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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 22

Dnr 21/2021-400

Information
Förbundschefen informerar om genomförd kundenkät/undersökning gällande handläggning 2020, ”Hjälp oss bli bättre”.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 23

Dnr 17/2017-002

Undertecknande av handlingar
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att undertecknande av
handlingar får ske enligt nedan.

1 Avtal och övriga handlingar som har större påverkan av verksamheten
Undertecknas av ordförande/vice ordförande XXX eller XXXi förening
med förbundschef XXX eller enhetssamordnare miljö- och hälsoskyddsenheten XXX.
2 Firmatecknare
Undertecknas av ordförande/vice ordförande XXX eller XXX i förening med förbundschef XXX eller enhetssamordnare miljö- och hälsoskyddsenheten XXX.
3 Ekonomiadministration, bankärenden, likvida medel, krav- och inkassoärenden samt andra ekonomiska göromål
Undertecknas i förening av 2 personer enligt nedan:
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX
Sammanfattning
Förbundsdirektionen beslutade den 25 januari 2018, § 7, om rätten att underteckna förbundets handlingar.
Tillägg med utsedd ersättare för förbundschef görs i syfte att säkerställa
att förbundet ska kunna fullfölja sina uppgifter vid dennes frånvaro.

Skickas till
Revisor XXX
Revisor XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 24

Dnr 20/2021-026

Rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Årshjul över det systematiska arbetsmiljöarbetet
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 15 mars 2021

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 de årliga kontorsdagarna med
verksamhetsutveckling och hälsoprofilbedömning, har genomförts.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 25

Dnr 33/2019-002

Delegation att besluta om lov, förhandsbesked och strandskyddsdispens
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar delegation till XXX och
XXX att var för sig fatta beslut om lov och förhandsbesked enligt plan- och
bygglagen samt strandskyddsdispens enligt miljöbalken under perioden
24 mars 2021 till 31augusti 2021.
Sammanfattning
Ärenden om lov (inklusive strandskyddsdispens), förhandsbesked och anmälan ska handläggas skyndsamt. I plan- och bygglagen 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 och i anmälningsärenden inom fyra veckor.
Med anledning av covid-19 och för att kunna uppfylla bestämmelserna i
plan- och bygglagen om tidsfrister i de fall förbundsdirektionens sammanträde inte kan inväntas lämnas delegation till ordförande och vice ordförande att var för sig kunna fatta beslut under perioden 24 mars 2021 till 31
augusti 2021.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 26

Änr BLOV 2021-14

Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri på fastigheten Uttern i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov med liten
avvikelse för nybyggnad av industribyggnad om 900 m² på fastigheten Uttern X 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 Myndighetsförbund har gett startbesked.
d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd skickas separat.
2 Avgift på 30 697 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. 25, 30, 31 b, 42
a, 43 §§. 10 kap. 9 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 16 januari 2021
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 mars 2021
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov med liten avvikelse för nybyggnad av industribyggnad om 900 m² på fastigheten Uttern i Arboga kommun.
Åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende byggnadshöjd samt
placering delvis på prickad mark.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 26 forts
Fastigheten omfattas av detaljplan. Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade på fastigheten.
Ärendet har remitterats till berörda. Inga synpunkter har inkommit.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas med liten avvikelse.
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 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 27

Änr BLOV 2021-37

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola, miljöbod
och parkeringsplats på fastigheten Kungsör i Kungsörs
kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov med avvikelse för nybyggnad av förskola, miljöbod och parkeringsplatser på
fastigheten Kungsör X 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 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 100 399 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, 31 b, 31 c, 42
a, 43 §§, 10 kap 9 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 5 februari 2021
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 15 mars 2021
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov med avvikelse för nybyggnad av förskola om
cirka 1 380 m2, miljöbod och parkeringsplatser på fastigheten Kungsör i
Kungsörs kommun. Förskolan omfattar 35 till 40 platser, personalutrymme samt kök.
Fastigheten omfattas av detaljplan och är belägen söder om Västerskolan,
väster om vårdcentralen och äldreboende. På västra sidan av förskolan ligger ett bostadsområde.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 27 forts
Åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende totalhöjd, taktäckningsmaterial och taklutning.
Ärendet har remitterats till berörda.
En närboende har lämnat erinran om bullerskydd/vall.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har lämnat synpunkter.
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund framför följande:
Enligt räddningstjänstens uppfattning så föregås en nybyggnation av en
upprättad brandskyddsbeskrivning för byggnaden som är tillräckligt omfattande för att säkerställa att skäliga brandskyddsåtgärder vidtas och
hålls funktionsdugliga. De inskickade brandtekniska utlåtandet bedöms
inte uppfylla detta. Räddningstjänsten föreslår att en brandskyddsbeskrivning upprättas som innehåller och beskriver de uppräknade punkter som
finns specificerade i remissvaret.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas med avvikelse.
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 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 28

Änr BLOV 2021-38

Ansökan om nybyggnad av industrihall/lagerhall/garage på
fastigheten Braxen i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av industrihall/lagerhall/garage om 728 m² på fastigheten Braxen
X 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 Myndighetsförbund har gett startbesked.
d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.
2 Avgift på 22 069 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 §§
och 10 kap, 9 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 5 februari 2021
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 mars 2021
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av industrihall/lagerhall/garage
om 728 m² på fastigheten Braxen i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas av detaljplan.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser inte att det behövs någon ytterligare
markprovtagning i samband med de nya byggnationerna då det gjordes
prov 2018. Resultaten visade på halter av zink över riktvärdena för mindre
känslig markanvändning (MKM). Föroreningshalten bedöms som måttlig
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 28 forts
men om massor ska fraktas bort från fastigheten i samband med byggnation ska massorna åter provtas för att säkerställa att de hanteras på rätt
sätt.
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 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 29

Änr BLOV 2020-414

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus
och garage på Lunger i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar att den föreslagna
åtgärden kan tillåtas på fastigheten Lunger X1 i Arboga kommun.
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövning, 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. Faktura på avgiften skickas separat
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 17 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om förhandsbesked den 29 december 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 mars 2021

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus och garage på
fastigheten Lunger i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i
närområdet.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.
Mälarenergi Elnät upplyser om att i området finns lågspänningskablar.
Vid arbete i närheten av kablar ska ledningsvisning med utsättning beställas via Ledningskollen. Schakt inom en meter från kabel ska utföras som
handschakt. Förnyelse och reparation av kablar och kabelskåp får inte försvåras eller förhindras av tillkommande bebyggelse. Eventuell flytt bekostas av exploatör.
Skanova AB informerar att de har en teleledning i området som kan raseras efter 30 september 2021.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 29 forts
Miljö- och hälsoskyddenheten informerar att en ansökan om inrättande av
enskild avloppsanordning ska skickas in till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Inrättandet av avloppsanordningen kan påbörjas först då tillstånd getts. För området råder 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 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 30

Änr BLOV 2021-18

Byggsanktionsavgift för uppsättning av skyltar på fastigheten Norra skogen i Arboga kommun
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar om byggsanktionsavgift på 23 443 kronor för XXX, i egenskap av byggherre har monterat
upp skyltar på fastigheten Norra Skogen 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 Avgiften ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Faktura på avgiften skickas separat
Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 11 kap 51, 53, 54, 57
punkt 2, 58, 59, 61, 63 §§. Plan- och byggförordning 9 kap. 1, 3a, 6 punkt 1
§§
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 21 januari 2021
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 mars 2021

Sammanfattning
Ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar på affärslokal på fastigheten Norra Skogen i Arboga kommun inkom den 21 januari 2021.
Bygglovenheten var den 5 februari på plats och konstaterade att skyltarna
var uppsatta innan bygglov och startbesked beviljats.
Bygglov beviljades den 11 februari 2021.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 31

Dnr 3/2021-042

Ekonomirapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ekonomirapport den 17 mars 2021
Sammanfattning
Ekonomirapporten visar för närvarande ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 28 februari
2021.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 32

Dnr 28/2020-042

Måluppföljning till och med 28 februari 2021
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport måluppfyllelse den 1 mars 2021

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 33

Dnr 2/2021-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Handlingar som ingår i beslutet
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 februari till den 28 februari 2021.
•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 februari till den 28
februari 2021.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2021-03-24

§ 34

Handlingar för kännedom
1 Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Matbutiken i Kungsör AB, i Kungsör kommun.
Änr MI 2021-145
2 Bekräftelse på anmälan om registrering av livsmedelsanläggning, Bassan Livs i Kungsör kommun.
Änr MI 2021-139
3 Beslut i Kommunstyrelsen/Arboga den 23 februari 2021, § 41. Revidering av riktlinje för representation och uppvaktning.
Dnr 18/2021-008
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U18107, avseende fastighetsreglering berörande Sturestaden och Lyran i Arboga kommun.
Dnr 8/2021-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

