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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§1

Information
Enhetssamordnaren på bygglovenheten informerar om ny lag om
klimatdeklarationer.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§2

Fastställande av föredragningslistan
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer föredragningslistan.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§3

Dnr 54/2021-042

Årsredovisning 2021
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning för
2021.
2

308 tkr återbetalas till förbundsmedlemmarna utifrån aktuella
fördelningstal.

Handlingar som ingår i beslutet
• Årsredovisning den 15 februari 2022
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 15 februari 2022
Sammanfattning
Från förbundschefen finns årsredovisning för år 2021. Av
årsredovisningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 308 tkr
och att balanskravet uppnåtts under 2021.
Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Kungsör och
Arboga kommun den 15 februari 2022.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Förbundsmedlemmarna + handling
Revisorerna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§4

Dnr 7/2022-042

Kompletteringsbudget 2022
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner kompletteringsbudget
med 636 tkr för år 2022 för att slutföra påbörjade investeringar, nytt
ärendehanteringssystem på bygglovenheten och e-tjänster (fas 1) på miljöoch hälsoskyddsenheten.
Handlingar som ingår i beslutet
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 31 januari 2022

Sammanfattning
Syftet med kompletteringsbudget är att överföra investeringsmedel
mellan åren som avser pågående projekt och som inte avslutats under
året.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§5

Dnr 56/2020-008

Redovisning av 2021 års Intern kontrollplan
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern
kontrollplan för 2021 samt redovisade förslag på åtgärder.

Handlingar som ingår i beslutet
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 4 februari 2022
Sammanfattning
Förbundsdirektionen fastställde den 16 december 2020, § 111, Intern
kontrollplan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2021.
Från förbundschefen finns redovisning av uppföljning av Intern
kontrollplan.

Skickas till
Revisorerna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§6

Dnr 8/2022-026

Rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 14 februari 2022
Sammanfattning
Förbundsdirektionen har delegerat arbetsmiljöansvaret till
förbundschefen och det finns ett skyddsombud utsett på
förbundskontoret. Ett årshjul över aktiviteter för det systematiska
arbetsmiljöarbetet finns och förbundsdirektionen ska årligen informeras
om det utförda arbetsmiljöarbetet. Covid-19 har medfört att några av
aktiviteterna har genomförts digitalt eller blivit senarelagda. Alla
aktiviteter förutom hälsoprofilbedömning har genomförts.

Skickas till
Skyddsombud
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§7

Dnr 58/2021-002

Beslutsattestanter bokföringsorder 2022
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser beslutsattestanter för
bokföringsorder 2022 enligt följande:
1 För transaktioner gällande kassadagen, utses XX, Arboga kommun och
XX, Arboga kommun (ID 10000-99999).
2 För transaktioner, alla typer, utses XX, Arboga kommun och XX,
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (ID 10000-99999).
Handlingar som ingår i beslutet
• Förteckning beslutsattestanter bokföringsorder den 10 februari 2022

Sammanfattning
Från förbundskontoret finns förslag till beslutsattestanter för
bokföringsorder för år 2022.

Skickas till:
Revisorerna + handling
Berörda + handling
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§8

Änr BLOV 2021-376

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
industribyggnad på Västersäby i Kungsörs kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar ett negativt
förhandsbesked för den föreslagna åtgärden på fastigheten Västersäby
XX i Kungsörs kommun.
2 Avgift på 7 093 kronor tas ut för förhandsbesked, expediering och
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2022. Faktura på avgiften skickas separat
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §.
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 förhandsbesked den 13 december 2021
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 20 januari 2022
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av en industribyggnad på fastigheten
Västersäby i Kungsörs kommun. Planerad verksamhet är i huvudsak
försäljning. Aktuell fastighet är taxerad som en bebyggd lantbruksenhet
och ligger utanför detaljplanelagt område. Byggnationen planeras i
anslutning till den östra avfarten till Kungsör från E20. Ansökan
innebär att jordbruksmark tas i bruk för industriändamål. Strax norr om
aktuellt område finns en känd fornlämning och en biotopskyddad allé.
Aktuellt område är inte utpekat i översiktsplanen som
utvecklingsområde för framtida industri. I översiktsplanen finns
utpekade områden nordväst, öster och söder om aktuellt område för
framtida industri. I Kungsörs översiktsplan beskrivs vikten av att vara
synlig på ett positivt sätt från E20. Detta även i samklang med den
rådande landskapsbilden.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§ 8 forts
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.
Länsstyrelsen upplyser om de krav och tillstånd som krävs angående
känd fornlämning och allé som berörs i och med planerad åtgärd.
Vidare upplyser man om att jordbruksmark som avses tas ur bruk ska
anmälas till Länsstyrelsen enligt 12 kap 9 § miljöbalken.
Mälarenergi Elnät upplyser om befintliga ledningar i området och de
begränsningar som finns i elnätet i dagsläget.
Miljö- och hälsoskyddsenheten upplyser om tillståndsplikten vid
anläggande av en enskild anläggning för vatten och avlopp.
Närboende i området har inkommit med synpunkter som till största del
tar upp minskad utsikt, värdeminskning, jordbruksmark, landskapsbild
samt oro för buller och lukt.
Sökande har bemött de närboendes synpunkter och framför att någon
exakt placering inte är låst utan något som kan diskuteras vid en
bygglovprövning. Sökanden framför vidare att byggnationen i sig kan
ha en bullerdämpande effekt och när det gäller landskapsbilden så kan
byggnaden anpassas med exempelvis grönt tak. Infarten kommer inte
beröra fornlämning eller befintlig allé.
Bygglovenheten gör bedömningen att ett negativt förhandsbesked ska
meddelas. Detta eftersom den planerade åtgärden placeras på
brukningsvärd jordbruksmark och det allmänna intresset av att
långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det
enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen. Vidare så saknar
aktuell ansökan stöd i gällande översiktsplan gällande
markanvändning. Översiktsplanen poängterar även vikten av god
utformning i Kungsörs entré från E20.
Yrkande

Petter Westlund (C) yrkar bifall till förbundsdirektionens förslag till
beslut.
Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§9

Änr BLOV 2021-321

Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad på
Pelaren i Kungsörs kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för
nybyggnad av industribyggnad på fastigheten Pelaren X 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 98 305 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 §§,
10 kap 9 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 14 oktober 2021
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 7 februari 2022
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av industribyggnad cirka 1 684 m2 på
fastigheten Pelaren i Kungsörs kommun.
Fastigheten omfattas av detaljplanplan PL 71. Detaljplanen tillåter
byggnationer i form av småindustribyggnader.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§ 9 forts
Ärendet har remitterats till miljö- och hälsoskyddsenheten som informerar
att om lokalerna ska förses med golvbrunnar och risk för oljeläckage finns,
kan det vid inspektion komma att krävas installation av oljeavskiljare
klass 1. Det är bra att ha i beaktande inför byggnation.
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 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§ 10

Änr BLOV 2021-232

Byggsanktionsavgift och bygglov i efterhand för
uppsättning av skyltar på fastigheten Uttern i Arboga
kommun
Beslut
1.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar om
byggsanktionsavgift på 15 768 kronor för XX, i egenskap av att vara
ansvarig för att flera skyltar har satts upp på fastigheten Uttern X i
Arboga kommun utan bygglov och startbesked.
2

Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

3

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov i efterhand
för uppsättning av skyltar på fastigheten Uttern X i Arboga
kommun.

4

Avgift på 3 166 kronor tas ut för bygglov, expediering och
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2021.

5

Avgifterna ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Faktura på avgifterna skickas separat

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30 §, 11 kap. 5,
17, 51, 53, 53a, 54, 57, 58, 59, 61, 63 §§ samt Plan- och byggförordning 6
kap. 3 § och 9 kap. 1 §, 14§.
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
• Ritning den 28 december 2021
• Yttrande från byggherren den 11 januari 2022
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 februari 2022

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§ 10 fort
Sammanfattning
Den 15 september 2021 beviljades fastighetsägaren bygglov och
startbesked för ändring av flera byggnader på fastigheten. Vid slutsamråd
på plats den 22 december 2021 konstaterades att flera skyltar som kräver
bygglov hade monterats upp på fastighetens byggnader. Enligt
bygglovet/startbeskedet som slutsamrådet avsåg fanns inte skyltarna med
i ärendet. Byggherren uppmanades om att skicka in ritningar snarast och
ritningar inkom till den 28 december 2021.
Då åtgärden med uppsättning av skyltar har utförts utan bygglov ska en
byggsanktionsavgift tas ut.
En byggsanktionsavgift får i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står
i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts och att det finns
särskilda skäl. Vid prövningen av frågan om nedsättning ska det särskilt
beaktas om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet
eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig
art.
Överträdelsen bedöms som mindre allvarlig då det finns både bygglov
och startbesked för flera andra ändringar på byggnaden. Mot bakgrund av
det bedömer bygglovenheten att sanktionsavgiften kan sättas ned till en
fjärdedel.
Kommunicering har skett.
Åtgärden med skyltarna bedöms vara förenlig med gällande detaljplan
och bygglov kan beviljas i efterhand.

Skickas till
XX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§ 11

Änr MI 2019-102

Föreläggande med vite att byta ut oljeavskiljare på
fastigheten Marknaden i Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger XX, i egenskap av
fastighetsägare till fastigheten Marknaden X, vidta följande åtgärder
1 Vid vite om 20 000 kronor ska oljeavskiljare på fastigheten Marknaden
3 bytas ut mot en klass 1 oljeavskiljare som följer Svensk Standard 8581 och 858-2. Föreläggandet ska vara uppfyllt senast den dag som
infaller sex månader efter detta beslut vunnit laga kraft.
2 Anläggningen ska dimensioneras utifrån belastning.
3 Upprättad egenkontroll över rutiner för skötsel och underhåll av
anläggningen ska redovisas till Västra Mälardalens
Myndighetsförbund senast två veckor efter anläggningens
färdigställande.
4 Det ska finnas möjlighet att provta utgående vatten från
oljeavskiljaren.
Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 och 3 §§, 26 kap. 9, 14,
15, 19 och 21 §§ och 27 kap. 1 § och med hänvisning till förordningen om
avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 §.
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
• Delegationsbeslut om föreläggande den 19 mars 2019
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 februari 2022

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§ 11 forts
Sammanfattning
Oljeavskiljaren på fastigheten Marknaden är närmare 40 år gammal och ej
utrustad med filter. Räddningstjänsten som bedriver verksamhet på
fastigheten tvättar cirka 100 fordon om året (en blandning av tunga fordon
och andra fordon). Tvättning sker med högtryckstvätt vilket gör att smuts
och olja finfördelas till emulsioner. Då oljeavskiljaren saknar filter riskerar
en större mängd olja rinna ut i det kommunala avloppsnätet.
En äldre oljeavskiljare eller en oljeavskiljare klass 2 har en
avskiljningsgrad på upp till 100 mg olja per liter medan en oljeavskiljare
klass 1 med koalescensfilter eller lameller ska klara en avskiljningsgrad på
5 mg olja per liter.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att oljeavskiljaren inte uppfyller
kraven enligt svensk standard för oljeavskiljare och därmed behöver bytas
ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om
föreläggande att vidta åtgärder.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att föreläggandet inte har följts
och bedömer att ett föreläggande med vite behövs för att oljeavskiljaren
ska bytas ut mot en klass 1 oljeavskiljare enligt svensk standard.
Kommunicering har skett. Fastighetsägaren har muntligen meddelat att
de har påbörjat planeringen för byte av oljeavskiljare. Inkomna
synpunkter förändrar inte miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.

Skickas till:
X
X
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§ 12

Änr MI 2014-1972

Föreläggande med löpande vite att vidta åtgärder på
fastigheten Vreten i Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger XX, i egenskap av
fastighetsägare till fastigheten Vreten X i Arboga kommun enligt nedan:
1

Med löpande vite om 50 000 kronor anlita en oberoende sakkunnig för
undersökning av orsaken till påvisad legionella i bostadsrätt på XX.
Rapport från undersökningen ska redovisas till Västra Mälardalens
Myndighetsförbund så snart bostadsrättsföreningen mottagit
rapporten.
Det löpande vitet gäller för varje tidsperiod om två månader under
vilket föreläggandet inte följs. Förpliktelsen, avseende anlitande av
oberoende sakkunnig för undersökning, med sin första två
månadersperiod gäller från och med den dag som detta beslut vunnit
laga kraft.

2 Med löpande vite om 50 000 kronor efter undersökning vidta åtgärder
för att sanera påvisade legionellabakterier i vattensystemet, med syfte
att få halter under detektionsnivån. Uppföljande prover ska tas efter
slutförd sanering. Redovisning av sanering och uppföljande provsvar
ska redovisas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast tre
veckor efter slutförd sanering.
Det löpande vitet gäller för varje tidsperiod om två månader under
vilket föreläggandet inte följs. Förpliktelsen, avseende sanering och
provtagning, med sin första två månadersperiod gäller från och med
den dag som detta beslut vunnit laga kraft.
3 Avgift på 5 940 kronor tas ut för 5,5 timmars handläggningstid i
ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2022.
Faktura för avgiften skickas separat.
4 Ändrade förutsättningar kan medföra att beslutet omprövas.
5 Beslutet gäller även om det överklagas
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Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§ 12 forts
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Beslutet har fattats med stöd av miljöbalkens 9 kap. 3, 9 och 15 §§ och 26
kap. 9, 14, 22 och 26 §§ och 27 kap. 1 § och förordningen om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § samt med hänvisning till
2 kap. 2 och 3 §§ fastställd taxa om avgifter för prövning och tillsyn.

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
• Föreläggande den 1 december 2020
• Förbundsdirektionens beslut den 23 juni 2021, § 62
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 februari 2022
Sammanfattning
Den 10 december 2014 inkom anmälan om att en person insjuknat efter att
ha exponerats för legionellabakterier. Legionellainfektion är en
anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom enligt
smittskyddslagen. Smittspårning visade att legionella fanns i den smittade
personens bostadsrättslägenhet. Vissa åtgärder har utförts sedan dess. De
uppmätta halterna av legionella har både varit förhöjda respektive låga
under tidens gång.
Miljö- och hälsoskyddsenheten beslutade den 1 december 2020 om ett
föreläggande att vidta åtgärder och utföra provtagning. Föreläggandet
följdes inte varför Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade om
föreläggande med vite den 23 juni 2021, § 62. Åtgärdstiden för
föreläggandet med vite gick ut den 10 januari 2022.
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§ 12 forts
Den 1 februari 2022 inkom provsvar från provtagning utförd den 20 april
2021. Vitesföreläggandets punkter gällande provtagning har till viss del
uppfyllts, dock inte inom rätt tid. Vitesföreläggandets punkt gällande
undersökning har inte uppfyllts. Ansökan om utdömande av vite har
gjorts hos Mark- och miljödomstolen.
I ett av provsvaren från den 20 april 2021 påvisas fortfarande höga halter
av legionella och historiskt sett har flera provsvar påvisat höga halter över
detektionsnivån för legionella. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer
det som osannolikt att halterna har minskat, då inga nya åtgärder har
redovisats.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns skäl att förelägga
bostadsrättsföreningen om att vidta åtgärder för att undersöka och sanera
påvisade legionellabakterier, i syfte att få halter under detektionsnivån.
Vidare bedöms att föreläggandet behöver förenas med löpande vite för att
säkerställa att åtgärder vidtas.
Kommunicering har skett. De synpunkter som har inkommit medför
ingen annan bedömning.

Skickas till
XX
XX
Akten
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§ 13

Änr BLOV 2021-371

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus och
garage på Östersäby i Kungsörs kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för
nybyggnad av småhus och garage på fastigheten Östersäby XX 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.
2 Avgift på 25 943 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 3 december 2021
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 21 februari 2022
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av småhus cirka 173 m2 och garage cirka 53 m2
på Östersäby i Kungsörs kommun.
Området omfattas inte av detaljplan. Tomten är bebyggd sedan tidigare.
Befintligt fritidshus kommer att rivas för att ge plats för nytt småhus.
Fastighetsgränserna avviker mot kartan, men enligt
sökande/fastighetsägaren och grannen som angränsar i öst kommer
garaget att ligga ca 2,5 m in från fastighetsgränsen. Medgivande från
berörd granne finns.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§ 13 forts

Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende.
Miljö- och hälsoskyddsenheten påpekar att placeringen av det nybyggda
huset ligger alldeles utanför strandskyddat område. Därför görs
bedömningen att åtgärden inte kräver dispens från strandskyddet.
Dock behöver sökande tänka på hur huset utformas i riktning mot
strandområdet då exempelvis stora fönsterpartier eller uteplatser kan
anses privatiserande och avhållande för allmänheten. Även andra
åtgärder som planteringar och möblering inom det strandskyddade
området bör ske med försiktighet då området inte får tas i anspråk
olovligen.
Inga ytterligare synpunkter från berörda har inkommit.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig är XX utsedd.

Skickas till:
Sökanden
Akten
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§ 14

Dnr 9/2022-042

Ekonomirapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna

Handlingar som ingår i beslutet
• Ekonomirapport den 8 februari 2022
Sammanfattning
Ekonomirapporten visar ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 januari
2022.

Skickas till
Akten
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§ 15

Dnr 49/2021-042

Måluppföljning till och med 31 januari 2022
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om
måluppfyllelse till handlingarna

Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport måluppfyllelse den 1 februari 2022

Skickas till
Akten
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Förbundsdirektion
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§ 16

Dnr 10/2022-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av
delegationsbeslut.

Handlingar som ingår i beslutet
• Central administrations delegationslista för perioden 1 december 2021
till den 31 januari 2022
•

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1
december 2021 till den 31 januari 2022

•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 december 2021 till den
31 januari 2022

Skickas till
Akten
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§ 17

Handlingar för kännedom
1 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 25 november 2021, § 122.
Revidering av Strategisk och ekonomisk plan 2022-2024, Arboga
kommun.
Dnr 49/2021-042
2 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 25 november 2021, § 131.
Taxa för bygglov, revidering.
Dnr 55/2019-041
3 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 25 november 2021, § 132.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, revidering.
Dnr 57/2019-041
4 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 25 november 2021, § 133.
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel och foderlagstiftningen,
revidering.
Dnr 56/2019-041
5 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 25 november 2021, § 134.
Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande, revidering.
Dnr 66/2019-041
6 Beslut i kommunstyrelsen/Arboga den 11 januari 2021, § 22. Styrelseoch nämndsammanträden med anledning av covid-19,
coronapandemin.
Dnr 26/2020-016
7 Länsstyrelsens beslut den 21 december 2021. Länsstyrelsen avslår
överklagandet. Delegationsbeslut om bygglov för parkeringsplats.
Änr BLOV 2021-215

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§ 17 forts
8 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapporter
Radonmätning flerbostadshus
Änr MI 2020-109
Samverkansprojekt Bekämpningsmedel
Änr MI 2021-81
Spårbarhet kött
Änr MI 2021-686
Avloppsanordningar med bedömning gul
Änr MI 2020-151
Marknadsprojekt
Änr MI 2021-1187
Skötsel och underhåll av reservoarer
Änr MI 2022-107
9 Anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk behandling,
tatureing. XX Arboga kommun.
Änr MI 2021-1567
10 Anmälan om försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Skillingeaffärn XX, Kungsörs kommun.
Änr MI 2022-33
11 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, XX, Kungsörs
kommun.
Änr MI 2022-42
12 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, XX Arboga
kommun.
Änr MI 2022-53
13 Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, XX, Kungsörs
kommun.
Änr MI 2022-69
14 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning.
Ärendenummer U21422, avstyckning från Strömmen X i Arboga
kommun.
Dnr 8/2021-245
15 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning.
Ärendenummer U21467, avstyckning från Kungsör X i Kungsörs
kommun.
Dnr 8/2021-245
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§ 17 forts
16 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning.
Ärendenummer U21329, fastighetsreglering berörande Viby X
och X.
Dnr 8/2021-245
17 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning.
Ärendenummer U20324, fastighetsreglering berörande Valen X
och X.
Dnr 8/2021-245
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