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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 50

Information
Förbundschefen informerar om arbetet med anledning av Covid-19 och enhetssamordnare XXX informerar om nya regler för Attefallshus.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 51

Änr MI 2020-608

Ansökan om strandskyddsdispens för carport, växthus och
garage på Älholmen i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att lämna strandskyddsdispens för nybyggnad av carport, växthus och garage samt flytt av friggebod på fastigheten Älholmen XXX 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 har bestämts omfatta hela fastigheten i förbundsdirektionens beslut den 21 februari 2019, § 16 (Änr MI 2018–1154). Beslutad
tomtplats gäller tills vidare.
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 9 juni 2020
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020
Sammanfattning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av carport, växthus och
garage samt flytt av friggebod på fastigheten Älholmen i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 51 forts
Fastigheten ligger intill Arbogaån och helt inom strandskyddat område.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas och att det finns särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet då marken redan har 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

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 52

Änr MI 2020-476

Ansökan om strandskyddsdispens för garage på Östersäby i
Kungsörs kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att lämna strandskyddsdispens för byggnation av garagebyggnad på Östersäby XXX, Kungsörs
kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
b) Den nya byggnaden hamnar utanför tidigare beslutad tomtplats. Den
nya byggnaden får bli på maximalt 80 m2 och byggnationen får inte ta
mer mark i anspråk än själva ytan på byggnaden. Byggnaden ska placeras så nära befintlig bebyggelse som möjligt.
c) Marken runt byggnaden ska återställas till ursprungligt skick efter att
arbetet är utfört.
d) Inga fönster eller glaspartier får finnas på vägg med riktning mot vattnet.
e) 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 21 april 2020
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 52 forts
Sammanfattning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten
Östersäby i Kungsörs kommun.
Fastigheten omfattas av utökat strandskydd 300 meter.
Platsen där sökande önskar placera garagebyggnaden ligger utanför tidigare
beslutad tomtplats. Efter platsbesök av miljö- och hälsoskyddsenheten bedöms att vald plats ändå är den mest lämpliga placeringen av garagebyggnaden.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas och att det finns särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet då marken redan har 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

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 53

Änr BLOV 2020-220

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad transformatorstation på Grindberga i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens för
byggnation av transformatorstation, N1426 Ramstigen [715506], på fastigheten Grindberga XXX i Arboga kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
b) Transformatorstationen får vara 5,3 m2. Åtgärden får inte ta mer mark
i anspråk än ytan på byggnaden. Efter slutfört arbete ska marken runt
omkring återställas till ursprungligt skick.
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 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad
av transformatorstation, N1426 Ramstigen [715506], på fastigheten Grindberga XXX i Arboga kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft.
b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte
har fått laga kraft.
3 Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas,
vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen kontrollplan fastställs.
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.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 53 forts
4 Avgift på 10 441 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.
Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och 18
h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.
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 18 juni 2020
• Ansökan om bygglov den 18 juni 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Grindberga i Arboga kommun. Byggnationen är
en del av ett större schaktningsarbete där luftledning ska bli markförlagd
ledning.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser men omfattas av strandskydd och ligger helt inom strandskyddsområde. Fastigheten
är belägen i närheten av ett område med fornlämning.
Ärendet har remitterats till berörda.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas. Elförsörjningen i området behöver säkerställas för framtiden.
Transformatorstationens placering avgörs av ledningens sträckning samt var
på nätet den behövs för att få ut maximalt av nätet. Placering kan därför inte
ske på annan plats. Därav uppfylls det särskilda skälet att åtgärden måste
ske på vald plats för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
Byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 5,3 m².
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.

Skickas till Länsstyrelsen+ handlingar, Trafikverket + karta, sökanden, akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 54

Änr BLOV 2020-226

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Grindberga i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens för
nybyggnation av transformatorstation, N1421 Råvattenintag Älholmen
[715538], på fastigheten Grindberga XXX i Arboga kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
b) Transformatorstationen får vara 4,1 m2. Åtgärden får inte ta mer mark
i anspråk än ytan på byggnaden. Efter slutfört arbete ska marken runt
byggnaden återställas till ursprungligt skick.
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 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad
av transformatorstation, N1421 Råvattenintag Älholmen [715538], på fastigheten Grindberga XXX i Arboga kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft.
b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte
har fått laga kraft.
3 Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas,
vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen kontrollplan fastställs.
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.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 54 forts
4 Avgift på 10 441 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.
Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och 18
h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.
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 22 juni 2020
• Ansökan om bygglov den 22 juni 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Grindberga i Arboga kommun. Byggnationen är
en del av ett större schaktningsarbete där luftledning ska bli markförlagd
ledning.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser men omfattas av strandskydd och ligger helt inom strandskyddsområde. Fastigheten
är belägen i närheten av ett område med fornlämning.
Ärendet har remitterats till berörda.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas. Elförsörjningen i området behöver säkerställas för framtiden.
Transformatorstationens placering avgörs av ledningens sträckning samt var
på nätet den behövs för att få ut maximalt av nätet. Placering kan därför inte
ske på annan plats. Därav uppfylls det särskilda skälet att åtgärden måste
ske på vald plats för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
Byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 4,1 m².
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Skickas till Länsstyrelsen+ handlingar, Trafikverket + karta, sökanden, akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 55

Änr BLOV 2020-223

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Höjen i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens för
nybyggnation av transformatorstation, N1418 Stormbacken [715615], på
fastigheten Höjen XXX i Arboga kommun.

a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.

b) Transformatorstationen får vara 5,3 m2. Åtgärden får inte ta mer mark
i anspråk än ytan på byggnaden. Efter slutfört arbete ska marken runt
byggnaden återställas till ursprungligt skick.

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 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad
av transformatorstation, N1418 Stormbacken [715615], på fastigheten Höjen XXX i Arboga kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft.
b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte
har fått laga kraft.
3 Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas,
vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen kontrollplan fastställs.
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.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 55 forts
4 Avgift på 10 441 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.
Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och 18
h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.
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 22 juni 2020
• Ansökan om bygglov den 22 juni 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Höjen i Arboga kommun. Byggnationen är en del
av ett större schaktningsarbete där luftledning ska bli markförlagd ledning.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men omfattas av strandskydd och ligger helt inom strandskyddsområde.
Ärendet har remitterats till berörda.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas. Elförsörjningen i området behöver säkerställas för framtiden.
Transformatorstationens placering avgörs av ledningens sträckning samt var
på nätet den behövs för att få ut maximalt av nätet. Placering kan därför inte
ske på annan plats. Därav uppfylls det särskilda skälet att åtgärden måste
ske på vald plats för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
Byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 5,3 m².
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Skickas till
Länsstyrelsen+ handlingar
Trafikverket + karta
Sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 56

Änr BLOV 2020-225

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Höjen i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens för
nybyggnation av transformatorstationen N1416 Övre Skansen [715 638]
på fastigheten Höjen XXX, i Arboga kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
b) Transformatorstationen får vara 5,3 m2. Åtgärden får inte ta mer mark
i anspråk än ytan på byggnaden. Efter slutfört arbete ska marken runt
byggnaden återställas till ursprungligt skick.
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 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad
av transformatorstationen N1416 Övre Skansen [715 638] på fastigheten
Höjen XXX i Arboga kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte
har fått laga kraft.
3 Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas,
vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen kontrollplan fastställs.
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.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 56 forts
4 Avgift på 10 441 kronor tas ut för bygglov, strandskyddsdispens, startbesked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.
Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap., 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och
18 h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.
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 22 juni 2020
• Ansökan om bygglov den 22 juni 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2020
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Höjen i Arboga kommun. Byggnationen är en del
av ett större schaktningsarbete där luftledning ska bli markförlagd ledning.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser men omfattas av strandskydd och ligger helt inom strandskyddsområde. Fastigheten
är belägen i närheten av ett område med fornlämning.
Ärendet har remitterats till berörda.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas. Elförsörjningen i området behöver säkerställas för framtiden.
Transformatorstationens placering avgörs av ledningens sträckning samt var
på nätet den behövs för att få ut maximalt av nätet. Placering kan därför inte
ske på annan plats. Därav uppfylls det särskilda skälet att åtgärden måste
ske på vald plats för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
Byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 3,45 m².
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Skickas till
Länsstyrelsen+ handlingar
Trafikverket + karta
Sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 57

Änr BLOV 2020-238

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus och
carport på Tyringe i Arboga kommun
Hans Ivarsson, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på fastigheten Tyringe 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.
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17, 18 §§.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om förhandsbesked den 2 juli 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 4 augusti 2020
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus och carport på fastigheten Tyringe i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade på
fastigheten. Området är utpekat som låglänt område med risk för stående
vatten vid skyfall enligt Länsstyrelsens skyfallskartering.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.
Trafikverket och Arboga kommun har ingen erinran.
Länsstyrelsen meddelar att 25 meter strandskydd gäller på den tänkta fastigheten. En ansökan om strandskyddsdispens måste göras till Västra Mälardalens Myndighetsförbund innan åtgärderna påbörjas.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 57 forts
Vattenfall Eldistribution informerar att eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall men bekostas av exploatören.
Vid schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras. Vid ny infart till fastigheten ska befintlig markkabel förläggas i rör. Befintliga elnätanläggningar
måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet. Anläggning
får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall så att gällande
säkerhetsavstånd inte hålls.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har inget att erinra mot den planerade byggnationen. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska
lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas. För området där byggnationen planeras bedöms råda normal skyddsnivå vad gäller
enskilt avlopp. Skyddsnivån kan ändras om placeringen av avloppet blir för
nära en vattentäkt eller det strandskyddade diket söder om området.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 58

Änr BLOV 2020-237

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och gäststuga på Holmsätter i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på fastigheten Holmsätter 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 7 501 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om förhandsbesked den 1 juli 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2020
Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och gäststuga på fastigheten Holmsätter i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade på
fastigheten men området omfattas av Länsstyrelsen Naturvårdsplan Landskapsprojekt samt kulturmiljövårdlandskap.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.
Länsstyrelsen och Arboga kommun har ingen erinran.
Mälarenergi Elnät informerar att lågspänning saknas i området. Leveranstid
är cirka sex till åtta månader efter beställning och godkända markavtal.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har inget att erinra mot den planerade byggnationen. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska
lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 58 forts
För området där byggnationen planeras bedöms råda normal skyddsnivå
vad gäller enskilt avlopp.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 59

Änr BLOV 2020-197

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Höksta i
Kungsörs kommun
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad
av småhus på fastigheten Höksta XXX i Kungsörs kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det inte
har fått laga kraft.
c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.
2 Avgift på 23 793 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering och
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 42 a, 43 §§, 10
kap 9 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 2 juni 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 augusti 2020

Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av småhus om 92 m² på fastigheten
Höksta i Kungsörs kommun.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade på
fastigheten.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.
Länsstyrelsen har ingen erinran.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 59 forts
Miljö- och hälsoskyddsenheten har inget att erinra mot den planerade byggnationen. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska
lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas. För området där byggnationen planeras bedöms råda normal skyddsnivå vad gäller
enskilt avlopp.
Byggnationen bedöms inte påverka den lantliga karaktären av området negativt. 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

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 60

Dnr 5/2019-102

Val av personlig ersättare till arbetsutskottet
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser Hans Ivarsson (C) till personlig ersättare för Dan Avidc Karlsson (V) i arbetsutskottet från och med den 27
augusti 2020 och resterande mandatperiod.
Sammanfattning
Västra Mälardalens Myndighetsförbund inrättade den 16 februari 2011, § 34,
ett arbetsutskott bestående av två ledamöter och två personliga ersättare.
Ingemar Johansson (L) har den 30 januari 2020 beviljats entledigande från
uppdrag som ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Ledamot som är förhindrad att delta i arbetsutskottets sammanträde meddelar personlig ersättare samt direktionssekreteraren.

Skickas till
Hans Ivarsson
Dan Avdic Karlsson
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 61

Dnr 44/2019-008

Uppföljning av Intern kontrollplan
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern
kontrollplan för perioden 1 januari- 30 juni 2020 samt redovisade förslag på
åtgärder.
Handlingar som ingår i beslutet
• Protokoll från intern kontroll den 10 augusti 2020
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020
Sammanfattning
Förbundsdirektionen fastställde den 12 december 2019, § 114, Intern kontrollplan för år 2020. Från förbundschefen föreligger redovisning av uppföljning
för perioden 1 januari-30 juni 2020.

Skickas till
Revisorerna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 62

Dnr 22/2020-400

Intentionsförklaring att ingå samverkan med Mitt Miljösamverkan
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att ställa sig positiva till en
anslutning till Mitt Miljösamverkan för avtalsperioden 2021-2023.

Handlingar som ingår i beslutet
• Inbjudan från Mitt Miljösamverkan den 11 juni 2020
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2020
Sammanfattning
Från Mitt Miljösamverkan har inkommit inbjudan om anslutning till avtalsperioden 2021-2023. En intentionsförklaring önskas senast den 4 september
2020.
Mitt Miljösamverkan startades 2018 och är en samverkan mellan samtliga
kommuner i Dalarna och Uppsala län samt länsstyrelserna i Dalarna, Uppsala och Västmanland.
Syftet med samverkan är att stärka kompetensen hos myndigheterna inom
miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet samt ge bättre resursutnyttjande, leda till samsyn och utveckla tillsynsmetoder.
Deltagande medför en årlig medlemsavgift enligt en modell för schabloniserade avgift beroende på befolkning.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 63

Änr MI 2020-604

Remiss från Naturvårdsverket ”Föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och
brandfarliga vätskor”
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande över föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor
och brandfarliga vätskor:
1 Det är positivt att miljösanktionsavgiften för ej inskickad rapport återinförs.
2 Som tillsynsmyndighet hade det dock varit lättare att hantera en sanktionsavgift för försent gjord besiktning men då bestämmelserna om tidsintervall för besiktning numera endast finns i MSBs lagstiftning kanske det
inte är genomförbart.
3 Det är positivt att det blir tydligare krav på kontroll av det sekundära
skyddet inom vattenskyddsområden och tydligare specificerat vad kontrollrapporterna ska innehålla.
Handlingar som ingår i beslutet
• Remiss från Naturvårdsverket den 8 juni 2020
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 19 augusti 2020
Sammanfattning
Från Naturvårdsverket har inkommit remiss avseende förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor
och brandfarliga vätskor. Synpunkter på remissen ska lämnas senast den 11
september 2020.
Förslag till vägledningstext till föreskrifterna skickades ut på remiss under år
2018. Av de inkomna remissvaren framkom att föreskrifterna hade brister
och att bestämmelserna upplevdes som oklara. Naturvårdsverket inledde år
2019 ett arbete med att ändra NFS 2017:5 där även ett samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från berörda myndigheter och
branschorganisationer ingick. Resultatet av detta arbete är ett förslag till nya
föreskrifter.
Skickas till
registrator@naturvardsverket.se
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 64

Dnr 8/2020-042

Ekonomirapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ekonomirapport den 26 augusti 2020
Sammanfattning
Ekonomirapporten visar för närvarande ett underskott på 120 000 kronor.
I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 juli 2020.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 65

Dnr 45/2019-041

Måluppföljning till och med 31 juli 2020
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport måluppfyllelse den 1 augusti 2020

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 66

Dnr 13/2020-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Handlingar som ingår i beslutet
• Central administrations delegationslista för perioden 1 juni till den 31 juli
2020.
•

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 juni till
den 31 juli 2020.

•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 juni till den 31 juli 2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-08-26

§ 67

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 21 juli 2020. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Delegationsbeslut om föreläggande om försiktighetsmått med anledning av
anmälan om miljöfarlig verksamhet.
Änr MI 2019-821
2 Regeringsbeslut den 25 juni 2020. Utbetalning av medel till kommuner,
regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.
Dnr 39/2020-047
3 Mark- och miljööverdomstolens beslut den 2 juli 2020. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Delegationsbeslut om avslut av
ärende gällande klagomål om röklukt inomhus utan åtgärd.
Änr MI 2019-649

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 28

