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Ingemar Johansson (L), Arboga §§ 58-65, 67- 70 
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§ 58 Dnr 46/2018-041 

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande pro-
dukter 
Den 1 juli 2019 träder en ny lag i kraft, lag om tobak och liknande produk-
ter. Den nya lagen ersätter tobakslagen och lagen om elektroniska cigaret-
ter och påfyllningsbehållare varför förbundets taxor behöver revideras i 
enlighet med den nya lagen. 

 
Beslutsunderlag 
• Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter den 9 

maj 2019 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 24 maj 2019 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam-

het enligt lag om tobak och liknande produkter. 
 

2 Taxa för verksamhet enligt tobakslagen upphör att gälla i och med att 
den nya lagen träder i kraft 1 juli 2019. 
 

3 Taxa för verksamhet enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyll-
ningsbehållare upphör att gälla i och med att den nya lagen träder i 
kraft 1 juli 2019. 
 

4 Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter över-
lämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

 

 

 

 

 
 

Skickas till 
Förbundsmedlemmar + handling 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 59 Dnr 46/2018-041 

Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa re-
ceptfria läkemedel 
Enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för verksamhet enligt 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel gäller att en verksamhet 
som är avgiftsskyldig till förbundet för flera kontrollområden (försäljning 
av tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria 
läkemedel) får en reducerad avgift. 

Taxan behöver revideras då kontrollområdet tobak från och med 1 juli 
2019 inte ska omfattas av reduceringen. 

 
Beslutsunderlag 
• Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läke-

medel den 24 maj 2019 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 24 maj 2019 

 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam-

het enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 

2 Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läke-
medel överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skickas till 
Förbundsmedlemmar + handling 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 60 Dnr 46/2018-041 

Taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) 
Enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa för verksamhet enligt 
alkohollagen avseende folköl gäller att en verksamhet som är avgiftsskyl-
dig till förbundet för flera kontrollområden (försäljning av tobak, elektro-
niska cigaretter och påfyllningsbehållare, vissa receptfria läkemedel) får 
en reducerad avgift. 

Taxan behöver revideras då kontrollområdet tobak från och med 1 juli 
2019 inte ska omfattas av reduceringen. 

 

Beslutsunderlag 
• Taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) den 24 maj 2019 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 24 maj 2019 

 

Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksam-

het enligt alkohollagen (folköl). 
 

2 Taxa för verksamhet enligt alkohollagen (folköl) överlämnas till för-
bundsmedlemmarna för fastställande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Skickas till 
Förbundsmedlemmar + handling 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 61 Dnr 14/2019-002 

Revidering av delegationsordning 
Från förbundskontoret föreligger förslag på revidering av Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbunds delegationsordning. 

Revideringarna innebär bland annat: 

Ändringar utifrån förändrad lagstiftning (kommunallag, förvaltningslag, 
plan- och bygglag), hänvisning till rätt lagstöd och ny lag om tobak och 
liknande produkter. 
 

Beslutsunderlag 
• Delegationsordning den 31 maj 2019 
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 31 maj 2019 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning 
daterad 31 maj 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundskontoret 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 62 Dnr 33/2019-002 

Delegation att fatta beslut om lov under sommarperioden 
2019 
Ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska handläggas skynd-
samt. I plan- och bygglagen, PBL, finns bestämmelser om tidsfrist för 
handläggning av ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. 

Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor.  

Under juli månad har förbundsdirektionen inget sammanträde och i de 
fall förbundsdirektionens beslut inte kan inväntas för att kunna uppfylla 
bestämmelserna i plan- och bygglagen om tidsfrister för handläggning av 
ärenden om förhandsbesked, lov och anmälan lämnas delegation till ord-
förande och vice ordförande att var för sig fatta beslut om lov och för-
handsbesked under sommarperioden. 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar delegation till Gunilla 
A.Aurusell och Dan Avdic Karlsson att var för sig fatta beslut om lov och 
förhandsbesked under perioden 15 juni till 28 augusti 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Skickas till 
Gunilla A.Aurusell 
Dan Avdic Karlsson 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-06-14 Blad 7 

 

 

§ 63 Änr MI 2019-426 

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på fastigheten 
Berga i Arboga kommun 
Den 25 januari 2016 beslutade Västra Mälardalens Myndighetsförbund att 
verksamheten, Wallbergs Service HB, inte får mellanlagra fler än 20 mo-
tordrivna fordon på fastigheten i väntan på reparation. Enligt samma be-
slut får fordon som är i så dåligt skick att de kan klassas som skrotbilar 
inte lagras på fastigheten. 

Den 2 maj 2019 inkom klagomål om att ett stort antal bilar, en del av dessa 
i obrukligt skick, lagras på fastigheten Berga 1:9. 

Vid inspektion på plats den 3 maj 2019 konstaterades att cirka 50 fordon 
lagrades på fastigheten. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att föreläggande med vite krävs 
för att verksamhetsutövaren ska följa föreläggandet. 

Kommunicering har skett. Inkomna synpunkter har lett till att tiden för att 
senast utföra förelagd åtgärd har ändrats från en månad till två månader. 

 
Beslutsunderlag 
• Delegationsbeslut den 25 januari 2016, föreläggande 
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 27 maj 2019 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger Wallbergs Service HB, 
XXX, Berga 516, 732 96 Arboga, i egenskap av verksamhetsutövare med 
verksamhet på fastigheten Berga 1:9 i Arboga kommun, med stöd av mil-
jöbalken 2 kap. 3 §, 26 kap. 9, 14, 19 och 21 §§ och 27 kap. 1 §, med hänvis-
ning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbal-
ken 9 kap. 5 § enligt nedan: 

1 Med vite om 10 000 kronor ska alla fordon som kan bedömas som ut-
tjänta avlägsnas och antalet motordrivna fordon som avses repareras 
ska minskas så det totala antalet fordon som lagras på fastigheten 
Berga 1:9 inte överstiger 20 stycken. Vidtagna åtgärder ska redovisas 
för Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Föreläggande ska vara 
uppfyllt senast den dag som infaller två månader efter att detta beslut 
vunnit laga kraft. 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 63 forts 

 

2 Avgift på 3 820 kronor tas ut för fyra timmars handläggningstid i 
ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. 
Faktura på avgiften skickas separat. 
 

3 Beslut om avgift enligt punkt 2 gäller omedelbart även om det över-
klagas. 

 

 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant 
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälarda-
lens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslu-
tet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Skickas till 
Wallbergs Service HB 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 64 Änr BLOV 2019-133 

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för ny-
byggnad av fritidshus på fastigheten Ås i Arboga kommun 
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fri-
tidshus om cirka 133 m² på fastigheten Ås i Arboga kommun. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser men 
omfattas av strandskydd. Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska 
lämningar finns registrerade i närområde. I Arboga kommuns översikt-
plan är området föreslaget som LIS-område. 

Ärendet har remitterats till närboende och myndigheter för yttrande. Inga 
synpunkter har inkommit. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten meddelar att den planerade byggnaden 
ligger i närhet till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp 
och om möjligt ska byggnaden ansluta sig dit.   

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge 
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk på ett så-
dant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansva-
rig är XXX utsedd, är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och byggla-
gen 10 kap 9 §. 
 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om strandskyddsdispens den 3 maj 2019 
• Ansökan om bygglov den 3 maj 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 24 maj 2019 

 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbal-

ken 7 kap. 18 b § strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus 
på fastigheten Ås XXX, Arboga kommun.  
 
a) Särskilda skäl för att ge dispens föreligger då området redan tagits i 

anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften. 

 
Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 64 forts 

 

b) Tomtplats bestäms enligt situationsplan daterad 20 maj 2019. 
 

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 med stöd av plan- och 
bygglagen 9 kap. 31 § bygglov för nybyggnation av fritidshus på fas-
tigheten Ås XXX, 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. 

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 19 564 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov och 
startbesked enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2019. 
Faktura på avgiften skickas separat 

 

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 påbör-
jas. 
 

 
Skickas till  
Länsstyrelsen + ansökan + karta 
Trafikverket + karta 
Sökanden 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Änr BLOV 2019-147 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av radhus på fastig-
heten Diakonen i Arboga kommun 
Ansökan avser nybyggnad av radhus med fyra bostäder samt parkerings-
platser i anslutning till bostaden. 

Fastigheten omfattas av detaljplan. 

Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas. 

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansva-
rig är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och 
bygglagen 10 kap 9 §. 

 
Beslutsunderlag 
• Ansökan om bygglov den 14 maj 2019 
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 juni 2019 

 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och 

bygglagen 9 kap. 30 § bygglov för nybyggnad av ett radhus och an-
ordning av parkeringsplatser på fastigheten Diakonen 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.  

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 36 836 kronor tas ut för bygglov, startbesked, expediering 
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 
2019. Faktura på avgiften skickas separat   

 
Skickas till sökanden och akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 66 Dnr 18/2019-042 

Ekonomirapport 
Ekonomirapporten visar för närvarande på ett underskott om 320 000 
kronor. Underskottet beror på minskade intäkter för enskilda avlopp. 

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

Beslutsunderlag 
• Ekonomirapport den 12 juni 2019 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till 
handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skickas till 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 67 Dnr 18/2019-041 

Måluppföljning till och med 31 maj 2019 
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende. 

 
Beslutsunderlag 
• Rapport måluppfyllelse den 3 juni 2019 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 68 Dnr 19/2019-002 

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande 
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 maj till den 31 

maj 2019. 
 

2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 maj till 
den 31 maj 2019. 
 

3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 maj till den 31 maj 
2019. 

 
Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av de-
legationsbeslut/yttranden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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§ 69  

Handlingar för kännedom 
1 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 14 mars 2019, § 24. Val av 

revisorer till kommunalförbund och lekmannarevisorer till bolagen. 
Dnr 31/2019-102 
 

2 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning, 
ärendenummer U18148, avseende fastighetsreglering berörande 
Kungsör i Kungsörs kommun.  
Dnr 8/2019-245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  
Förbundsdirektion 2019-06-14 Blad 16 

 

 

§ 70 Dnr 35/2018-214 

Förslag till detaljplan för Kaplanen XXX och XXX i Kungs-
örs kommun 
Från Kungsörs kommun har inkommit samrådshandlingar i rubricerat 
ärende för yttrande senast den 23 juni 2019.  

Detaljplanen upprättas med ett så kallat utökat planförfarande. 

Syftet med detaljplanen är att kunna uppföra två nya flerbostadshus med 
lägenheter och ändra befintlig annexbyggnad till bostadshus med marklä-
genheter. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare yttrat sig gällande 
gymnastikbyggnadens kulturhistoriska värde att planförslaget bör kom-
pletteras med nytt antikvariskt utlåtande på den aktuella byggnaden då 
gällande skyddsbestämmelse tas bort. Kungsörs kommun har bemött för-
bundets yttrande och kompletterad planförslaget med nytt antikvariskt 
utlåtande den 3 april 2019.  

 
Beslutsunderlag 
• Samrådshandlingar den 11 juni 2019 
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 12 juni 2019 

 

Beslut 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag 
till detaljplan för Kaplanen XXX och XXX i Kungsörs kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Kungsörs kommun 
Akten 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 
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