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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 83

Information
Information om trängseltillsyn.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 84

Dnr 47/2020-006

Sammanträdesplan och ärendekalender 2021
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner sammanträdesplan
och ärendekalender för år 2021.
Handlingar som ingår i beslutet
• Sammanträdesplan 2021
• Ärendekalender 2021
Sammanfattning
Från förbundskontoret finns upprättat förslag på sammanträdesplan och
ärendekalender för år 2021.
Sammanträdesdagarna förläggs till onsdagar.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling (sammanträdesplan)
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handlingar
Förbundskontoret + handling (sammanträdesplan)
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 85

Dnr 45/2020-434

Kommunala skyttar 2021 för Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser för perioden 1 januari 2021
till den 31 december 2021 följande kommunala skyttar inom Arboga kommun:
XXX
XXX
XXX
Sammanfattning
Polismyndigheten har utfärdat tillstånd enligt 3 kap. 6 § ordningslagen att
skjuta med eldvapen inom område som omfattas av detaljplan inom Arboga kommun för förbundets anlitade skyttar. Tillståndsbeviset gäller för
perioden 2020-01-01 till 2023-12-31.
Då tillståndsbeviset är förenat med uppdraget utser förbundsdirektionen
varje år kommunala skyttar för nästkommande år. Om uppdraget avbryts
medför detta att tillståndsbeviset ska upphävas.

Skickas till
XXX
XXX
XXX
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 86

Dnr 46/2020-434

Ersättning till kommunala skyttar
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att ersättning för omkostnader utgår enligt följande till de kommunala skyttarna i Arboga
kommun:
1

Fåglar 50 kronor/styck inklusive ammunition.

2

Övriga djur 200 kronor/styck.

3

För infångande och kontroll av fällor och liknande utgår ersättning per
timme enligt gällande Huvudöverenskommelse (HÖK) och Allmänna
bestämmelser (AB).

4

Bilersättning utgår enligt bestämmelser för ”Ersättning för användande av egen bil i tjänsten” i samband med uppdrag.

5

De nya ersättningsreglerna gäller från den 1 november 2020 och ersätter förbundsdirektionens beslut den 13 april 2011, § 69.

Handlingar som ingår i beslutet
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2020
Sammanfattning
Förbundet handlägger ärenden gällande vilda djur som medför olägenhet
enligt miljöbalken och skadade djur inom detaljplanelagt område i Arboga
kommun. Kontakt med skytt vid avskjutning eller infångande förmedlas
av förbundet.
Ersättningar för infångade, kontroll av fällor och liknande samt bilersättning följer de höjningar som görs i gällande HÖK och AB. Ersättningsnivån för fåglar och övriga djur har inte höjts sedan 2011.

Skickas till
Berörda kommunala skyttar
VMKF/lön
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 87

Änr BLOV 2020-265

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för pumpstation på Lunger i Arboga kommun
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att lämna strandskyddsdispens för nybyggnad av pumpstation på fastigheten Lunger
6:27 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 tillgodoses utanför området.
b) Pumpstationens yta kommer får vara 10,3 m2. Åtgärden får inte ta
mer mark i anspråk än ytan på byggnaden. Marken runt om byggnaden ska återställas till naturmiljö efter avslutat arbete.
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 pumpstation på fastigheten Lunger 6:27 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 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 87 forts
4

Avgift på 10 441 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov och
startbesked enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.
Faktura på avgiften skickas separat

Beslut 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 §§.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om strandskyddsdispens den 31 juli 2020
• Ansökan om bygglov den 31 juli 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 oktober 2020
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
pumpstation på fastigheten Lunger i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser, men
omfattas av strandskydd och ligger helt inom strandskyddsområde.
Ärendet har remitterats till närboende och myndigheter. Inga synpunkter
har inkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas och att det finns särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet då området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Byggnationen
får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 10,3 m2. Marken omkring byggnaden ska återställas efter avslutat arbete.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
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.
Skickas till
Länsstyrelsen + handlingar, Trafikverket + karta, Sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 88

Änr BLOV 2020-300

Ansökan om bygglov för nybyggnad av tälthall på Balken i
Kungsörs kommun
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av tälthall på fastigheten Balken 2 Granlidsvägen 4 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 total 21 731 kronor tas ut för bygglov, startbesked, 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. 30, 42 a, 43 §§
och med 10 kap 9 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 14 september 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av tälthall om 630 m² på Balken i
Kungsörs kommun. Färgen planeras bli grå eller blå. Stadsplan gäller för
fastigheten.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig är XXX utsedd.
Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 89

Änr BLOV 2020-275

Ansökan om bygglov för nybyggnad av två småhus och garage på Brattberget i Arboga kommun
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för nybyggnad av två småhus och två garage på fastigheten Brattberget 1:88 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 46 477 kronor tas ut för bygglov, startbesked, 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. 31, 42 a, 43 §§
och med 10 kap 9 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 18 augusti 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 oktober 2020
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av två småhus samt två garage på
Brattberget i Arboga kommun. Kommunalt vatten och avlopp gäller för
fastigheten.
Fastigheten anses ligga inom samlad bebyggelse och angränsar till områden med detaljplan. Inom fastigheten finns en registrerad historisk bebyggelse. Lämningen utgör inte fornlämning och omfattas inte av kulturmiljölagens skyddsbestämmelser enligt Länsstyrelsen.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 89 forts
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och närboende.
Närboende har framfört synpunkter avseende placering, höjd och färgval.
Bygglovenheten bedömer att synpunkterna inte anses som en betydande
olägenhet i plan- och bygglagens mening och 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 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 90

Änr BLOV 2020-223

Länsstyrelsens beslut att upphäva bygglov på Höjen i Arboga kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Länsstyrelsens beslut den 9 oktober 2020
Sammanfattning
Förbundsdirektionen beslutade den 26 augusti 2020, § 55, om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation,
N1418, på Höjen i Arboga kommun.
Närboende överklagade beslutet till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 9 oktober 2020 att upphäva beslutet om bygglov.
Ny ansökan har inkommit med ny placering av transformatorstationen öster om tidigare placering.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 91

Dnr 8/2020-042

Ekonomirapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ekonomirapport den 12 oktober 2020
Sammanfattning
Ekonomirapporten visar för närvarande ett överskott på 60 000.
I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 30 september 2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 92

Dnr 45/2019-041

Måluppföljning till och med 30 september 2020
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport måluppfyllelse den 1 oktober 2020

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 93

Dnr 13/2020-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Handlingar som ingår i beslutet
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30 september 2020.
•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30
september 2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-10-21

§ 94

Handlingar för kännedom
1

Sveriges Kommuner och Regioner cirkulär 20:37. Budgetpropositionen
2021.
Dnr 15/2020-400

2

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 10 september 2020, § 91.
Strategisk och ekonomisk plan (SEP) 2021-2023.
Dnr 28/2020-042

3

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 10 september 2020, § 105.
Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 6/2014-100

4

Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 14 september 2020, § 128.
Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 6/2014-100

5

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U19326, avseende avstyckning samt fastighetsreglering
berörande Flädern och Ladubacksgärdena i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U2094, avseende fastighetsreglering berörande Sörfennsta och Lund i Kungsörs kommun.
Dnr 6/2020-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

