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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 73

Fastställande av föredragningslistan
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer föredragningslistan.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 74

Information
Information från Energikontoret i Mälardalen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 75

Dnr 55/2019-041

Taxa för bygglov
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för bygglov
att gälla från och med 1 januari 2022.

2

Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för bygglov den 6 september 2021
• Förbundskontoret tjänsteskrivelse den 6 september 2021
Sammanfattning
Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför indexjustering
sker automatiskt. För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0
% som förbundet har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska
ekonomiska planen 2022-2024 behöver bygglovtaxans justeringsfaktor (N)
höjas från 1,1 till 1,11 och timavgiften höjas från 995 kronor till 1 015 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 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 2022.

2

Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen den
13 september 2021
• Förbundskontoret tjänsteskrivelse den 13 september 2021
Sammanfattning
Mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning 2017/625 började gälla i december 2019 och i april 2021 gjordes anpassningar av svenska lagar och
förordningar har SKR uppdaterat underlagen för kommunernas taxesättning inom livsmedelskontrollen.
Nya lagar gällande skyddade beteckningar och ekologisk produktion har
införts. Andra nyheter är möjlighet till en ökad avgiftsfinansiering för utredningar av klagomål och RASFF (Systemet för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa).
Andra kontrollinsatser som införts är möjlighet att avgiftsfinansiera inköp
under dold identitet.
Ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen har införts där obligatorisk efterhandsdebitering gäller från tidigast år 2022. Det innebär att
livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för i början av varje kalenderår. På detta sätt blir det en
tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kontrollen upplevs som mer likvärdig. Samma ändring gäller för kontrollen av animaliska biprodukter.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 76 forts
Ny taxa är anpassad till de förändringar som har gjorts och SKR:s nya underlag med mindre lokala avvikelser. Övergång till efterhandsdebitering
införs 2022.
För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0 % som förbundet
har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska ekonomiska planen
2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1 130 kronor till 1 160 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 77

Dnr 57/2019-041

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2022.

2

Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för miljöbalkens område den 13 september 2021
• Förbundskontoret tjänsteskrivelse den 6 september 2021
Sammanfattning
Taxebilaga 1 (allmänna hänsynsregler m.m. enligt miljöbalken 2 kap)

Under avsnittet Prövning - Avlopp har avgiften höjts med en timme för
punkt 2, 6, 7 och 8. Ändringen görs för att bättre motsvara den faktiska
handläggningstiden.
Under avsnittet Tillsyn - Enskilt avlopp, har tillsyn för Avloppsanordning
Gul tagits bort då det ej är aktuellt längre. Avloppsanordning med platsbesök och Avloppsanordning utan platsbesök har lagts till då förenklat
och förändrat arbetssätt kunnat införas genom ny e-tjänst. Handläggningstid för förbud och förbud med vite har ändrats till fast handläggningstid. Ändringen görs för att förenkla handläggningsprocessen.
Under avsnittet Anmälan – Värmepumpar har den fasta handläggningstiden för berg- eller ytjordvärmepump samt övriga anläggningar ändrats
från tre till två timmar. Ändringen görs för att bättre motsvara den faktiska handläggningstiden.
Under avsnittet Hälsoskydd enligt miljöbalken 9 kap, anmälan, har 38 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ändrats från att
omfatta anmälan vid ”hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta” till ”hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller
annan smitta”.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 77 forts
För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0 % som förbundet
har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska ekonomiska planen
2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1 060 kronor till 1 080 kronor

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 78

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 2022.

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 2021
• Förbundskontoret tjänsteskrivelse den 9 september 2021
Sammanfattning
Under avsnittet Avgiftens erläggande har texten förtydligats med att avgift för prövning ska betalas i förskott av sökande.
För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0 % som förbundet
har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska ekonomiska planen
2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1 060 kronor till 1 080 kronor

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 79

Dnr 3/2021-042

Delårsrapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner delårsrapport 2021.
Handlingar som ingår i beslutet
• Delårsrapport den 13 september 2021
Sammanfattning
Förbundskontoret har upprättat delårsrapport för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund avseende perioden 1 januari – 31 augusti 2021.
Delårsrapporten överlämnades till förbundsmedlemmarna den 13 september 2021.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 80

Dnr 56/2020-008

Uppföljning av Intern kontrollplan
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern
kontrollplan för kvartal 1 och 2 år 2021 samt redovisade förslag på åtgärder.
Handlingar som ingår i beslutet
• Protokoll från intern kontroll den 9 augusti 2021
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 9 augusti 2021
Sammanfattning
Förbundsdirektionen fastställde den 16 december 2020, § 111, Intern kontrollplan för år 2021.
Förbundschefen har upprättat redovisning av uppföljning för perioden 1
januari till 30 juni 2021. Av redovisningen framgår kontrollmomenten,
vilka kontroller som genomförts och resultatet från dessa.

Skickas till
Revisorerna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 81

Dnr 7/2021-002

Komplettering av delegationsordning
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning
den 9 augusti 2021.
Handlingar som ingår i beslutet
• Delegationsordning den 9 augusti 2021
• Förbundskontoret tjänsteskrivelse den 9 augusti 2021
Sammanfattning
I gällande delegationsordning behöver utökad delegation ges till bygglovhandläggare för vissa ärenden enligt plan- och bygglagen 9 kap. och 10
kap.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 82

Änr MI 2015-887

Föreläggande med vite att rapportera resultat av radonmätning på fastigheten Björnen i Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger XXX, i egenskap av
fastighetsägare till fastigheten Björnen i Arboga kommun enligt nedan:
1

Med vite om 10 000 kronor rapportera resultat av radonmätning utförd
på fastigheten Björnen i Arboga kommun till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Radonmätningen ska vara utförd inom de senaste 10
åren. Föreläggandet ska vara uppfyllt senast den dag som infaller åtta
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
Radonmätning ska ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ”Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning”. Rapportering ska ske även om resultatet visar att radonhalten inte överstiger
riktvärdet på 200 Bq/m³.

2

Avgift på 1 060 kronor tas ut för en timmes handläggningstid i ärendet
enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2021. Beslut om
avgift gäller omedelbart även om det överklagas. Faktura på avgiften
skickas separat

3

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 26 kap. 9, 21, 22 och 26 §§ och
med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 2 och 3 §§ samt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 §. Beslut gällande avgift har fattats med stöd av fastställd taxa om avgifter för prövning och tillsyn, enligt
miljöbalken 27 kap. 1 §, samt med stöd av 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.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 82 forts
Handlingar som ingår i beslutet
• Delegationsbeslut den 23 juni 2020, föreläggande
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2021
Sammanfattning
Förhöjda halter av radon i en fastighet ökar risken för lungcancer för de
som vistas där. För att säkerställa att flerbostadshus har godkända radonhalter behöver radonmätning utföras. För fastigheten Björnen har inga radonmätningar inkommit som har utförts inom de senaste tio åren.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 23 juni 2020 om ett
föreläggande att rapportera in radonmätning för aktuell fastighet.
Föreläggandet har inte följts då ingen radonmätning har inkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att föreläggande med vite krävs
för att fastighetsägaren ska följa föreläggandet.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 83

Änr MI 2015-893

Föreläggande med vite att rapportera resultat av radonmätning på fastigheten Björnen i Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger XXX Arboga, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten Björnen i Arboga kommun enligt
nedan:
1

Med vite om 10 000 kronor rapportera resultat av radonmätning utförd
på fastigheten Björnen i Arboga kommun till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Radonmätningen ska vara utförd inom de senaste tio
åren. Föreläggandet ska vara uppfyllt senast den dag som infaller åtta
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
Radonmätning ska ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ”Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning”. Rapportering ska ske även om resultatet visar att radonhalten inte överstiger
riktvärdet på 200 Bq/m³.

2

Avgift på 1 060 kronor tas ut för en timmes handläggningstid i ärendet
enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2021. Beslut om
avgift gäller omedelbart även om det överklagas. Faktura på avgiften
skickas separat

3

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 26 kap. 9, 21, 22 och 26 §§ och
med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 2 och 3 §§ samt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 §. Beslut gällande avgift har fattats med stöd av fastställd taxa om avgifter för prövning och tillsyn, enligt
miljöbalken 27 kap. 1 §, samt med stöd av 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.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 83 forts
Handlingar som ingår i beslutet
• Delegationsbeslut den 23 juni 2020, föreläggande
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2021
Sammanfattning
Förhöjda halter av radon i en fastighet ökar risken för lungcancer för de
som vistas där. För att säkerställa att flerbostadshus har godkända radonhalter behöver radonmätning utföras. För fastigheten Björnen har inga radonmätningar inkommit som har utförts inom de senaste tio åren.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 23 juni 2020 om ett
föreläggande att rapportera in radonmätning för aktuell fastighet.
Föreläggandet har inte följts då ingen radonmätning har inkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att föreläggande med vite krävs
för att fastighetsägaren ska följa föreläggandet.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 84

Änr MI 2015-894

Föreläggande med vite att rapportera resultat av radonmätning på fastigheten Björnen i Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger XXX, i egenskap av
fastighetsägare till fastigheten Björnen i Arboga kommun enligt nedan:
1

Med vite om 10 000 kronor rapportera resultat av radonmätning utförd
på fastigheten Björnen i Arboga kommun till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Radonmätningen ska vara utförd inom de senaste tio
åren. Föreläggandet ska vara uppfyllt senast den dag som infaller åtta
månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.
Radonmätning ska ske enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ”Mätning av radon i bostäder – metodbeskrivning”. Rapportering ska ske även om resultatet visar att radonhalten inte överstiger
riktvärdet på 200 Bq/m³.

2

Avgift på 1 060 kronor tas ut för en timmes handläggningstid i ärendet
enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2021. Beslut om
avgift gäller omedelbart även om det överklagas. Faktura på avgiften
skickas separat

3

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 26 kap. 9, 21, 22 och 26 §§ och
med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 2 och 3 §§ samt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 33 §. Beslut gällande avgift har fattats med stöd av fastställd taxa om avgifter för prövning och tillsyn, enligt
miljöbalken 27 kap. 1 §, samt med stöd av 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.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 84 forts
Handlingar som ingår i beslutet
• Delegationsbeslut den 23 juni 2020, föreläggande
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 26 augusti 2021
Sammanfattning
Förhöjda halter av radon i en fastighet ökar risken för lungcancer för de
som vistas där. För att säkerställa att flerbostadshus har godkända radonhalter behöver radonmätning utföras. För fastigheten Björnen har inga radonmätningar inkommit som har utförts inom de senaste tio åren.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 23 juni 2020 om ett
föreläggande att rapportera in radonmätning för aktuell fastighet.
Föreläggandet har inte följts då ingen radonmätning har inkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att föreläggande med vite krävs
för att fastighetsägaren ska följa föreläggandet.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 85

Änr MI 2021-1179

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Valen i Arboga kommun
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens
för nybyggnation av fritidshus på fastigheten Valen i Arboga 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 saknar
betydelse för strandskyddets syften.
b) Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan den 6 september 2021.
Tomtplatsen är anpassad efter kommande fastighetsförrättning
samt tidigare dispenser.
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 vinner laga kraft.

2

Avgift på 3 920 kronor tas ut för strandskyddsdispens enligt Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020. 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 §§ och förordning om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 §, samt förbundets taxa.
Länsstyrelsen kan överpröva förbundets beslut om strandskyddsdispens.
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den
dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om strandskyddsdispens den 8 juli 2021
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2021
Sammanfattning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på
Valen i Arboga kommun. Förbundsdirektionen beviljade den 23 september 2020, § 80, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 85 forts
Fastigheten som ligger på en större ö utanför Arboga omfattas av strandskydd 100 meter.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas och att det finns särskilda 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
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 86

Änr BLOV 2019-111

Ansökan om bygglov för ändring av takmaterial på fastigheten Strömmen i Arboga kommun
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund avslår ansökan om bygglov
för ändring av takmaterial från plåt- till papptak på fastigheten
Strömmen i Arboga kommun med hänvisning till att åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende materialval.

2

Avgift på 2 429 kronor tas ut för avslag enligt Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2021. Faktura på avgiften skickas separat

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30 och 31 b
§§.
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
• Ansökan om bygglov för materialbyte den 28 juni 2021
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2021
Sammanfattning
Förbundsdirektionen beslutade den 25 april 2019, § 41 om bygglov för den
aktuella byggnaden på fastigheten Strömmen 1 i Arboga kommun.
Sökanden har inkommit med ansökan om bygglov för ändring av
takmaterial, från plåt till pappbeläggning, på fastigheten. Enligt bygglovet
ska taket beläggs med plåt i silvermetallic.
Gällande planbestämmelserna anger att taken ska utformas med plåt, sedum eller tegel och enligt planbeskrivningen ska ny bebyggelse som ligger
angränsande till Västerleden vara sammanhängande.
Övriga hus inom den aktuella detaljplanen har plåttak i enlighet med
planbestämmelserna och flerbostadshuset som ändringen avser är näst

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 86 forts
sista huset som kan byggas inom gällande detaljplan. En avvikelse skulle
också vara negativ för den del av flerbostadshuset som inte har påbörjats
och där taket kommer att synas tydligt från Västerleden/Brattberget.
Den föreslagna åtgärden kan inte bedömas som en liten avvikelse mot gällande detaljplan. Bygglovenheten bedömer att bygglov inte kan beviljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 87

Änr BLOV 2021-264

Ansökan om bygglov för nybyggnad av cistern på
Vikängen i Kungsör kommun
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nyinstallation av ovanjordisk cistern på 20 m³ på fastigheten Vikängen 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.

2

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.
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.

3

Avgift på 6 257 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering och
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2021. Faktura på avgiften skickas separat

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 10 augusti 2021
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2021

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 87 forts
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för nyanläggning av ovanjordisk cistern på 20 m³
på fastigheten Vikängen i Kungsör kommun.
Fastigheten omfattas av detaljplan.
Miljö- och hälsoskyddsenheten informerar att cisternen ska placeras på
hårdgjord yta, skyddas så att den inte kan köras på eller skadas samt vara
invallad för att undvika läckage till omgivningen. Daglig tillsyn behövs
för att säkerställa funktionen och för att kontrollera att inte läckage skett.
Skydd för täckning av dagvattenbrunnar ska finnas tillgänglig.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig är XXX, utsedd.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr 2/2021-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Handlingar som ingår i beslutet
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 juni till
den 31 augusti 2021.
•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 juni till den 31 augusti
2021.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2021-09-22

§ 89

Handlingar för kännedom
1

Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 12 april 2021, § 47. Årsredovisning 2020 – VMMF.
Dnr 48/2020-007

2

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 3 juni 2021, § 68. Årsredovisning 2020 för VMMF.
Dnr 48/2020-007

3

Beslut i kommunfullmäktige den 26 augusti 2021, § 86. Strategisk och
Ekonomisk plan 2022-2024 för Arboga kommun.
Dnr 49/2021-042

4

Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer U20349, avseende fastighetsbestämning, avstyckning samt anslutning berörande Lunger i Arboga kommun.
Dnr 8/2021-245

5

Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer U1919, avseende ledningsrätt för elledning berörande Koberg,
Harren och Västerby i Arboga kommun.
Dnr 8/2021-245

6

Underrättelse om beslut i avslutad lantmäteriförrättning, ärendenummer U20183, avseende fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande Dal i Arboga kommun.
Dnr 8/2021-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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