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§ 1  

Information 

Enhetssamordnare Salar Ali informerar om nya regler i plan- och byggla-
gen avseende Attefallshus. 
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§ 2 Dnr 69/2018-008 

Redovisning av 2019 års Intern kontrollplan 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern 
kontrollplan för 2019 samt redovisade förslag på åtgärder. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Protokoll från intern kontroll den 7 januari 2020 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 

 

Sammanfattning 

Förbundsdirektionen fastställde den 13 december 2018, § 139, Intern kon-
trollplan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2019. 

Från förbundschefen finns redovisning av uppföljning av Intern kontroll-
plan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Skickas till 
Revisorerna + handling 
Akten 
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§ 3 Änr BLOV 2019-141 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast på Röfors i 
Arboga kommun 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för uppfö-
rande av radiomast på fastigheten Röfors 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.  

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 7 640 kronor tas ut för tekniskt samråd, startbesked, slutbe-
sked, arkivering och avslut av ärende enligt Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbunds taxa 2019 (Faktura på avgiften skickas separat). Avgiften 
har reducerats med 9 925 kr för lov- och remisshantering, kungörelse 
och expediering på grund av överskriden handläggningstid med fem 
veckor.  

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31, 42 a, 43 §§. 10 
kap. 9§, och 12 kap. 8a§ 

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Ansökan om bygglov den 9 maj 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 18 december 2019 

 
Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av en 30 meter hög mast.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar finns inom 50 meter från aktuell placering av mas-
ten.  
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§ 3 forts 

 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. 

Trafikverket, Luftfartsverket, Försvarsmakten och närboende har ingen er-
inran.  

Länsstyrelsen meddelar att personer som på företagets uppdrag utför åt-
gärder inom området ska informeras om innehållet i anmälan och i yttran-
det. Inga schaktmassor eller arbetsmaterial får finnas kvar efter arbetets 
genomförande. Om arbetet inte har påbörjats inom två år från beslutsda-
tum eller om förutsättningarna ändras eller incidenter uppstår som inte 
kunnat förutses vid tidpunkten för anmälan ska ny anmälan göras.  

Miljö- och hälsoskyddsenheten meddelar följande: 
Strålsäkerhetsmyndighetens aktsamhetsregler 10 § Strålskyddslagen, föl-
jas. Riktvärdena finns i punkt 3 i Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna 
råd (SSMFS 2008:18) om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält.  

Utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt 
allmänintresse. Strålning från basstationer och mobiltelefoner är radiovå-
gor som utgörs av elektromagnetiska fält. Statens strålsäkerhetsmyndig-
heten har infört gräns- och riktvärden för elektromagnetiska fält. Männi-
skor ska inte utsättas för elektromagnetiska fält som överstiger dessa vär-
den. Det finns idag inga vetenskapliga belägg för att radiovågor leder till 
skadliga hälsoeffekter så länge gränsvärdena iakttas. Närmaste bostads-
hus ligger cirka 200 meter från aktuell mast. Inom ett avstånd av 200 meter 
anses inte gränsvärdena överskridas. Placering av masten ligger inom om-
råde för Röfors gård som utgör ett känsligt område.  

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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§ 4 Änr BLOV 2019-192 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast på Strömsnäs 
i Arboga kommun 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för uppfö-
rande av radiomast på fastigheten Strömsnäs 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.  

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 7 640 kronor tas ut för tekniskt samråd, beslut om startbe-
sked, beslut om slutbesked, arkivering och avslut av ärende enligt 
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019 (Faktura på avgiften 
skickas separat). Avgiften har reducerats med 9 925 kr för lov- och re-
misshantering, kungörelse och expediering på grund av överskriden 
handläggningstid med fem veckor.  
 

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 31, 42 a, 43 §§, 10 
kap. 9 §, och 12 kap. 8a §. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Ansökan om bygglov den 13 juni 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 januari 2020 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av en 60 meter hög telekommast med tillhö-
rande teknikbod. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. 
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§ 4 forts 
 

Länsstyrelsen, Luftfartsverket, Försvarsmakten och Arboga kommun har 
ingen erinran. 

Västra Mälardalens Kraftaktiebolag påpekar att avståndet till närmaste an-
slutning/transformatorstation ligger relativt långt från mastens placering 
vilket kommer medför extra kostnader för anslutning till el-nätet. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten meddelar att en utredning har gjorts som 
visar att arbetet kan utföras utan ökad risk för spridning av föroreningar 
från före detta Strömsnästippen. Arbeten i förorenad mark är anmälnings-
pliktig verksamhet enligt 28 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd (SFS 1998:899). Anmälan ska vara miljö- och hälsoskydds-
enheten tillhanda senast sex veckor innan arbetet påbörjas.  

Närboende har lämnat erinran. 

Utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt 
allmänintresse. Strålning från basstationer och mobiltelefoner är radiovå-
gor som utgörs av elektromagnetiska fält. Statens strålsäkerhetsmyndig-
heten har infört gräns- och riktvärden för elektromagnetiska fält. Männi-
skor ska inte utsättas för elektromagnetiska fält som överstiger dessa vär-
den. Det finns idag inga vetenskapliga belägg för att radiovågor leder till 
skadliga hälsoeffekter så länge gränsvärdena iakttas. Närmaste bostads-
hus ligger ca 330 meter från aktuell mast. Vid de starkaste basstationerna 
kan referensvärdet överskridas inom ungefär 10 meter från antennen vil-
ket betyder att det inte ska vara någon risk för bebyggelsen då den plane-
rade platsen ligger cirka 330 meter bort. 

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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§ 5 Änr BLOV 2019-300 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus och ga-
rage på Lunger i Arboga kommun 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för ny-
byggnad av småhus och garage på fastigheten Lunger 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.  
 

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 28 399 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds 
taxa 2019. 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 11 november 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser nybyggnad av småhus om 165 m² och garage om 86 m² på 
Lunger i Arboga kommun.  
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§ 5 forts 
 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga 
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i 
närområdet. 

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende. Närboende har 
ingen erinran. 

Mälarenergi upplyser om att de har ledningsrätt på befintlig kabel på fas-
tigheten. Förnyelse och reparation av kablar får inte försvåras eller för-
hindras av kommande bebyggelse. Mälarenergi ska kontaktas vid arbete i 
närheten av kabeldragningen. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten meddelar att anslutning till det kommu-
nala vatten- och avloppsnätet ska ske.  

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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§ 6 Änr BLOV 2019-324 
                                                                        Änr MI 2019-1271 

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för till-
byggnad av fritidshus på Östersäby i Kungsörs kommun 

Beslut 

1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens 
för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage på fastigheten 
Östersäby i Kungsörs kommun.  

a) Särskilda skäl för att ge dispens föreligger då marken redan tagits i 
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften. 

b) Tomtplats bestäms enligt situationsplan den 7 januari 2020 och om-
fattar hela fastigheten. Tomtplatsen ska avgränsas ned mot vattnet 
med exempelvis staket, mur eller häck.  

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 tillbygg-
nad av fritidshus samt nybyggnad av garage på fastigheten Östersäby i 
Kungsör 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. 

c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighets-
förbund har gett startbesked.  

d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat 
 

3 Avgift på 19 263 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov, start-
besked, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myn-
dighetsförbunds taxa 2019. Faktura på avgiften skickas separat 
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§ 6 forts 
 

Beslut 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 miljöbal-
ken 9 kap. 5 § samt plan- och bygglagen 9 kap. 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 9 §. 
 

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 ti-
den för överprövningen innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbör-
jas. 

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Ansökan om strandskyddsdispens den 17 december 2019 
• Ansökan om bygglov den 17 december 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 7 januari 2020 

 

Sammanfattning 

Den 17 december 2019 inkom ansökan om strandskyddsdispens samt 
bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av garage på Öster-
säby i Kungsörs kommun.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men av 
strandskydd och ligger helt inom det generella strandskyddsområdet. Fas-
tigheten ligger i område där riksintresse för rörligt friluftsliv är utpekat 
samt omfattas av Länsstyrelsens naturvårdsplan avseende skogliga värde-
trakter. 

Ärendet har remitterats till berörda. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte 
motverkas och att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyd-
det då området redan tagits i anspråk. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som 
kontrollansvarig är XXX utsedd. 
 
Skickas till 
Länsstyrelsen + handlingar, Trafikverket + karta, sökanden och akten 
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§ 7 Dnr 18/2019-042 

Ekonomirapport 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Ekonomirapport den 13 januari 2020 

 
Sammanfattning 

Ekonomirapporten visar ett överskott på 93 000 kronor.  

I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 december 
2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 8 Dnr 18/2018-041 

Måluppföljning till och med 31 december 2019 

Beslut 

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

 
Handlingar som ingår i beslutet 

• Rapport måluppfyllelse den 13 januari 2020 
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§ 9 Dnr 19/2019-002 

Delegationsbeslut 

Beslut 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut. 
 

Handlingar som ingår i beslutet 

• Förbundschefens delegationsbeslut om anställning av miljö- och hälso-
skyddsinspektör.  
Dnr 4/2019-023 
 

• Central administrations delegationslista för perioden 1 december till 
den 31 december 2019. 
 

• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 decem-
ber till den 31 december 2019. 
 

• Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 december till den 31 
december 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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§ 10  

Handlingar för kännedom 

1 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport: 
Inventering av hästgårdar i  
Arboga och Kungsör   Änr MI 2020-20 
Miljötillsyn U-verksamheter 2019  Änr MI 2019-892 
 

2 Redovisning av Mål 4-Fyra fastigheter med misstänkt risk för förore-
ning ska utredas 2019.  
Dnr 18/2018-041 
 

3 Bekräftelse på anmälan om etablering av solarium på Kaplanen i 
Kungsörs kommun.  
Änr MI 2019-1055 
 

4 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 november 2019, § 145. Re-
videring av taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlag-
stiftningen.  
Dnr 56/2019-041 
 

5 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 november 2019, § 146. Re-
videring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
Dnr 57/2019-041 
 

6 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 november 2019, § 147. Re-
videring av taxa för bygglov.  
Dnr 55/2019-041 
 

7 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 november 2019, § 153. Be-
gäran om entledigande från uppdrag som ersättare i Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund.  
Dnr 72/2018-105 
 

8 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 november 2019, § 154. 
Fyllnadsval av ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.  
Dnr 72/2018-105 
 

9 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 november 2019, § 155. 
Fyllnadsval av ersättare till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
Dnr 72/2019-102 
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§ 10 forts 
 

 

10 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning, ärendenum-
mer U18108, avseende fastighetsreglering berörande Arboga 
Strömsnäs i Arboga kommun.  
Dnr 8/2019-245 
 

11 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning, ärendenum-
mer U18302, avseende fastighetsreglering berörande Himmelsberga i 
Kungsörs kommun.  
Dnr 8/2019-245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


