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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 68

Information
Förbundschefen informerar om utbildningen ”Förenkla helt enkelt”.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 69

Änr MI 2020-821

Remiss från Mark- och miljödomstolen avseende ansökan
om tillstånd till vattenverksamhet berörande Råsjön i Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inget att erinra mot den planerade åtgärden. Tydliga villkor för skötsel och underhåll bör anges i tillståndet.
Handlingar som ingår i beslutet
• Remiss från Mark- och miljödomstolen den 26 augusti 2020
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 11 september 2020

Sammanfattning
Från Mark- och miljödomstolen (Målnummer M 1410-20) har inkommit remiss i rubricerat ärende för yttrande senast den 30 september 2020.
Ansökan avser tillstånd till vattenverksamhet för dämning med mera och
omprövning av Racksätters dikningsföretag år 1947 berörande Råsjön i
Arboga kommun.
Syftet med åtgärden är att återställa Råsjön som inte har varit en sjö på
över 100 år. Det forna sjöområdet har efter den sista sänkningen år 1947
vuxit igen och försumpats. Avsikten är att åstadkomma ett våtmarksområde på 22 hektar med sjö samt omgivande gräsbevuxen strandzon. Ytterligare cirka 15 hektar högre belägen åkermark kommer att i varierande
grad påverkas genom försämrade dräneringsförhållanden. För att skapa
sjön kommer dämning att ske genom att anlägga en jordvall över företagets huvuddike söder om Råsjöns forna område. Till detta kommer massor tas från bland annat närliggande åkermark.
Innan själva restaureringen kan påbörjas behöver en del åtgärder genomföras. Utloppsdiket måste rensas så nuvarande vattennivå kan sänkas så
arbetsmaskiner kan komma fram. Detta bedöms kunna genomföras inom
ramen för nu gällande tillstånd.

Skickas till
mmd.nacka.avdelning4@dom.se
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 70

Dnr 55/2019-041

Taxa för bygglov
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för bygglov
att gälla från och med 1 januari 2021.
2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för bygglov den 13 september 2020
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020
Sammanfattning
Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför indexjustering
sker automatiskt. För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 1,6
% som förbundet har för sin verksamhet i enlighet med den ekonomiska
flerårsplanen 2021-2023 behöver bygglovtaxans justeringsfaktor (N) höjas
från 1,09 till 1,1 och timavgiften höjas från 980 kronor till 995 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 71

Dnr 57/2019-041

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2021
2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (inklusive bilagor 1-4) den 13 september 2020
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020
Sammanfattning
Taxan består av en inledande del och fyra bilagor (tillsyn och prövning,
avgiftsklasser miljöfarliga verksamheter, avgiftsklasser hälsoskyddsverksamheter samt risk- och erfarenhetsbedömning
I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av miljösanktionsavgifter och för delgivning.
Tillägg har gjorts gällande prövning av förlängt hämtningsintervall eller
eget omhändertagande av fosforfiltermaterial.
Förtydligande och tillägg har gjorts för inrättande av enklare bad-disktvätt-avlopp. Handläggningstid för tillsyn enskilt avlopp har ändrats till
fast handläggningstid.
En undersökning om nuvarande timavgift täcker kostnaderna för tillsyn
enligt miljöbalken har gjorts. Enligt den nya beräkningen och med stöd av
självkostnadsprincipen bedöms det rimligt att höja timavgiften från 980
kronor till 1 060 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 72

Dnr 58/2019-041

Taxa för verksamhet enligt alkohollagen
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) att gälla från och med 1 januari 2021.
2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för verksamhet enligt alkohollagen den 13 september 2020
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020
Sammanfattning
I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning.
Timavgiften i taxan för verksamhet enligt alkohollagen jämförs med timavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till övriga
taxor inom miljö- och hälsoskydd. Enligt den utredning och beräkning
som förbundskontoret gjort föreslås en höjning av timavgiften från 980
kronor till 1 060 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 73

Dnr 60/2019-041

Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från
och med 1 januari 2021.
2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel den 13 september 2020
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020
Sammanfattning
I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning.
Timavgiften för receptfria läkemedel jämförs med timavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och
hälsoskydd. Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret
gjort föreslås en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 74

Dnr 66/2019-041

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter att gälla från och med 1
januari 2021.
2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter den
13 september 2020
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020
Sammanfattning
I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning.
Timavgiften för lag om tobak och liknande produkter jämförs med timavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till övriga
taxor inom miljö- och hälsoskydd. Enligt den utredning och beräkning
som förbundskontoret gjort föreslås en höjning av timavgiften från 980
kronor till 1 060 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 75

Dnr 61/2019-041

Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen att gälla från och med 1 januari 2021.
2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen den 13 september 2020
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020
Sammanfattning
I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av delgivning
Timavgiften för strålskyddslagen jämförs med timavgiften inom miljöbalkens område då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och hälsoskydd. Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort
föreslås en höjning av timavgiften från 980 kronor till 1 060 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 76

Dnr 56/2019-041

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för offentlig
kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen att gälla från och med
1 januari 2021.
2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen den
13 september 2020
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020
Sammanfattning
I taxan har tillägg gjorts med avgift för handläggning av sanktionsavgifter
och för delgivning.
Enligt den utredning och beräkning som förbundskontoret gjort föreslås
en höjning av timavgiften från 1 060 kronor till 1 130 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 77

Dnr 41/2020-041

Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive
tillståndsprövning
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer att börja gälla från och med 1
januari 2021.
2 Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för tillsyn över sprängämnesprekursorer exklusive tillståndsprövning den 13 september 2020
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 13 september 2020
Sammanfattning
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har ansvar för tillsyn enligt lagen
om sprängämnesprekursorer. Avgift får tas ut för tillsyn varför en ny taxa
behöver antas.
Timavgiften i taxan jämförs med timavgiften inom miljöbalkens område
då den taxan är knuten till övriga taxor inom miljö- och hälsoskydd.
Samma timavgift som för miljöbalken, 1 060 kronor, föreslås gälla för
taxan om sprängämnesprekursorer.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 78

Dnr 14/2019-002

Delegationsordning
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning daterad den 15 september 2020.
Handlingar som ingår i beslutet
• Förslag till delegationsordning den 15 september
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 15 september 2020

Sammanfattning
Delegationsordningen är i behov av komplettering med anledning av att
förbundet övertar ansvaret för tillsyn av Lag om sprängämnesprekursorer.

Skickas till
Förbundskontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 79

Dnr 8/2020-042

Delårsrapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner delårsrapport 2020.

Handlingar som ingår i beslutet
• Delårsrapport den 7 september

Sammanfattning
Från förbundskontoret föreligger delårsrapport för perioden 1 januari-31
augusti 2020.
Delårsrapporten överlämnades till förbundsmedlemmarna den 11 september 2020.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Revisorerna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 80

Änr BLOV 2020-254

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
på Valen i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna
åtgärden kan tillåtas på fastigheten Valen XXX i Arboga kommun.
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.
2 Avgift på 9 564 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2020. Faktura på avgiften skickas separat
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om förhandsbesked den 14 juli 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 september 2020
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Valen i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade
på fastigheten. 100 meter strandskydd gäller på fastigheten.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.
Trafikverket och Arboga kommun har ingen erinran.
Länsstyrelsen har ingen erinran men informerar att den aktuella platsen
ligger inom kulturminnesvårdsprogram från 1987. Av programmet framgår att ön kännetecknas av ett småskaligt odlingslandskap av äldre typ
med åkrar och hagmarker och bebyggelsens gruppering och läge invid
vattnet ger miljön dess speciella prägel. I programmet bedöms området
som känsligt för uppförande av fritidsbebyggelse och hela ön bör skyddas
genom tillämpning av 38 § Byggnadsstadga.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 80 forts
En ansökan om strandskyddsdispens måste göras till Västra Mälardalens
Myndighetsförbund i samband med bygglovansökan.
Mälarenergi Elnät upplyser om att det finns en serviskabel till befintlig
byggnad. Kabeln är ej inmätt, därför behövs ledningsvisning med utsättning beställas. Förnyelse och reparation av kablar får inte försvåras eller
förhindras av tillkommande bebyggelse. Eventuell flytt bekostas av exploatör. Mälarenergi ska kontaktas när eventuellt behov av omläggning av
kablar klarställts.
På fastigheten finns ett enskilt avlopp som i tidigare inventering bedömts
som gult, det vill säga bristfälligt utan krav på åtgärder i dagsläget.
För området där byggnationen planeras bedöms råda hög skyddsnivå vid
inrättande av ny avloppsanordning. Ansökan om tillstånd för att inrätta
en ny avloppsanordning ska lämnas in minst 6 veckor innan planerad
byggstart.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 81

Dnr 13/2020-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Handlingar som ingår i beslutet
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 augusti
till den 31 augusti 2020.
•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 augusti till den 31 augusti 2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-09-23

§ 82

Handlingar för kännedom
1 Bekräftelse på anmälan om etablering av förskola på Marknaden i Arboga kommun.
Änr MI 2020-689
2 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U2032, avseende fastighetsreglering och avstyckning
berörande Hamre och Norra skogen i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245
3 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U19295, avseende fastighetsbestämning mellan Åsby
och Hällby och avstyckning från Åsby i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U17190, avseende fastighetsreglering berörande Nannberga samt klyvning av Nannberga i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

