SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2014-03-19

Förbundsdirektion
Plats och tid

Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 – 15.35

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga
Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Ingolf Bode (S), Arboga
Sven Nilsson (MP), Arboga
Ove Nyberg (FP), Arboga
Ronny Moström (S), Kungsör
Aado Mets (M), Kungsör
Hans Andersson (FP), Kungsör

Övriga deltagare

Bert Elisson (S), Arboga
Susanne Henning (M), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Carina Sjölund (M), Kungsör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Monica Wastelius § 31
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Stina Luokkala § 31
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Monica Wastelius § 31-33
Förbundschef Thomas Åkesson
Direktionssekreterare Lotta Alm

Utses att justera

Hans Andersson med Ronny Moström som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 25 mars 2014, kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
Lotta Alm

§ 31 - 38

Ordförande

...........................................................................................................................
Dan Avdic Karlsson

Justerande

............................................................

...........................................................

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2014-03-19

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

..............................................................................
Utdragsbestyrkande

...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2014-03-19

Förbundsdirektion
Plats och tid

Stora datasalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 -

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga
Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Ingolf Bode (S), Arboga
Sven Nilsson (MP), Arboga
Ove Nyberg (FP), Arboga
Ronny Moström (S), Kungsör
Aado Mets (M), Kungsör
Hans Andersson (FP), Kungsör

Övriga deltagare

Bert Elisson (S), Arboga
Susanne Henning (M), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Carina Sjölund (M), Kungsör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Charlotte Ahlgren § 32
Förbundschef Thomas Åkesson
Direktionssekreterare Lotta Alm

Utses att justera

Hans Andersson med Ronny Moström som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 19 mars kl.16.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
Lotta Alm

§ 32

Ordförande

...........................................................................................................................
Dan Avdic Karlsson

Justerande

............................................................

...........................................................

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2014-03-19

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

..............................................................................
Utdragsbestyrkande

...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

Blad 1

Innehåll
Information

2

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till ny översiktsplan för
Kungsörs kommun

3

Förslag till detaljplan för Hällarnas fritidsområde i Arboga kommun

6

Ekonomirapport för februari månad 2014

7

Måluppföljning till och med 28 februari 2014

8

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

9

Handlingar för kännedom

10

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat föreläggande, Fältskären 2 i
Arboga kommun
11

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

§ 31

Information
Förbundschefen informerade om EU-lagstiftningen.

Förbundsdirektionen tackade för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

§ 32

Dnr 15/2013-212

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till ny översiktsplan
för Kungsörs kommun
Från kommunstyrelseförvaltningen/Kungsörs kommun har inkommit
samrådshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast den 18 mars
2014. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och fått förlängd
svarstid till den 19 mars 2014.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har i beslut den 20 november
2013, § 100, lämnat yttrande över förslag till översiktsplan för Kungsörs
kommun.
Beslutsunderlag
•
•

Miljökonsekvensbeskrivning från Kungsörs kommun
Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 5 mars
2014

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande över
miljökonsekvensbeskrivning av förslag till ny översiktsplan för
Kungsörs kommun:
I miljökonsekvensbeskrivningen diskuteras hur en eventuell flytt av
verksamheter från de inre delarna av Kungsörs tätort till de i planen
föreslagna nya verksamhetsområdena kan leda till mindre bullerstörningar med mera i tätorten. Diskussionen bör kompletteras med
huruvida dessa ”inre” industrifastigheter, i de fall de överges, kan
komma att behöva saneras eller utredas innan de kan utnyttjas för nya
verksamheter.
I konsekvensbeskrivningen för jordbruksmark står att planen ämnar
bevara tätortsnära betesmark. Om detta innebär boende nära betesmarker eller till exempel stallbyggnader får man också vara beredd på
klagomål på framför allt lukt och flugor. Det kan vara lämpligt att redan i planen utvärdera ett minsta avstånd mellan tätortens boendeområden och lantbrukens djurhållning. Miljökonsekvensbeskrivningen
bör också bedöma risken för sådana störningar.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

§ 32 forts
Under ”Klimat, energi och transporter” nämns att negativa klimateffekter av en större befolkning och ökat byggande kan motverkas genom att Kungsörs kommun ställer höga energikrav vid nybyggnation.
Det pågår dock en diskussion på nationell nivå om huruvida kommuner ska kunna ställa egna krav utöver Boverkets regler. Detta bör man
ta med i bedömningen.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att 12 fastigheter i Kungsörs kommun är klassade som förorenade. Dels har Västra Mälardalens
Myndighetsförbund uppgifter om annat antal förorenade fastigheter,
dels kan det misstolkas som att övriga fastigheter är fria från föroreningar. Istället är det så att många fastigheter inte är utredda med avseende på föroreningsgrad ännu. Dessutom förekommer i Kungsörs
kommun en problematik med föroreningar av okänt ursprung, vilket
också kommer kräva utredning.
På ”Radon” står om radon i mark och vatten. Det nämns att de flesta
av de utpekade boendeområdena ligger i högrisk- eller i möjliga högriskområden för radon. Texten om radon i vatten kan dock tolkas som
att alla bostadsområden riskerar att få högt radon i vattnet, vilket enbart gäller om de har egna brunnar. Om områdena ansluts till kommunalt vatten blir det ingen förhöjd radonrisk i det avseendet.
Kungsörs kommun har valt att inte peka ut så kallade LIS-områden
(områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen) eftersom man
hellre vill fokusera på en förtätning av tätorten. Trots detta påpekas
sedan att ”viss kompletterande bebyggelse kan tillåtas” i till exempel
området Lövnäs-Åkholmen. Nyligen har en ansökan om dispens för
bebyggelse i just detta område upphävts av Länsstyrelsen och överklagandet av detta sedan avslagits av mark- och miljödomstolen. Motiveringen var att områdena som pekats ut som lämpliga för bebyggelse
i den äldre, fördjupade översiktsplanen inte automatiskt kunde jämställas med LIS-områden. Det innebär att ”kompletterande bebyggelse” sannolikt inte alls kommer att bli möjligt här eller på andra fastigheter inom strandskyddsområde om det inte sker på redan etablerade tomtplatser. Det viktiga här är att kommunen inte har rådighet
över om ytterligare bebyggelse kan tillåtas, om man inte har pekat ut
områdena som LIS-områden.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

§ 32 forts
Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att man bör ta tillvara
på de utredningar som gjorts och de områden som tidigare utpekats i
fördjupad översiktsplan.
I stycket om målkonflikter, för ”Bättre än goda livsmiljöer” nämns att
ett ökat båtrelaterat friluftsliv kan leda till negativa konsekvenser för
miljön i Mälaren, bland annat på grund av latrinutsläpp i sjön. Det kan
vara värt att nämna här att sådana utsläpp kommer att vara olagliga
efter 1 april 2015 (vilket dock ökar kraven på att gästhamnar har latrintömning). (TSFS 2012:13)
Allra sist i miljökonsekvensbeskrivningen finns ett stycke om att man i
en sådan ska redovisa hur planens miljöpåverkan följs upp. Här står
sedan att det finns möjligheter till uppföljning i samband med detaljplaneläggning och samråd. Västra Mälardalens Myndighetsförbund
anser att det istället bör uttryckas som att man ska följa upp planens
miljöpåverkan i samband med detaljplaneläggning, samråd och andra
situationer där möjlighet till detta ges.
2

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Kommunstyrelsens förvaltning/Kungsörs kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

§ 33

Dnr 63/2013-214

Förslag till detaljplan för Hällarnas fritidsområde i Arboga
kommun
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit granskningshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast den 30 mars 2014.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har i beslut den 11 december
2013, § 114, lämnat yttrande i 3 punkter till tekniska förvaltningen avseende förslag till detaljplan för Hällarnas fritidsområde i Arboga kommun.
Granskningshandlingarna omfattar de yttranden som inkommit under
samrådet samt vilka ändringar som gjorts. 2 av förbundets 3 lämnade
synpunkter har beaktats. Förbundets yttrande gällande bryggor och båtplatser som bör samlas till vissa platser istället för att varje enskild söker
strandskyddsdispens kvarstår.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund vidhåller behovet av samlande
områden för bryggor inom detaljplan med upphävt strandskydd.
Beslutsunderlag
•
•

Granskningshandling daterad 20 februari 2014
Tjänsteskrivelse från förbundsdirektionen daterad 5 mars 2014

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund vidhåller att detaljplanen för Hällarnas fritidsområde i Arboga kommun bör inkludera utpekade områden
för samlokalisering av bryggor, där kommunen ansöker hos Länsstyrelsen
om upphävande av strandskyddet.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

§ 34

Dnr 14/2014-042

Ekonomirapport för februari månad 2014
Ekonomirapporten för februari månad visar ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 28 februari 2014.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport från förbundskontoret daterad 6 februari 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

§ 35

Dnr 32/2013-041

Måluppföljning till och med 28 februari 2014
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport från förbundskontoret daterad 1 mars 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

§ 36

Dnr 15/2014-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 februari till den
28 februari 2014.

2

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 februari till den 28 februari 2014.

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 februari till den 28
februari 2014.

4

Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 10 mars 2014.
Dnr 16/2014-002

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

§ 37

Handlingar för kännedom
1

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 20 februari 2014, § 12. Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 6/2014-100

2

Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 10 februari 2014, § 15. Revidering av förbundsordning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 6/2014-100

3

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 20 februari 2014, § 13. Taxa
för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2014.
Dnr 51/2013-041

4

Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 10 februari 2014, § 16. Taxa
för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2014.
Dnr 51/213-041

5

Bekräftelse på anmälan om etablering av förskola, Sankt Olof 1, i Arboga.
Änr MI 2014-251

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Torpstång 1:5 i Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Norra Kungsladugården 1:19
och Kungsörs Södra 1:42 i Kungsörs kommun.
Dnr 8/2014-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-03-19

§ 39

Änr MI 2013-54

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat föreläggande,
Fältskären 2 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 22 januari 2014, § 5 om vitesföreläggande i rubricerat ärende.
Föreningen överklagade beslutet till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 10 mars 2014 att upphäva Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds beslut.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

