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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 182

Dnr 81/2011-049

Ekonomirapport för november månad 2011
Ekonomirapporten för november månad 2011 visar för närvarande på ett
underskott om 110 000.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 30 november
2011.
Direktionens beslut
Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 183

Dnr 176/2011-041

Revidering av VMMF´s taxa 2012
Förbundsdirektionen beslutade den 21 september 2011, § 138 att fastställa
taxa för år 2012.
Den 16 november 2011, § 175, kompletterades taxan med avgift för kopior
och avskrifter av allmänna handlingar.
I gällande taxa 2012 framgår på sidan 77:
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. högst 1 250 personbilar per kalenderår.
2. högst 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Punkt 2 är felaktig och revideras till högst 100 andra motordrivna fordon
per kalenderår.

Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2012 revideras enligt ovanstående.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Förbundsdirektionen + handling
Samordnare central administration
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 184

Dnr 205/2011-008

Intern kontrollplan 2012
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag till Intern kontrollplan
2012 daterad den 29 november 2011.
Direktionens beslut
Upprättad Intern kontrollplan 2012 daterad den 29 november 2011 fastställs.

Skickas till
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Förbundsmedlemmarna + handling
Miljö- och bygg
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 185

Dnr /2011-447

Kommunala skyttar 2012
Tillstånd enligt 3 kap 6 § ordningslagen att inom detaljplanelagt område i
Arboga kommun skjuta skadedjur upphör att gälla den 1 januari 2012 för
förbundets anlitande skyttar XXX och XXX.
Tillstånd för skyttarna i Kungsör, XXX, XXX, XXX och XXX är giltigt till
och med den 15 september 2012.
Direktionens beslut
Hos polismyndigheten ansöka om tillstånd enligt 3 kap 6 ordningslagen
för XXX och XXX, att under perioden 1 januari 2012 till den 31 december
2012 inom detaljplanelagt område i Arboga kommun skjuta skadedjur.

Skickas till
Närpolisområde Västra Mälardalen + handlingar
XXX
XXX
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 186

Dnr 203/2011-214

Förslag till detaljplan för Idun 13 och Ran 1 i Arboga
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har den 25 november inkommit samrådshandling i rubricerat ärende för yttrande senast den 15
december 2011.
Miljö- och bygg har begärt och beviljats förlängd svarstid till den 21 december 2011.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för fastighetsreglering och klargöra ansvarsområden. Vissa områden som, i underliggande detaljplan, tillhör allmän platsmark avses sammanfogas med användningsområden som tillhör kvartersmark och vice versa. Även användning
A (område för allmänt ändamål) avses ändras till beteckning som är förenlig med ny lagstiftning och nya markägoförhållanden, men som också är i
linje med underliggande plans huvudsyfte om att möjliggöra för skolverksamhet.
På fastigheten Idun 13 finns ett miljöhus placerat på prickad mark, mark
som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Bygglov är beviljat för miljöhusets placering på prickmarken. Detaljplanen bör därför kompletteras med
en byggrätt för miljöhusets placering, detta för att säkerställa eventuella
ombyggnationer av miljöhuset och göra det planenligt.
Direktionens beslut
Förslag till detaljplan för Idun 13 och Ran 1 i Arboga bör kompletteras
med en byggrätt för miljöhusets placering på Idun 13. I övrigt inga synpunkter på planförslaget.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 187

Dnr 208/2011-214

Förslag till detaljplan för industriområde söder om Fabriksgatan i Kungsör
Från Kommunstyrelsen/Kungsörs kommun har den 2 december 2011
inkommit samrådshandling i rubricerat ärende för yttrande senast den 30
december 2011.
Ändringen av detaljplanen innebär att planområdet utökas och gatumark
övergår till att bli kvartersmark.
Direktionens beslut
Det är inte lämpligt att utan rening avleda dagvatten till Vilabäcken. Dagvatten från industriområde bör alltid renas före avledning från fastigheten. I övrigt inga synpunkter på planförslaget.

Skickas till
Kommunstyrelsen/Kungsörs kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 188

Änr MI 2011-1847

Ansökan om strandskyddsdispens för brygga på Måla 2:1 i
Arboga
Sökanden: XXX
Den 15 november 2011 inkom sökanden med ansökan om strandskyddsdispens för att anlägga en pålad träbrygga på 2 x 10 m i anslutning till sin arrendetomt på fastigheten Måla 2:1. Sökanden avser även
att bygga en sommarstuga på 60 m² och ett förråd på 20 m² på den arrenderade tomten som ägs av XXX och XXX. De äger både vatten- och
landområde.
Endast bryggan omfattas av strandskyddsbestämmelserna då byggnaderna uppförs inom planlagt område där strandskyddet sedan tidigare
är upphävt. Bryggan byggs i tomtgräns till intilliggande arrendetomt
och kommer att nyttjas gemensamt av de båda arrendatorerna.
Placering av bryggan sker inom strandskyddsområdet som sträcker sig
från strandlinjen 100 meter ut i Hjälmaren.
Kommunicering har skett den 25 november 2011.
Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har
utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Syftet
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet.
För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl.
Sökanden har som skäl angett att byggnaden/anläggningen måste för
sin funktion ligga vid vattnet.
Området är sedan länge planlagt och byggnationerna förtätar redan
ianspråktaget område. Bryggan bidrar inte till någon ytterligare privatisering och måste för sin funktion ligga vid vattnet. Det finns inga
gemensamma brygganläggningar i området så det är positivt att bryggan görs gemensamt med intilliggande granne så att antalet bryggor i
viken hålls nere.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 188 forts
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att det finns särskilda skäl att ge
en dispens från strandskyddet vad gäller byggnation av bryggan.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för brygga maximalt 2 m bred och 10 m lång i enlighet med inlämnade ritningar på fastigheten Måla 2:1.
2. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet för strandskyddets
syften. 7 kap § 18 c pkt 3 miljöbalken
3. 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. 7 kap § 18 h miljöbalken

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.

Avgift: strandskyddsdispens 2 385 kronor

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 189

Änr BLOV 167/2011

Förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och
uthus på Hasta 9:1 i Arboga
Sökanden: XXX
Den 4 juli 2011 inkom sökanden med ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och uthus på Hasta 9:1 i Arboga kommun.
Hasta 9:1 i Arboga ligger inte inom område utpekat i det kommunala kulturmiljöprogrammet eller inom riksintresseområde för kulturmiljövård.
Ärendet har varit remitterat till närboende och myndigheter för yttrande.
Länsstyrelsen, Trafikverket, Skanova, Mälarenergi Elnät AB och Västmanlands läns museum har ingen erinran.
Västmanlands läns museum meddelar att befintligt torp bör bevaras och
att hänsyn ska tas till befintliga grunder då de kan betraktas som fornlämning.
Mälarenergi Elnät AB informerar att fastighetsägaren på ett tidigt stadium
bör kontakta Mälarenergi för att erhålla offert på servisanslutning.
Fastighetsägaren till Vidlund 3:16 har ingen erinran.
Fastighetsägarna till Hasta 5:47, Hasta 13:2, Racksätter 3:8 har ej besvarat
remissen.
Fastighetsägaren till Nyby 1:3 lämnar följande synpunkt:
”Vi har en nybyggd robotladugård med tillhörande gödselanläggning. Vi
har ej någonting emot en byggnation men vår gödselbassäng ligger i närheten av deras tänkta byggnation och lukt förekommer. Därför vill vi upplysa om detta, om det blir en byggnation vill vi ej ha några skadeståndskrav på grund av lukt, råmande djur och traktorkörande av de som bygger eller efterföljande eventuella ägare.”
Området mellan djurhållning och den tänkta byggnationen utgörs av bevuxen skogsmark, vilket till viss del kan anses hindra spridning av lukt

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 189 forts
och allergener. Bygglovenheten bedömer att skyddsavståndet är tillräckligt med hänsyn till befintlig vegetation.
Miljöenheten bedömer att vattentillgången är tillräcklig och att det finns
förutsättningar för att lösa avloppsfrågan. En ny avloppsanläggning är
tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljöenheten innan avlopp
inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt,
vilket ställer krav på utformningen.
Direktionens beslut
1. Bebyggelsen ska placeras och utformas med hänsyn till landskapsbilden.
2. Direktionen förklarar sig villig att positivt pröva en ansökan om bygglov om sådan föreligger inom två år från att detta beslut vunnit laga
kraft.

Avgift: Förhandsbesked 4 280 kronor + kungörelse 254 kronor + kommunicering 1 712 kronor = 6 246 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 190

Änr BLOV 235/2011

Förhandsbesked för nybyggnad av småhus och garage på
Holmen 1:8 i Kungsör
Sökanden: XXX
Den 26 oktober 2011 inkom sökanden med ansökan om förhandsbesked
för nybyggnad av småhus och garage på Holmen 1:8 i Kungsörs kommun.
Holmen 1:8 i Kungsör ligger inte inom område utpekat i det kommunala
kulturmiljöprogrammet eller inom riksintresseområde för kulturmiljövård.
Ärendet har varit remitterat till närboende och myndigheter för yttrande.
Länsstyrelsen, Trafikverket, Skanova, Lantmäterimyndigheten och Mälarenergi Elnät AB har ingen erinran.
Mälarenergi Elnät AB informerar att fastighetsägaren på ett tidigt stadium
i planeringen av bostadshuset bör kontakta Mälarenergi Elnät för att få en
offert på anslutningsavgiften eftersom befintligt distributionsnät måste
byggas ut för servisanslutningen.
Fastighetsägaren till Kungsörs allmänning 1:1 har ingen erinran.
Fastighetsägaren till Holmen 1:6 tillstyrker åtgärden med följande erinran:
”Inga problem så länge det inte påverkar vår nuvarande eller framtida
användning av vår mark.”
På fastigheten och i närområdet förekommer djurhållning i dagsläget. Då
ansökan om förhandsbesked sker i ett område med redan existerande
djurhållning och då sökanden själv avser att ha häst på gården bedömer
bygglovenheten att djurhållning inte kommer att påverka boendet negativt.
Miljöenheten bedömer att inga hinder föreligger för iordningställande av
vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljöenheten innan avlopp inrättas.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 190 forts
En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt, vilket
ställer krav på utformningen.
Direktionens beslut
1. Bebyggelsen ska placeras och utformas med hänsyn till landskapsbilden.
2. Direktionen förklarar sig villig att positivt pröva en ansökan om bygglov om sådan föreligger inom två år från att detta beslut vunnit laga
kraft.

Avgift: Förhandsbesked 4 280 kronor + kungörelse 254 kronor + kommunicering 1 712 kronor = 6 246 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 191

Änr MI 2011-173

Sörfennsta 1:7 i Kungsör
Förbundsdirektionen beslutade den 19 oktober 2011, § 156, att förelägga
med ett vite av 15 000 kronor Sörfennsta Lantbruk AB att inkomma med
kompletteringar avseende provtagningsplan, uppgifter gällande kryddor
och glassarom senast den 30 november 2011.
Kompletterande uppgifter inkom till miljö- och hälsoskyddsenheten den
30 november 2011.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det inte är aktuellt med utdömande av vite enligt det beslut som fattades av förbundsdirektionen
den 19 oktober 2011, § 156.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Sörfennsta Lantbruk AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 192

Änr BLOV 110/2008

Mark- och miljööverdomstolens beslut avseende överklagat beslut på Valen 1:6 i Arboga
Miljö- och byggnämnden i Arboga beslutade den 25 september 2008, § 96,
att avslå ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ändrad användning av båthus till bastu på Valen 1:6 i Arboga.
Sökanden överklagade miljö- och byggnämndens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 4 februari 2011 att upphäva det överklagade
beslut och visade ärendet åter till förbundet för meddelande av villkor för
dispens och bestämning av tomtplats.
Förbundsdirektionen beslutade den 16 februari 2011, § 33, att överklaga
Länsstyrelsens beslut.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 29 september 2011 att upphäva
det överklagade beslutet och fastställer miljö- och byggnämndens beslut
den 25 september 2008, § 96.
Sökanden överklagade mark- och miljödomstolens dom genom att begära
prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 1 november 2011 att det inte
finns skäl att meddela prövningstillstånd i detta fall. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut kan ej
överklagas.
Direktionens beslut
Mark- och miljööverdomstolens beslut läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 193

Änr BLK 320/2010

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut på Blåklinten 4 i Kungsör
Bygg- och miljönämnden i Kungsör beslutade den 21 december 2010, §
103, att avslå ansökan om tillbyggnad av garage på Blåklinten 4 i Kungsör.
Sökanden överklagande bygg- och miljönämndens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 15 november 2011 att avslå överklagandet.
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.
Direktionens beslut
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 194

Dnr 79/2011-002

Delegationsbeslut för november månad 2011
1. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista avseende beslutande
ärenden för perioden 1 november till den 30 november 2011.
2. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 november till den 30
november 2011 avseende:
- lämnade bygglov
(BI L 83-86/2011, ESB L 53-57/2011
- bygglov/kontrollansvarig
(BI LKA 32-39, 41/2011 )
- Medgivna mindre avvikelse från detaljplan
(BI LA 4-5/2011)
- fattat beslut om kontrollplan
(BI KP 136-142/2011, ESB KP 35/2011)
- godkännande av kvalitetsansvarig
(BI KA 110-115/2011)
- godkännande av kontrollansvarig
(BI BIKA 16-21/2011, ESB BIKA 3/2011)
- utfärdanden av slutbesked
(BI SBE 1, 6-9/2011, ESB SBE 2-3/2011)
- utfärdande av slutbevis
(BI SB 42-43/2011)
- lämnade startbesked
(BI SKP 49-60, 62-65/2011, ESB SKP 19-24/2011)
3. Av förbundschefen godkänd förrättning avseende fastighetsreglering
berörande Smedby 1:9 och 3:10 i Arboga . Dnr 17/2011-002
4. Av förbundschefen förlängd tidsbegränsad anställning av assistent för
perioden 1 december 2011 till den 31 mars 2012. Dnr 149/2011-023
Direktionens beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 195

Dnr 55/2011-041

Måluppföljning till och med den 30 november 2011
Från förvaltningen föreligger rapport om måluppfyllelse till och med den
30 november 2011.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 196

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Bekräftelse på anmälan om etablering av skola på Ratten 1 i Arboga.
Änr MI 2011-1374
2. Beslut från kommunfullmäktige/Arboga kommun den 29 september
2011, § 151. Överlåtelse av inventarier till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 197/2011-400
3. Beslut från tekniska nämnden/Arboga kommun den 14 september
2011, § 109. Ås 3:1 med flera.
Dnr 207/2011-400
4. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Smedby 1:9 och 3:10 i Arboga.
Dnr 16/2011-245
5. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering Västerskolan 1 och 2 i Kungsör.
Dnr 16/2011-245
6. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering Skopan 1 och 5 i Kungsör.
Dnr 16/2011-245
7. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering Skillinge 2:31, 2:37 och 2:221 i Kungsör.
Dnr 16/2011-245
8. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering Kaplanen 8, Runna 1:23 och 2:1 i Kungsör.
Dnr 16/2011-245
9. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering Fänriken 2, Kungsör 3:1 och Nanna 2 i
Kungsör.
Dnr 16/2011-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-12-14

§ 197

Dnr 77/2011-102

Val av ersättare i arbetsutskottet
Förbundsdirektionen beslutade den 16 februari 2011, § 34 att inrätta ett
arbetsutskott. Gunilla A. Aurusell (S) och Dan Karlsson (V) valdes som
ledamöter i arbetsutskottet för mandatperioden 2011-2014.
Personliga ersättare för valda ledamöter i arbetsutskottet ska utses.
Ledamot som är förhindrad att delta i arbetsutskottets sammanträde eller
vid beredningsmötena meddelar personlig ersättare samt direktionssekreteraren.
Direktionens beslut
1. Till personlig ersättare för Gunilla A.Aurusell (S) i arbetsutskottet utses
Ronny Moström (S).
2. Till personlig ersättare för Dan Karlsson (V) i arbetsutskottet utses Ingolf Bode (S)
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