Det bedöms 
orealistiskt, inte minst ur ekonomisk synpunkt även att återställa byggna-
den till brukbart skick. Sökanden avser att laga skadorna på grundmuren i 
samband med rivningen och i senare skede söka bygglov för en ny bygg-
nad på befintlig grund.  

Arboga är efter beslut av Riksantikvarieämbetet 1996 ett riksintresse för 
kulturmiljövården. Enligt gällande detaljplan antagen 1962 finns det inget 
rivningsförbud för byggnaderna som avses rivas. 

Arboga kommun har i översiktsplan antagen 2018 formulerat ett antal 
principer för hur kommunen förhåller sig till bevarandeaspekter och 
stadsutveckling. Bland annat att alla förändringar bör föregås av omsorgs-
full och kvalificerad projektering så att varsamhetsaspekten på de befint-
liga miljöerna kan definieras och beaktas.  

Länsstyrelsen har ingen erinran men upplyser om att fastigheten är belä-
gen inom fornlämningen, Arboga stad och att det enligt kulturmiljölagen 2 
kap. 6 § är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en 
fornlämning. 

Länsmuseet meddelar att de bland annat har yttrat sig för cirka 30 år se-
dan och då ansåg de ”att den aktuella byggnaden ej bedömdes ha sådant 
kulturhistoriskt värde att krav kan ställas på att den måste bevaras, men 
idag anser de att den har visst kulturhistoriskt värde. Länsmuseet kvarstår 
däremot i bedömningen att byggnaden ej bedöms vara en särskilt värde-
full byggnad från kulturhistorisk synpunkt som syftas på i 8 kap. 13 § och 
9 kap. 34 § enligt Plan- och bygglagen. Därmed anser Länsmuseet att 
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rivningslovet kan godtas”. Vidare lämnar Länsmuseet upplysningar som 
ska beaktas vid en eventuell ny bebyggelse. 

Mot bakgrund av kommunens beskrivning av mål och riktlinjer enligt gäl-
lande översiktsplan och Byggnadsordningen och med stöd av Länsmuse-
ets bedömning anser bygglovenheten att rivningslov för gårdsbyggna-
derna kan ges inom ramen för gällande lagstiftning. 

Skickas till 
Akten 
Sökande 
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§ 91 MI 2022-791 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostads-
hus på fastigheten Borsingby i Kungsörs kommun  
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar förbud med vite att 
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus 
nr 1 på fastigheten Borsingby X i Kungsör kommun. 

1. Förbud med vite om 25 000 kronor gäller för X X, X X, XXX XX 
Köping i egenskap av fastighetsägare. Förbudet gäller från och med 
den dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit laga 
kraft.

2. Förbud med vite om 25 000 kronor gäller för X X, X X,  XXX XX 
Köping i egenskap av fastighetsägare. Förbudet gäller från och med 
den dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit laga 
kraft.

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

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

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 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

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 
• Inspektionsrapport den 27 april 2020 i ärende MI 2020–245
• Beslut om förbud den 8 februari 2021 i ärende MI 2021–31
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 september 2022
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§ forts.
Sammanfattning
Vid avloppsinventeringen 2020 konstaterades brister i
avloppsanordningen på Borsingby X i Kungsörs kommun.

Avloppsanordningen 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 
bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska 
efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

Skickas till  
Akten 
Fastighetsägaren 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
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§ 92 MI 2022-788 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostads-
hus på fastigheten Borsingby i Kungsörs kommun  
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar X X, 
X X, XXX XX Arboga i egenskap av fastighetsägare, förbud med vite att 
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen hus nr 
X på fastigheten Borsingby X i Kungsör kommun. 

1. Med vite om 50 000 kronor förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den
bristfälliga avloppsanordningen. Förbudet gäller från och med den
dag som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit 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. Beslut om avgift enligt punkt två gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

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 
• Inspektionsrapport den 17 april 2020 i ärende MI 2020–249
• Beslut om förbud den 8 februari 2021 i ärende MI 2021–23
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 september 2022

Sammanfattning 
Vid avloppsinventeringen 2020 konstaterades brister i 
avloppsanordningen på Borsingby X i Kungsör kommun. 
Avloppsanordningen uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och 
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§ forts.
behöver 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
bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska
efterföljas.

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

Skickas till  
Akten 
Fastighetsägaren  
Lantmäteriet fastighetsinskrivningen 
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§ 93 MI 2022-813 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från perso-
nalutrymme på fastigheten Frösshammar i Arboga kom-
mun  
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar X X, 
Frösshammar X, XXX XX Arboga i egenskap av fastighetsägare, 
förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga 
avloppsanordningen i personalutrymme på fastigheten Frösshammar X 
i Arboga kommun. 

1. Med vite om 50 000 kronor förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den
bristfälliga avloppsanordningen. Förbudet gäller från och med den dag
som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit 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. Beslut om avgift enligt punkt två gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

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 
• Inspektionsrapport den 25 juli 2016 i ärende MI 2016–754
• Beslut om förbud den 3 april 2019 i ärende MI 2019–93
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 september 2022
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§ forts.
Sammanfattning
Vid avloppsinventeringen 2016 konstaterades brister i
avloppsanordningen till personalutrymme på Frösshammar X, i Arboga
kommun. Avloppsanordningen uppfyller inte de krav som ställs i
lagstiftningen och behöver 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 
bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska 
efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

Skickas till  
Akten 
Fastighetsägaren 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

Förbundsdirektion 2022-09-28 Blad 17 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

§ 94 MI 2022-807 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostads-
hus på fastigheten Hamre i Arboga kommun  
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar förbud med vite att 
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus 
nr 1 på fastigheten Hamre X i Arboga kommun. 

1. Förbud med vite om 45 000 kronor gäller för X X, Hamre
X X, XXX XX Arboga i egenskap av fastighetsägare. Förbudet
gäller från och med den dag som infaller nio månader efter att detta 
beslut vunnit laga kraft.

2. Förbud med vite om 45 000 kronor gäller för X X, Hamre
X X, XXX XX Arboga i egenskap av fastighetsägare. Förbudet
gäller från och med den dag som infaller nio månader efter att detta 
beslut vunnit laga kraft.

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

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

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 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

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 
• Inspektionsrapport den 18 april 2019 i ärende MI 2019–296
• Beslut om förbud den 20 februari 2020 i ärende MI 2020–55
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 september 2022



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

Förbundsdirektion 2022-09-28 Blad 18 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

§ forts.
Sammanfattning
Vid avloppsinventeringen 2019 konstaterades brister i
avloppsanordningen på Hamre X i Arboga kommun.
Avloppsanordningen uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och
behöver därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få
släppas ut.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud 
men inga uppgifter om att avloppsanordningen inrättats har inkommit till 
miljö- och hälsoskyddsenheten. 
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och 
bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska 
efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

Skickas till  
Akten 
Fastighetsägarna 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

Förbundsdirektion 2022-09-28 Blad 19 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

§ 95 MI 2022-833 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostads-
hus på fastigheten Vallby i Arboga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar X X, 
X X, XXX XX Arboga i egenskap av fastighetsägare, förbud med vite 
att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen hus nr 
X på fastigheten Vallby X i Arboga kommun. 

1. Med vite om 70 000 kronor förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den
bristfälliga avloppsanordningen. Förbudet gäller från och med den dag
som infaller nio månader efter att detta beslut vunnit 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. Beslut om avgift enligt punkt två gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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 
fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

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 
• Inspektionsrapport den 13 augusti 2019 i ärende MI 2019–525
• Beslut om förbud den 20 januari 2021 i ärende MI 2020–1145
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 september 2022

Sammanfattning 
Vid avloppsinventeringen 2019 konstaterades brister i 
avloppsanordningen på Vallby X i Arboga kommun. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

Förbundsdirektion 2022-09-28 Blad 20 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

§ forts.
Avloppsanordningen uppfyllde inte de krav som ställs i lagstiftningen och
behöver 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 
bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska 
efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

Skickas till  
Akten 
Fastighetsägaren 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

Förbundsdirektion 2022-09-28 Blad 21 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

§ 96 MI 2022-501 

Föreläggande med vite att vidta åtgärder gällande märk-
ning av produkter i livsmedelsanläggning på fastigheten 
Översten i Kungsörs kommun  
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger KWK Import Export 
Kungshallen, xxxxxx-xxxx, X X, XXX XX Kungsör med 
verksamhet på fastigheten Översten X i Kungsör kommun i egenskap av 
verksamhetsutövare att vidta följande åtgärder: 

1. Med vite om 8 000 kronor vidta åtgärder för att produkterna Beutna,
Gula russin, 250 gram och Palma, Russin Jumbo, 250 gram, har
information på förpackningen där innehåll av svaveldioxid redovisas.
Föreläggandet ska vara uppfyllt senast den dag som infaller en vecka
efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2. Beslutet gäller även om det överklagas.

Beslutet har fattats med stöd av Livsmedelslagen (2006:804) 22, 23 och 33 § 
och förordning (EU) 2017/625, artikel 138. 

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 
• Kontrollrapport den 7 september 2022
• Beslut om åtgärdskrav den 8 juni 2022, DB 2022–257
• Kontrollrapport den 13 maj 2022
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 september 2022

Sammanfattning 
Ett föreläggande upprättades 9 juni 2022 gällande bland annat åtgärder 
om att märkning av produkter med förpackade gula russin saknade 
information om svaveldioxid. Vid uppföljande tillsyn den 6 september 
2022 förekom det fortfarande brister i innehållsförteckningen på 
produkter som innehöll gula russin där svaveldioxid inte framgick på 
förpackningen.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

Förbundsdirektion 2022-09-28 Blad 22 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

§ forts.
Produkter, som gula russin, som har höga halter
svaveldioxid ska enligt livsmedelslagen ha information om detta på
förpackningen.

Miljö-och hälsoskyddsenheten har tidigare beslutat om föreläggande men 
inga åtgärder har vidtagits för att åtgärda bristerna. 
Miljö-och hälsoskyddsenheten konstaterar att föreläggande inte har följts 
och bedömer att föreläggande med vite behövs för att befintliga lagkrav 
ska efterföljas. 

Skickas till  
Akten 
Verksamhetsutövaren 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

Förbundsdirektion 2022-09-28 Blad 23 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

§ 97 Dnr 10/2022-400 

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

Handlingar som ingår i beslutet 
Central administrations delegationslista för perioden 1 augusti 2022 till 
den 31 augusti 2022 

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 augusti 
2022 till den 31 augusti 2022 

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 augusti 2022 till den 31 
augusti 2022 

Skickas till 
Akten 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

Förbundsdirektion 2022-09-28 Blad 24 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

§ 98

Handlingar för kännedom 
1 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Kungsör 2022-09-12, § 128 – 

Korrigering av förbundsordning – Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund VMMF.  

2 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Kungsör 2022-09-12, § 129 – 
Verksamhetsrapport januari-april 2022 – Västra Mälardalens Myndig-
hetsförbund VMMF.  

3 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Kungsör 2022-09-12, § 146 – Av-
sägelse- Ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF.  

4 Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning – Fastighets-
bestämning, avstyckningar samt fastighetsreglering från fastigheten 
Lunger i Arboga kommun. 
Änr U22132, Dnr 3/2022-245 

5 Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning – Beslut om 
fastighetsreglering, Järnäs i Arboga kommun. 
Änr U21408, Dnr 3/2022-245 

6 Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning – Beslut om 
fastighetsreglering, Koberg och Uttern i Arboga kommun. 
Änr U21427, Dnr 3/2022-245 

7 Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning – Beslut om 
avstyckning från fastigheten Lunger i Arboga kommun. 
Änr U2240, Dnr 3/2022-245 
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