
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2023-01-25  
 

Utses att justera Hans Ivarsson  
Justeringens plats och tid Förbundskontoret den 30 jan 2023 
  Protokollet omfattar 

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

§ 1 - 19 

 Ordförande  ...........................................................................................................................  
 Linda Söder Jonsson 

 Justerande  ............................................................   ...........................................................  
 Hans Ivarsson    

 Bevis / Anslag 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion 
Sammanträdesdatum 2023-01-25 

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 Förbundskontoret, Gunnarsrovägen 2, Arboga kl.14.00-16.15 

Ledamöter Linda Söder-Jonsson (S) ordförande Kungsör, Marianne Samuelsson 
(L) vice ordförande Arboga, Hans Ivarsson (C) Arboga, Kerstin Ro-
senkvist (S) Arboga 

Tjänstgörande ersättare 
 
 
 
 
Övriga deltagare 

Dan Stigenberg (S) Kungsör, Elisabeth Kjellin (S) Kungsör, Marita 
Björkqvist (M) Kungsör, Lena Viborg (S) Arboga 
 
 
Peter Weiderud (S) Arboga, Marcus Westerberg enhetssamordnare 
bygg, Eva Carlstedt Ståhl förbundschef, Lotta Alm samordnare cen-
tral adm 
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§ 1  

Fastställande av föredragningslistan 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer föredragningslistan. 
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§ 2 Dnr 44/2022-102 

Val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 
2023-2026 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser Linda Söder-Jonsson (S) 

till ordförande för åren 2023 och 2025 och till vice ordförande för åren 
2024 och 2026. 
 

2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser Marianne Samuelsson 
(L) till ordförande för åren 2024 och 2026 och till vice ordförande för 
åren 2023 och 2025 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Kommunfullmäktige/Kungsör den 14 november 2022, § 71 
• Kommunfullmäktige/Arboga den 24 november 2022, §108 

 
Sammanfattning 
Direktionen består av 8 ledamöter och 8 ersättare som utses av respektive 
medlems fullmäktigeförsamling. Direktionen är vald för fyra år. Mandatti-
den räknas från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäk-
tige har ägt rum i hela landet. 

Enligt förbundsordningen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska 
direktionen inom sig utse en ordförande och en vice ordförande.  

Posterna som ordförande och vice ordförande ska årsvis rotera mellan 
medlemskommunerna.  

Medlemskommunerna har nominerat Linda Söder-Jonsson och Marianne 
Samuelsson till ordförande/vice ordförande. 

Om varken ordförande eller vice ordförande kan närvara vid ett samman-
träde med direktionen, utser direktionen en annan ledamot att för tillfället 
vara ordförande. Tills valet förrättats, fullgör den till levnadsåren äldste 
ledamoten i direktionen ordförandens uppgifter. 

 

 

Skickas till 
Förbundsmedlemmarna, Revisorer och akten 
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§ 3 Dnr 4/2023-102 

Val av ledamöter och personliga ersättare till arbetsutskot-
tet för mandatperioden 2023-2026 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser nedan ledamöter och ersät-
tare till arbetsutskottet för mandatperioden 2023-2026. 

Ledamot   Personlig ersättare 
Linda Söder-Jonsson (S)  Mattias Söderlund (V) 
Marianne Samuelsson (L) Hans Ivarsson (C) 

 

Sammanfattning 
Arbetsutskottet består av två ledamöter och två personliga ersättare som 
utses av förbundsdirektionen. 

Ledamot som är förhindrad att delta i arbetsutskottets sammanträde med-
delar utsedd personlig ersättare och förbundskontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skickas till 
Akten 
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§ 4 Dnr 44/2022-102 

Ordning för inkallande av ersättare 
Beslut 
1 Vid ledamots frånvaro inkallas ersättare (vald av Arboga respektive 

Kungsörs kommunfullmäktige) till tjänstgöring enligt nedan: 
 
Ledamot   Ersättare 
Marianne Samuelsson (L) Ronja Lundh (SD) 
Hans Ivarsson (C)  Vakant (KD) 
Anna-Lena Rehnman (S) Lena Viborg (S) 
Kerstin Rosenkvist (S) Peter Weiderud (S) 
Linda Söder-Jonsson (S) Dan Stigenberg (S) 
Mattias Söderlund (V) Elisabeth Kjellin (S) 
Bo Granudd (M)  Marita Björkqvist (M) 
Anita Roots (SD)  Sussanne Söderström (SD) 
 

2 Om både ledamot och ersättare är frånvarande gäller nedanstående för 
valda i Arboga: 

För (L) ska ersättare från (KD) inkallas.     

För (S) ska ersättare från (S) inkallas.  

För (C) ska närvarande ersättare högst upp på ersättarlistan inkallas.  

Om ersättare saknas enligt inkallelseordningen ovan, inkallas närva-
rande ersättare högst upp på ersättarlistan.  

3 Om både ledamot och ersättare är frånvarande gäller nedanstående för 
valda i Kungsör:  

För (S) och (V) ska ersättare kallas in i följande ordning: (S), (M) och 
(SD). 

För (M) ska ersättare kallas in i följande ordning: (SD) och (S). 

För (SD) ska ersättare kallas in i följande ordning: (M) och (S). 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Kommunfullmäktige/Kungsör den 17 oktober 2022, § 9 
• Kommunfullmäktige/Arboga den 24 november 2022, § 112 
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§ 4 forts 

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Arboga kommun respektive Kungsörs kommun 
har beslutat om ordning för inkallelse av ersättare. 

Av § 7 i förbundsordningen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
framgår att vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma med-
lemskommun som ledamoten. 

Om både ordinarie ledamot och utsedd ersättare är frånvarande ska ersät-
tare från samma medlemskommun som ordinarie frånvarande ledamot in-
kallas till tjänstgöring i den ordning som angivits vid valet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 5  

Information 
Förbundschefen informerar om förbundets organisation. 
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§ 6  

Ajournering 
Förbundsdirektionen beslutar om ajournering mellan kl. 15.00-15.10 
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§ 7 Dnr 17/2017-002 

Undertecknande av handlingar 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att undertecknande av 
handlingar får ske enligt nedan: 

1 Avtal och övriga handlingar som har större påverkan av verksamheten 
Undertecknas av ordförande/vice ordförande Linda Söder-Jonsson el-
ler Marianne Samuelsson i förening med förbundschef XXX eller en-
hetssamordnare XXX. 
 

2 Firmatecknare 
Undertecknas av ordförande/vice ordförande Linda Söder-Jonsson el-
ler Marianne Samuelsson i förening med förbundschef XXX eller en-
hetssamordnare XXX. 
 

3 Ekonomiadministration, bankärenden, likvida medel, krav- och inkasso-
ärenden samt andra ekonomiska göromål 
Undertecknas i förening av två personer enligt nedan: 
- XXX 
- XXX 
- XXX  
- XXX 
- XXX 
- XXX  
- XXX 
 

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen beslutar vid varje ny mandatperiod om rätten att un-
derteckna förbundets handlingar. 

 

 

 

 

Skickas till 
Sparbanken Västra Mälardalen 
Revisorerna 
Akten 
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§ 8 Dnr 40/2022-006 

Revidering av sammanträdesplan och ärendekalender för 
2023 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner reviderad samman-
trädesplan och ärendekalender för år 2023. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Reviderad sammanträdesplan den 17 januari 2023 
• Reviderad ärendekalender den 9 januari 2023 

 

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen godkände den 26 oktober 2022, § 101, sammanträ-
desplan och ärendekalender för år 2023. Båda dokumenten behöver nu re-
videras. 

Datum för sammanträdet i mars månad tidigareläggs, på grund av utbild-
ning för politiker, till måndag den 27 mars 2022. 

Ärendena mål och budget flyttas till december månad på grund av att 
medlemskommunernas tidplan gällande ekonomiska förutsättningar/ra-
mar meddelas först i november. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare 
Förbundskontoret 
Akten 
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§ 9 Änr MI 2021-298 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten 
Forsuma i Kungsörs kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar XXX i egenskap av fas-
tighetsägare, förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfäl-
liga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Forsuma i Kungsörs 
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 ären-
det 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 fastighetsre-
gistrets 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 juni 2020 
• Delegationsbeslut den 30 april 2021 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 januari 2023 

 

Sammanfattning 
Vid inspektionen som utfördes under 2020 konstaterades brister för av-
loppsanordningen på Forsuma i Kungsörs kommun.  
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§ 9 forts 
 

Avloppsanordningen bedöms inte uppfylla de krav som ställs i lagstift-
ningen 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 be-
dömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.   

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 
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§ 10 Änr MI 2022-1318 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten 
Gräsnäs i Kungsörs kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar XXX i egenskap av fas-
tighetsägare, förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfäl-
liga avloppsanordningen hus nr 1 på fastigheten Gräsnäs i Kungsörs 
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 ären-
det 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 fastighetsre-
gistrets 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 juni 2020 
• Delegationsbeslut den 17 maj 2021 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 januari 2023 
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§ 10 forts 
 

Sammanfattning 
Vid avloppstillsynen 2020 konstaterades brister i avloppsanordningen på 
Gräsnäs 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. 
Tillräckliga åtgärder bedöms inte ha vidtagits för att förbättra anord-
ningen. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och be-
dömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 
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§ 11 Änr MI 2022-1239 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten 
Lunger i Arboga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar XXX i egenskap av fas-
tighetsägare, förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfäl-
liga avloppsanordningen hus nr två på fastigheten Lunger i Arboga kom-
mun. 

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 ären-
det 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 fastighetsre-
gistrets 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 2 juli 2020 
• Delegationsbeslut den 6 juli 2021 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 januari 2023 

 

Sammanfattning 
Vid tillsynen 2020 konstaterades brister i avloppsanordningen på Lunger 
i Arboga kommun. Avloppsanordningen uppfyller inte de krav som 
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§ 11 forts 
 

ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i 
fortsättningen ska få släppas ut. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud 
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och be-
dömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.  

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 
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§ 12 Änr MI 2022-1235 

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på fastigheten 
Racksätter i Arboga kommun 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar XXX förbud med vite 
att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på 
XXX, hus nr 3, på fastigheten Racksätter 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 ären-
det 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 fastighetsre-
gistrets 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 23 juni 2020  
• Delegationsbeslut den 30 april 2021 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 januari 2023 

 

Sammanfattning 
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanord-
ningen på Racksätter i Arboga kommun. Avloppsanordningen uppfyller 
inte de krav som ställs i lagstiftningen och  
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§ 12 forts 
 

måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas 
ut. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud 
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och be-
dömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas. 

Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Skickas till 
XXX 
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning 
Akten 
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§ 13 Änr BLOV 2022-335 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på fastig-
heten Höksta i Kungsörs kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för ny-

byggnad av småhus på fastigheten Höksta 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 Myndig-
hetsförbund har gett startbesked.  

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

2     Avgift på 17 138 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2022. Avgiften har reducerat med 2 027 kr på grund av överskriden 
handläggningstid med en vecka. Faktura på avgiften skickas separat. 

 
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§, 
10 kap. 9 § och 12 kap. 8a. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 9 november 2022 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 9 januari 2023 

 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av småhus på ca 113 m2 på fastigheten 
Höksta i Kungsörs kommun. 
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§ 13 forts 

 
Enligt översiktsplan för Kungsörs kommun är boende på landsbygden 
ett viktigt inslag eftersom det kompletterar kommunens utbud av  
attraktiva bostäder. Kommunen ser positivt på så kallade livsstilsboen-
den på landsbygden eller i anslutning till byar och mindre orter.   
 
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. 

Mälarenergi Elnät och närboende har ingen erinran. 

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. 

Länsstyrelsen har ingen erinran ur fornlämnings- eller naturvårdshänsyn 
men påpekar att platsen för nybyggnaden ligger på åkermark. 

Det aktuella markområdet är avskuren från omkringliggande åkermark av 
en enskild väg och skog. Markområdets storlek, placering och förhållan-
dena till omkringliggande marker talar inte för att uppförandet av ett bo-
stadshus på ett påtagligt sätt skulle motverka ett rationellt jordbruk i ett 
större perspektiv även med beaktande av den stora restriktivitet som 
måste iakttas vid bedömningen av byggnadsåtgärder inom jordbruks-
mark.  

Bygglovenheten bedömer att det inte kan anses vara fråga om bruknings-
värd jordbruksmark i den mening som avses i miljöbalkens 3 kap. 4 § vil-
ket innebär sammantaget att den valda platsen för ett småhus är förenlig 
med kraven i plan- och bygglagen 2 kap. med hänsyn till kraven avseende 
brukningsvärd jordbruksmark. 

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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§ 14 Änr BLOV 2022-333 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och två tek-
nikbodar på fastigheten Järnäs i Arboga kommun 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybygg-

nad av mast och två tillhörande teknikbodar på fastigheten Järnäs i Ar-
boga 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 25 009 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2022. Faktura på avgiften skickas separat. 

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

 
Handlingar som ingår i beslutet 
• Ansökan om bygglov den 7 november 2022 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 9 januari 2023 

 

Sammanfattning 
Ansökan avser nybyggnad av en 54 meter hög mast med två tillhörande 
teknikbodar på fastigheten Järnäs i Arboga kommun. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Den planerade platsen för masten ligger söder om centrala Arboga, ca 18 
km. Området är kuperat och delvis skogsklädd. Närmaste bebyggelse är 
Hästnäs fritidsområde i söder, ca 350 meter. 
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§ 14 forts 
 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. 

Mälarenergi Elnät och Teliasonera Skanova Access AB, Arboga kommun 
och miljö- och hälsoskyddsenheten har ingen erinran. 

Länsstyrelsen har ingen erinran ur naturvårdssynpunkt eller ur fornläm-
ningssynpunkt, men lämnar upplysningar gällande kulturmiljövården. 

Närboende har lämnat synpunkter. 

Försvarsmakten har inga synpunkter på att bygglov beviljas för telemast 
utifrån de förutsättningar som redogörs under Försvarsmaktens ställ-
ningstagande.  
 
Luftfartsverket har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning ingen erin-
ran men påpekar att de inte har analyserat konsekvenser för flygvägar till 
och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera 
att bli påverkad. Berörda flygplatser ska tillfrågas som sakägare om bygg-
nadsverk över 20 meter, eller om flygplatserna av annan anledning miss-
tänks kunna bli påverkade av en etablering.  

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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§ 15 Änr BLOV 2019-297 

Mark- och miljödomstolens dom avseende överklagat före-
läggande med vite på fastigheten Kungsgården 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 7 december 2022 
 

Sammanfattning 
Förbundsdirektionen beslutade den 27 oktober 2021, § 95, om föreläg-
gande med vite att måla om fasaderna på bostadshuset på fastigheten 
Kungsgården i Arboga kommun. 

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen beslutade den 31 maj 2022 att avslå överklagandet. 

Mark- och miljödomstolen beslutade den 7 december 2022 att avslå över-
klagandet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 16 Dnr 9/2022-042 

Ekonomirapport 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Ekonomirapport den 31 december 2022 
 

Sammanfattning 
Ekonomirapporten visar ett preliminärt överskott på 181 000 kronor. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 17 Dnr 49/2021-042 

Måluppföljning  
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyl-
lelse till handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Rapport måluppfyllelse den 9 januari 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 18 Dnr 10/2022-400 

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

Handlingar som ingår i beslutet 
• Central administrations delegationslista för perioden 1 december 2022 

till den 31 december 2022. 
 

• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 decem-
ber 2022 till den 31 december 2022. 
 

• Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 december 2022 till den 
31 december 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skickas till 
Akten 
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§ 19  

Handlingar för kännedom 
1 Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning på 

Lådberga i Kungsörs kommun.  
Änr MI 2022-1322 
 

2 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 24 november 2022, § 123. 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.  
Dnr 57/2019-041 
 

3 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 24 november 2022, § 124. 
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftning.  
Dnr 56/2019-041 
 

4 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 19 december 2022, § 102. 
Val av revisor Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2023-2026.  
Dnr 2/2023-102 

 
5 Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenum-

mer U2287, avseende avstyckning från Vallby och fastighetsbestäm-
ning berörande Vallby och Hällby i Arboga kommun.  
Dnr 3/2022-245   
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