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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 124

Dnr 4/2012-042

Ekonomirapport för november månad 2012
Ekonomirapporten för november månad visar för närvarande på ett överskott om 270 000 kronor.
Överskottet beror bland annat på lägre personalkostnader på grund av
vakanser, investeringar som blivit senarelagda samt kostnader för sammanträdesarvoden och telefoni som är lägre än budgeterat.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 30 november
2012.
Direktionens beslut
Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 125

Dnr 101/2012-041

Komplettering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
taxa 2013
Förbundsdirektionen beslutade den 19 september 2012, § 93 att fastställa
taxa för år 2013.
Från förbundschefen har inkommit tjänsteskrivelse den 28 november 2012
varav framgår:
”Den 10 september 2012 fastställde förbundsdirektionen en taxa för
VMMF verksamhet under 2013. I den fastställda taxan finns nu behov av
tillägg och justeringar dels med anledning av att förbundet får ett nytt
uppdrag kring tillsyn av folkölsförsäljning dels att förbundskontoret noterat att vissa uppgifter saknas i den fastställda taxan.
Ett förslag på revidering av taxa för 2013 har tagits fram. I bilagt förslag på
revidering är borttagen text överstruken och tillagd text kursiverad. I det
bilagda förslaget finns endast de delar av taxan med där förändringar
gjorts samt ett förslag på ny taxedel för folkölstillsynen. Nedan följer
sammanfattande kommentarer över de föreslagna revideringarna.
Taxa för tillsyn enligt alkohollagen
Ett nytt taxeområde har lagts till för tillsyn enligt alkohollagen gällande folköl. Timavgiften föreslås vara samma som för miljöområdet.
I taxan finns förslag på en nedsättning av årsavgiften med anledning
av möjligheten att genomföra samordnad tillsyn med tillsynen av
försäljning av tobak och receptfria läkemedel. Följande text är inskriven i taxan och är också tillagd i taxorna för tobak och receptfria
läkemedel.
7§

Om samma verksamhet är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll av försäljning av tobak, vissa receptfria läkemedel och/eller öl tas hel avgift ut enligt en
av taxorna. Avgiften enligt de övriga taxorna sätts då ned till hälften.

Övriga tillägg
I några av taxeområdena saknas paragrafer om hur avgiften ska betalas,
överklagas samt att timavgiften är högre under kvällarnätter och helger. I
förslaget har därför tillägg gjorts om detta enligt följande:
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

Blad 4

§ 125 forts
Avgiftens erläggande m.m.

x§

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska ske
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

Verkställighetsfrågor m.m.

x§

Västra Mälardalens myndighetsförbunds beslut om avgift kan överklagas till Länsstyrelsen.

Timavgift

x§

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan …….
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan
klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton,
trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Bygglovtaxan
I bygglovtaxan föreslås att timavgiften fastslås till samma nivå som inom
miljöbalkens område dvs. 830 kr/timme och att tidigare text om timavgift
i taxan stryks. Detta anges i tabell 2.
I nuvarande taxa saknas möjlighet att ta ut avgift för handläggning av
anmälan för installation och ändring av VVS och hissar. I tabell 14 föreslås
en komplettering angående detta samt några mindre justeringar kring
ärenden som rör ventilation”.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2013 revideras enligt upprättat förslag daterad den 28 november 2012.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 126

Dnr 130/2012-008

Intern kontrollplan 2013
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag till Intern kontrollplan
2013 daterad den 29 december 2012.
Direktionens beslut
Upprättad Intern kontrollplan daterad den 29 december 2012 fastställs.

Skickas till
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 127

Dnr 129/2012-400

Verksamhetsplan 2013
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende daterad den 28 december 2012.
Direktionens beslut
Upprättad verksamhetsplan 2013 inklusive bilagor miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsplan 2013 och kontrollplan för livsmedelskontroll
2013 fastställs.

Skickas till
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 128

Änr MI 2012-1101
Änr BLOV 2012-459

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus på Haketorp 1:20 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 84 m², altan 28 m² och strandskyddsdispens på Haketorp 1:20 i
Arboga kommun.
Fastigheten har sedan tidigare varit bebyggd med ett fritidshus om ca
60 m², vilket revs under sommaren 2012.
På fastigheten finns sedan tidigare två mindre ekonomibyggnader och en
timrad grillplats. Ska uppställning av husvagnar ske ska det göras inom
fastigheten och husvagnarna får ej stå permanent utan endast under en
semesterperiod. Ska de stå under längre tid krävs strandskyddsdispens
även för dessa.
Fastigheten omfattas av strandskyddsområde som sträcker sig 100 meter från strandlinjen på Högsjön, både upp på land och ut i vattnet och
ligger delvis inom område med naturvårdsplan klass 3. All byggnation sker inom redan ianspråktagen tomtmark.
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 djur- och växtlivet.
För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl. Det
skäl som angetts i ansökan är följande.


redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse
för strandskyddets syften

Inga hinder föreligger för iordningsställande av en eventuell vatten- och
avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en
ansökan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan eventuellt
avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet
negativt, vilket ställer krav på utformningen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 128 forts
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att den nya byggnaden inte
kommer att påverka naturmiljön och tillgängligheten negativt och att dispens därmed kan ges från strandskyddsbestämmelserna.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Direktionens beslut
1. Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § lämnas dispens från strandskyddet för att ersätta äldre fritidshus på ca 60 m² med ett nytt på totalt 112
m² på fastigheten Haketorp 1:20 i Arboga kommun.
2. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Miljöbalken 7 kap 18 c pkt 1 §
3. Tomtplatsbestämning på Haketorp 1:20 görs enligt fastighetsgränsen.
Miljöbalken 7 kap 18 f §
4. Mark utanför tomtplatsen får ej tas i anspråk. Miljöbalken 7 kap 18 f §
5. 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. Miljöbalken 7 kap 18 h §
6. Med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap 31 § beviljas bygglov
för nybyggnad av fritidshus på Haketorp 1:20.
7. Avgift för bygglov/startbesked 8 884 kronor + strandskyddsdispens
4 400 kronor fastställs enligt antagen taxa av Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

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 + karta + ansökan, Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta, sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 129

Änr BLOV 2012-559

Ansökan om uppställning/nybyggnad av förskolemodul på
Skillinge 2:31 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov för uppställning/nybyggnad av förskolemodul på Skillinge 2:31 i Kungsörs kommun.
Fastigheten Skillinge 2:31 ligger inom detaljplan nr. 143. I aktuell detaljplan anges markens användningssätt som S1, barnstuga. Föreslagen byggnation hamnar delvis på prickad mark, mark som enligt detaljplanen inte
får bebyggas.
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900) får ett tidsbegränsat
bygglov ges för en åtgärd som uppfyller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 §, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå
under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år
och tiden kan förlängas i ytterligare fem år.
Berörd grannfastighet är hörd och godkänner placeringen gällande byggnation på prickad mark.
Då detaljplanen medger verksamhet för barnstuga och att åtgärden är
tidsbegränsad, anser bygglovenheten att förskolemodulen kan placeras
delvis över prickad mark och att ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas.
Direktionens beslut
1. Tidsbegränsat bygglov ges med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Bygglovet gäller till och med den 12 december
2017
2. Avgift för bygglov/startbesked 13 728 kronor och kungörelse 260 kronor, enligt fastställd taxa av Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 130

Änr BLOV 2012-560

Ansökan om uppställning/nybyggnad av förskolemodul på
Taklöken 2 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Från sökande har inkommit ansökan om uppställning/nybyggnad av förskolemodul på Taklöken 2 i Arboga kommun.
XXX ansöker om tidbegränsat bygglov om 2 år,
för nybyggnad/uppställning av en förskolemodul på fastigheten Taklöken
2 i Arboga kommun. Kommunen är akut behov av nya tillfälliga lokaler
för förskoleverksamheten. Ansökan avser även en tillhörande parkering.
Fastigheten Taklöken 2 ligger inom detaljplan 2/2002. I aktuell detaljplan
är området utpekat som område för bostäder, samt garage och parkeringar. Åtgärden avviker därmed från gällande detaljplan utifrån användningssätt. Föreslagen byggnation hamnar inom befintlig byggrätt.
För en planstridig åtgärd krävs att grannarna tillfrågas och underrättas
enligt 9 kap. 25§ PBL. Berörda grannfastigheter ska höras och underrättas.
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL får tidsbegränsat bygglov ges för åtgärder av tillfällig karaktär.

Fastigheten gränsar till en livsmedelsbutik och en skola, förutom närliggande bostadsområde. Åtgärden är planstridig och kommer endast att
pågå under en begränsad tid. Då åtgärden är planstridig kommer berörda
grannfastigheter att höras innan beslut i frågan kan fattas.
Bygglovenheten gör bedömningen att en tillfällig uppställning av förskolemoduler inte påverkar omgivning negativt.
Direktionens beslut
Rätten att besluta om tidsbegränsat bygglov, delegeras till enhetssamordnaren på bygglovenheten, under förutsättning att inga synpunkter inkommer från grannfastigheterna under remisshanteringen.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 131

Dnr 25/2012-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande för november
månad 2012
1. Central administrations delegationslista för perioden 1 november till
den 30 november 2012.
2. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 november till den 30 november 2012.
3. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 november till den 30
november 2012.
4. Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 3 december 2012.
Dnr 9/2012-002
Direktionens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut/yttranden godkänns.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 132

Dnr 109/2011-041

Måluppföljning till och med den 30 november 2012
Från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor föreligger rapport
om måluppfyllelse till och med den 30 september 2012.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-12-12

§ 133

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Yttrande från Generalläkaren avseende ändrad miljöfarlig verksamhet,
FMCL.
Änr MI 2012-1824
2. Länsstyrelsens beslut den 2 november 2012 att inte pröva Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut den 17 oktober 2012, § 105, om
strandskyddsdispens på Sickelsjö 1:2 och Ökna 1:15 i Arboga kommun.
Änr MI 2012-1431
3. Länsstyrelsens beslut den 12 november 2012 att inte pröva Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut den 17 oktober 2012, § 106, om
strandskyddsdispens på Himmelsberga S:5 i Kungsörs kommun.
Änr MI 2012-1108
4. Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 5 november 2012, § 106.
Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 för VMMF.
Dnr 4/2012-042
5. Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 25 oktober 2012, § 145.
Kommunikationsplan vid kris.
Dnr 128/2012-016
6. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende omprövningsförrättning berörande Holmsätter ga:1. Fastighetsreglering berörande Holmsätter 1:29, 3:1, Kåsätter 1:10 och 5:1 samt
ledningsrättsåtgärd i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245
7. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Ekeby 1:9, Dal 1:2 och Röfors
2:5 i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

