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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 121

Änr BLOV 2017-354 till 2017-360

Ansökan om nybyggnad av tre parhus och ett småhus på
Åbrinken 1-7 i Arboga kommun
XXX avser att lämna in bygglovsansökan för vidare byggnation av tre
parhus och ett småhus på fastigheterna Åbrinken 1-7 i Arboga kommun.
Bygglov är sedan tidigare beviljade i området och byggherren önskar
samordna de parallella projekten i området.
Ansökan + nybyggnadskarta saknas, varför beslut i ärendet inte kan fattas
i nuläget.
Beslutsunderlag
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 november 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut
gällande nybyggnation av tre parhus och ett småhus på Åbrinken 1-7 i
Arboga kommun till enhetssamordnare på bygglovenheten.

Skickas till
Jonas Jansson
Akterna

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 122

Änr BLOV 2017-284

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Östertibble 1:28 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär nybyggnad av småhus på fastigheten Östertibble 1:28 i
Kungsörs kommun.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och ingår inte i någon samlad bebyggelse.
Inom fastigheten finns uppgifter om eventuell fornlämning. Byggherren
har varit i kontakt med Länsstyrelsen och lämnat in ansökan om tillstånd
för markingrepp.
Befintligt bostadshus inom fastigheten rivs och nytt bostadshus uppförs
på samma plats. Rivningslov krävs inte då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.
Ärendet har remitterats till berörda. Inga synpunkter har inkommit.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 7 september 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 31 § bygglov för nybyggnad av småhus på fastigheten
Östertibble 1:28 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) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 122 forts
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.
2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,
27 121:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 123

Dnr 24/2017-041

Mål 2018
Från tf förbundschef föreligger upprättat förslag till mål för år 2018.

Beslutsunderlag
• Mål 2018 den 4 november 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer mål för 2018.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 124

Dnr 57/2017-002

Beslutsattestanter 2018
Från förbundskontoret föreligger förslag till beslutattestanter för år 2017.
Beslutsunderlag
• Förteckning beslutattestanter den 3 november 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser beslutsattestant med ersättare för respektive ID för år 2018 enligt följande:
1 Eva Carlstedt Ståhl, med Dan Avdic Karlsson som ersättare, för ID
30000 (Förbundsdirektion) och ID 30100 (Revision).
2 Eva Carlstedt Ståhl, med Lotta Alm som ersättare, för
ID 30200 (Besparing), ID 31000 (VMMF central administration),
ID 31099 (Felkontering löner), ID 32100 (Bygglov administration),
ID 32200 (Bygglov), ID 33100 (Miljö- och hälsoskydd administration),
ID 33200 (Miljö- och hälsoskydd), ID 33300 (Alkoholtillstånd m.m.),
ID 90100 (Pensioner), ID 90200 (Oförutsett), ID 90400 (Avskrivningar
externa), ID 91000 (Internränta), ID 93000 (Kommunbidrag), ID 94000
(Finansiella int/kostn), ID 95000 (Extraordn int/kostn), ID 96000 (Avskrivning), ID 99000 (Årets resultat), ID 99300 (Investeringar), ID 99998
(VMMF drift) och ID 99999 (VMMF investeringar)

Skickas till
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Berörda
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 125

Dnr 56/2017-028

Klämdagar 2018
Under 2018 infaller två klämdagar, måndag 30 april och fredag 11 maj.
Inom Västra Mälardalens Myndighetsförbund brukar klämdagar inarbetas
via flexsystemet av personalen. Flexledighet kan beviljas om arbetet så
tillåter och erforderlig service till allmänheten kan upprätthållas.
Lägsta godtagbara bemanning innebär att minst en medarbetare finns tillgänglig på Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor under klämdagarna.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att under 2018 kan måndag 30 april och fredag 11 maj inarbetas av personal under förutsättning
att erforderlig service till allmänheten kan upprätthållas.

Skickas till
Lönekontoret/Västra Mälardalens Kommunalförbund
Personal på förbundskontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 126

Dnr 53/2017-007

Revisionsrapport, översiktlig granskning av delårsrapport
2017-08-31
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende med
begäran om yttrande senast den 31 januari 2018.

Beslutsunderlag
• Revisionsrapport den 18 oktober 2017
• Bedömning från revisorerna den 18 oktober 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit del av revisionsrapporten ”Översiktlig granskning av delårsrapport 2017-08-31”och har inget att
tillägga.

Skickas till
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 127

Dnr 30/2017-212

Översiktplan för Arboga kommun
Förbundsdirektonen lämnade den 15 juni 2017, § 69, synpunkter på reviderad översiktsplan för Arboga kommun.
Arboga kommun har sammanställt och kommenterat inkomna synpunkter i ett utlåtande. Ett slutgiltigt förslag med kartor, miljökonsekvensbeskrivning och LIS-bilaga har tagits fram.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ges möjlighet att lämna synpunkter till Kommunstyrelseförvaltningen i Arboga kommun senast den
11 december 2017.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar den 11 oktober 2017
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 30 oktober 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkter på
planförslag, Framtidens Arboga - Översiktsplan för Arboga kommun med
utblick mot 2030:
•

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS):
De utpekade LIS-områdena bör endast omfatta mark (och eventuellt
vatten) där en exploatering och dispensgivning är möjlig och önskvärd.

•

Under åtgärder för att nå miljömålen, rubrikerna ”5.5 Ingen övergödning och 5.6 Levande sjöar och vattendrag” bör texten
ändras till ”Arbete med att bristfälliga enskilda avlopp åtgärdas så att
de uppfyller dagens lagkrav”.

I övrigt har förbundets tidigare påpekanden beaktats i samrådshandlingen.

Skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 128

Änr MI 2015-1690

Hemställan om överlåtelse av tillsyn från Länsstyrelsen till
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Arboga Miljötransport AB har den 19 oktober 2017 fått tillstånd för att bedriva tillståndpliktig verksamhet B. Tillståndet gäller lagring av farligt
avfall som en del av insamlingen, på fastigheten Malen 1 Arboga kommun. Tillsynsansvaret för Arboga Miljötransport AB har tidigare legat på
Västra Mälardalens Myndighetsförbund men i och med att Arboga Miljötransport AB nu är en tillståndpliktig verksamhet faller tillsynsansvaret på
länsstyrelsen i Västmanland.
Enligt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § får en statlig operativ tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. I den omfattning som framgår av miljötillsynsförordningen 2 kap. är Västra Mälardalens Myndighetsförbund intention att fortsätta ha den operativa tillsynen över Arboga
Miljötransport AB.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
26 kap. 3 § samt miljötillsynsförordningen 1 kap. 18 § hemställa att kommunfullmäktige i Arboga gör framställan hos Länsstyrelsen om överlåtelse av tillsynen på Arboga Miljötransport AB i Arboga till Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 1 februari 2018.

Skickas till
Kommunfullmäktige/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 129

Änr MI 2017-929

Ansökan om strandskyddsdispens för fiberkabelläggning
mellan Arboga kommun och Kungsörs kommun
Ansökan innebär strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning mellan
Arboga och Kungsör. Kabeldragningen kommer passera flera vattendrag
under den aktuella sträckan. Passage av vattendragen kommer ske genom
tryckning under vattendragen, men schaktning kommer att behöva ske
inom det strandskyddade områden som omger vattendragen.
Längs den 16 km långa sträckan som kabelförläggningen kommer beröra
finns flera kulturhistoriska lämningar som kan komma att påverkas av
grävningen. Schaktningen kommer även att passera områden som omfattas av riksintressen för kulturmiljö, ingår i kulturminnesvårdsprogram,
bevarandeområde odlingslandskap med mera. Eventuella dispenser eller
försiktighetsmått gällande detta handläggs av Länsstyrelsen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då förläggning av fiberkabel är en viktig del
för att möta framtidens krav på samhället och är ett angeläget allmänt intresse.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens den 29 september 2017
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § strandskyddsdispens enligt situationsplan daterad
den 29 september 2017 för fiberkabelförläggning mellan Arboga kommun och Kungsörs 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) 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 Avgift tas ut för fyra timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 3
640 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 129 forts
3 Beslut om avgift enligt punkt 2 gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Skickas till
Länsstyrelsen + ansökan + karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 130

Änr MI 2017-960

Ansökan om strandskyddsdispens för fiberkabelläggning
mellan Kungsör och Östertibble
Ansökan innebär strandskyddsdispens för fiberkabelförläggning mellan
Kungsör och Östertibble. Kabeldragningen kommer passera flertalet vattendrag under den aktuella sträckan. Passage av vattendragen kommer att
ske genom tryckning under vattendragen, men schaktning kommer att
behöva ske inom det strandskyddade området som omger vattendragen.
Eventuella områdesskydd och riksintressen handläggs av Länsstyrelsen.
Schaktningssträckan kommer passera flera områden eller alldeles förbi
områden som berör kulturmiljövård, naturvård samt potentiellt förorenad
mark.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då förläggning av fiberkabel är en viktig del
för att möta framtidens krav på samhället och är ett angeläget allmänt intresse.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens den 17 oktober 2017
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § strandskyddsdispens enligt situationsplan daterad
den 17 oktober 2017 för fiberkabelförläggning mellan Kungsör och Östertibble i Kungsörs 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) 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 Avgift tas ut för fyra timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 3
640 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 130 forts
3 Beslut om avgift enligt punkt 2 gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Skickas till
Länsstyrelsen + ansökan + karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 131

Dnr 8/2017-042

Ekonomirapport för oktober 2017
Ekonomirapporten visar ett överskott på 940 000 kronor. Överskottet beror bland annat på ökade bygglovintäkter.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med 31 oktober 2017.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 7 november 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 132

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 31 oktober 2017
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 november 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 133

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 oktober till den
31 oktober 2017.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober
till den 31 oktober 2017.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 oktober till den 31
oktober 2017.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-11-16

§ 134

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 20 oktober 2017 avseende överklagat bygglov (delegationsbeslut 2017-657) för tillbyggnad av småhus på Skillinge
2:212 i Kungsörs kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet
Änr BLOV 2017-39
2 Länsstyrelsen/Miljöprövningsdelegationens beslut den 19 oktober avseende tillstånd till lagring av farligt avfall som en del av insamlingen,
på Malen 1 i Arboga kommun. Miljöprövningsdelegationen lämnar tillstånd till lagring av farligt avfall
Änr MI 2015-1690
3 Länsstyrelsens beslut den 25 oktober 2017 avseende överklagat föreläggande om att vidta åtgärder i del av Remsnidaren 7 i Arboga kommun. Länsstyrelsen avslår överklagandet
Änr MI 2017-382
4 Bekräftelse på anmälan om ändring av yrkesmässig hygienisk behandling på Kapellet 1 i Arboga kommun.
Änr MI 2017-993
5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckningar berörande Åbrinken 1 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende särskild gränsutmärkning berörande Ås 3:51 med flera i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
7 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Aronsberg 2 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

