SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2014-11-19

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga 13.30 - 14.35

Beslutande

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

Övriga deltagare

Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Carina Sjölund (M), Kungsör
Förbundschef Thomas Åkesson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva-Lena Oscarsson § 102
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Charlotte Ahlgren §§ 102 - 105
Direktionssekreterare Lotta Alm

Utses att justera

Hans Andersson med Aado Mets som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 24 november 2014 kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

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

§ 102 - 119

Ordförande

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

Justerande

............................................................
Hans Andersson

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

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Datum för anslagets uppsättande

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

Underskrift

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2014-11-19

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga 13.30 – 14.35

Beslutande

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

Övriga deltagare

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

Utses att justera

Hans Andersson med Aado Mets som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 19 november 2014 kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

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

§ 104

Ordförande

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

Justerande

............................................................
Hans Andersson

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

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2014-11-19

Datum för anslagets uppsättande

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

Underskrift

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

Blad 1

Innehåll
Information

2

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Arboga
och Kungsörs kommuner

3

Yttrande avseende bildandet av naturreservat Norra Hammaren, Järnäs
3:4 och 4:5, i Arboga kommun

4

Yttrande avseende bildandet av naturreservat Locknäs, Järnäs 4:6, i
Arboga kommun

5

Beslutsattestanter

6

Klämdagar 2015

7

Sammanträdesplan för 2015

8

Revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport 2014-08-31”

9

Kommunala skyttar 2015

10

Vitesföreläggande om skyddsåtgärder och försiktighetsmått på Röfors
4:4 i Arboga kommun

11

Ansökan om förhandsbesked på Hällby 3:24 i Arboga kommun

13

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov på Grindberga 1:2 i
Arboga kommun

15

Ekonomirapport för oktober månad 2014

17

Måluppföljning till och med 31 oktober 2014

18

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

19

Länsstyrelsens beslut avseende överklagande av Länsstyrelsens beslut,
nu fråga om avvisning av överklagande
20
JO beslut

21

Handlingar för kännedom

22

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 102

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Eva-Lena Oscarsson informerar om
MIFO.

Förbundsdirektionen tackar för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 103

Änr MI 2014-598

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön i Arboga och Kungsörs kommuner
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tillsynsansvar för de lokala
föreskrifterna för hälsa och miljö i Arboga och Kungsörs kommuner. Föreskrifterna i kommunerna skiljer sig åt och förbundskontoret har därför
tagit fram ett förslag på nya gemensamma lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö i Arboga och Kungsörs kommuner.
Föreskrifterna ska fastställas av respektive förbundsmedlem och kommunerna har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
• Förslag till ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön i Arboga och Kungsörs kommuner” daterad 5 november 2014
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 3 november 2014
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner förslag till lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Arboga och
Kungsörs kommuner.

2

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Arboga och Kungsörs kommuner överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 104

Änr MI 2014-1563

Yttrande avseende bildandet av naturreservat Norra Hammaren, Järnäs 3:4 och 4:5, i Arboga kommun
Från Länsstyrelsen har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende
för yttrande senast den 31 oktober 2014. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd svarstid till den 19 november
2014.
Länsstyrelsen föreslår ett område norr och öster om det tidigare naturreservatet Södra Hammaren. I förslaget ingår reservatsföreskrifter, skötselplan och konsekvensbeskrivning.
Miljö- och hälsoskyddsenheten ser positivt på bildandet av ett reservat i
området som sedan länge varit utpekat som riksintresse för naturvård,
men anser att föreskrifterna behöver förtydligas avseende vilka regler som
gäller för jakt, samt i övrigt för dödandet av djur inklusive insekter och
även vad som ska ske i fall av stora insektsangrepp.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar från Länsstyrelsen daterad 6 oktober 2014
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 31 oktober 2014

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att föreskrifterna bör
förtydligas med avseende på jaktfrågan och den i viss mån relaterade
frågan om dödandet av insekter, inklusive vid insektshärjningar. I
övrigt inga invändningar mot reservatsföreskrifterna och ser positivt
på beslutet att upprätta Norra Hammarens naturreservat.

2

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Länsstyrelsen/Naturvårdsenheten
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 105

Änr MI 2014-1700

Yttrande avseende bildandet av naturreservat Locknäs,
Järnäs 4:6, i Arboga kommun
Från Länsstyrelsen har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende
för yttrande senast den 27 november 2014.
Länsstyrelsen föreslår ett område på Järnäs 4:6 (en udde i Hjälmaren) som
naturreservat. I förslaget ingår reservatsföreskrifter, skötselplan och konsekvensutredning.
Miljö- och hälsoskyddsenheten ser positivt på bildandet av ett reservat i
området som har flera olika typer av lövskog, men anser att föreskrifterna
behöver förtydligas i ett par fall där likartade förbud listats flera gånger.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar från Länsstyrelsen daterad 28 oktober 2014
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 14 november 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inget att erinra mot skapandet av naturreservatet Locknäs under förutsättning att Arboga kommun
fortsatt har möjlighet att arbeta för en lösning med att överföra vatten och
avlopp via ledningar i norra delen av området. Om reservatet förhindrar
detta, bör en viss minskning av områdets area övervägas för att möjliggöra dragning av planerade överföringsledningar.
Vidare anser myndighetsförbundet att föreskrifterna bör förtydligas i de
punkter som överlappar varandra mellan del A och del C av föreskrifterna, för att de ska bli tydliga och lättförståeliga för allmänheten.

Skickas till
Länsstyrelsen/Naturvårdsenheten
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 106

Dnr 47/2014-002

Beslutsattestanter
Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende daterad den 5 november 2014.
Beslutsunderlag
• Förteckning beslutsattestanter 2014 daterad 5 november 2014
Beslut
1

Förbundschef Thomas Åkesson, med enhetssamordnare miljö Eva
Carlstedt Ståhl som ersättare, utses till beslutsattestant för januari 2015
för ID 30000 (Förbundsdirektion) och ID 30001 (Revision).

2

Förbundschef Thomas Åkesson, med enhetssamordnare miljö Eva
Carlstedt Ståhl som ersättare, utses till beslutsattestant år 2015 för:
ID 30099 Felkontering löner, ID 31000 VMMF administration, ID 32100
Bygglov administration, ID 32200 Bygglov, ID 32300 Energirådgivning, ID 33100 Miljö- och hälsoskydd administration, ID 33200 Miljöoch hälsoskydd, ID 90100 Pensioner, ID 90400 Avskrivning externa, ID
91000 Kommunbidrag, ID 93000 Internränta, ID 94000 Finansiella intäkter/kostnader, ID 95000 Extra ord intäkter/kostnader, ID 96000
Avskrivning, ID 99999 Årsomslutning investeringar, ID 90200 Oförutsett, ID 99000 Årets resultat och ID 99990 Investeringar.

Skickas till
Berörda + handling
Revisor Eva Nerpin + handling
Revisor Claes Wolinder + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 107

Dnr 48/2014-028

Klämdagar 2015
Under 2015 infaller 3 klämdagar, fredag 2 januari, måndag 5 januari och
fredag 15 maj.
Personalutskottet i Arboga beslutade den 6 oktober 2014, § 32, att ovanstående klämdagar kan inarbetas av personal med flexibel arbetstid i Arboga
kommun.
Inom Västra Mälardalens Myndighetsförbund brukar klämdagar inarbetas
av personalen om arbetet så tillåter och erforderlig service till allmänheten
kan upprätthållas.
Förbundschefen förtydligar att lägsta godtagbara bemanning innebär att
minst 1 medarbetare finns tillgänglig på Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor under klämdagarna.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från personalutskottet daterad 6 oktober 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att under 2015 kan fredag 2 januari, måndag 5 januari och fredag 15 maj inarbetas av personal
under förutsättning att erforderlig service till allmänheten kan upprätthållas.

Skickas till
Västra Mälardalens Kommunalförbund/Lön
Förbundskontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 108

Dnr 46/2014-006

Sammanträdesplan för 2015
Från samordnare central administration föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Sammanträdesplan 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer upprättad sammanträdesplan för år 2015. Platsen för sammanträdena är Delphisalen i Högskolecentrum i Arboga kommun med start kl.14.00.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 109

Dnr 14/2014-042

Revisionsrapport ”Översiktlig granskning delårsrapport
2014-08-31”
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är
förenligt med de mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som för
verksamheten.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport från KPMG daterad 2 oktober 2014
• Bedömning från revisorerna daterad 20 oktober 2014

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisionsrapporten till
handlingarna.

Skickas till
Revisor Eva Nerpin
Revisor Claes Wolinder
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 110

Dnr 49/2014-447

Kommunala skyttar 2015
Tillstånd enligt 3 kap 6 § ordningslagen att inom detaljplanelagt område i
Arboga kommun och Kungsörs kommun skjuta skadedjur upphör att
gälla den 31 december 2014 för förbundets anlitande skyttar Benny Dahlgren, Hans Lövgren, Anders Soldervik och Christer Axelsson.
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos polismyndigheten om tillstånd enligt 3 kap 6 ordningslagen för Hans Lövgren,
pnr 460215-9339, Kåsättervägen 3, 732 97 Arboga och Pontus Skoglund, pnr 771114-6998, Formvägen 13, 732 33 Arboga, och Magnus
Unosson, pnr 741005-6696, Höjens Gata 6, 732 34 Arboga att under
perioden 1 januari 2015 till den 31 december 2015 inom detaljplanelagt område i Arboga kommun skjuta skadedjur.

2

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos polismyndigheten om tillstånd enligt 3 kap 6 ordningslagen för Christer Axelsson, pnr 640811-6911, Valskogsvägen 80, 736 93 Kungsör och Anders
Soldervik, pnr 560715-6972, Jägaråsen 50 A, 736 93 Kungsör att under
perioden 1 januari 2015 till den 31 december 2015 inom detaljplanelagt område i Kungsör kommun skjuta skadedjur.

Skickas till
Närpolisområde Västra Mälardalen + handlingar (gm Maria Bohrlund)
Hans Lövgren
Pontus Skoglund
Magnus Unosson
Christer Axelsson
Anders Soldervik
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 111

Änr MI 2014-1352

Vitesföreläggande om skyddsåtgärder och försiktighetsmått på Röfors 4:4 i Arboga kommun
Miljö- och hälsoskyddsenheten beslutade den 7 juni 2011 om föreläggande
om skyddsåtgärder och försiktighetsmått på Röfors 4:4 (Christers Bilplåt) i
Arboga kommun.
Vid den uppföljande inspektionen den 23 november 2011 bedömdes att
kvarvarande brister skulle följas upp vid nästa ordinarie inspektionstillfälle.
Den 8 september 2014 utfördes offentlig tillsyn enligt miljöbalken där fokus låg på avfallshantering, kemikaliehantering, farligt avfall samt utsläpp
till mark, vatten och luft. En uppföljning av föregående inspektion genomfördes också och det konstaterades att flera av de brister som verksamheten skulle ha åtgärdat kvarstod. Dessutom hade majoriteten av de brister
som tidigare åtgärdats återkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att verksamheten inte åtgärdat
de brister som tidigare påpekats och därmed inte uppfyller de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap, varför föreläggande med vite att åtgärda påpekade brister nu föreslås.
Kommunicering har skett och inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut, föreläggande om skyddsåtgärder och försiktighetsmått daterad 7 juni 2011
• Inspektionsrapport över uppföljande inspektion daterad 29 november
2011
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 10 oktober 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
(SFS 1998:808) 26 kap 9, 14 §§ med hänvisning 2 kap 2, 3, 5, 7 §§ att förelägga Christer Lundqvist, pnr 460618-6635, Medåker Hagalund, 732 96
Arboga, vid vite att senast den 31 januari 2015 åtgärda de brister i verksamheten som redovisas i nedanstående beslutspunkter.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 111 forts
1

Minska antalet uppställda bilar på fastigheten till maximalt 40 varav
minst 25 ska vara tömda på miljöfarligt innehåll. Beslutet förenas med
ett vite på 1 000 kronor.

2

Sortera och ställa upp bilarna snyggt och samlat. Beslutet förenas
med ett vite på 1 000 kronor.

3

Städa bort metallskrot och däck från fastigheten och skicka det för
återvinning. Beslutet förenas med ett vite på 1 000 kronor.

4

Ombesörja borttransport av sopsäckarna med avfall till återbruket.
Beslutet förenas med ett vite på 1 000 kronor.

5

Förvara de kemikalier som används i verkstaden väl samlade i kemikalieskåp. Beslutet förenas med ett vite på 1 000 kronor.

6

Upprätta rutiner för borttransport av farligt avfall. Beslutet förenas
med ett vite på 1 000 kronor.

7

Föra anteckningar om hanteringen och transport av farligt avfall som
uppkommer i verksamheten. Beslutet förenas med ett vite på 1 000
kronor.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Christer Lundqvist
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 112

Änr BLOV 2014-202

Ansökan om förhandsbesked på Hällby 3:24 i Arboga
kommun
Sökande: Sten Lundgren, Box 174, 734 23 Hallstahammar
Ansökan innebär förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och garage
på Hällby 3:24 i Arboga kommun.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ingår inte någon
sammanhållen bebyggelse. Fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövård.
Ärendet har remitterats till närboende och berörda myndigheter.
Länsmuseet anser inte att några hinder föreligger, om en timmerbyggnad
som flyttas till platsen anpassas med en underliggande karaktär och placeras på ett betryggande avstånd från Hällby gård.
Fastighetsägarna till Vallby 4:17 vill ha en förklaring till hur vatten och
avlopp ska lösas, samt hur tillfart ska lösas till fastigheten.
Fastighetsägarna till Hällby 3:6 anser inte nybyggnation som lämplig på
platsen. De hänvisar till riksintresset, med bevarandet av kulturmiljön.
Om ny byggnation mot förmodan skulle uppföras så anses byggnadsytan
begränsas och att byggnationen sker på norra delen av fastigheten.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markresurserna och bedöms inte ska områdets natur
eller kulturvärden.
Ett tillägg med ny bebyggelse i kulturmiljön ställer höga krav på kvalitet
avseende utformning och materialval. Den nya byggnaden ska utformas
med underordnad storlek och karaktär i förhållande till Hällby gård och
placeras på ett betryggande avstånd från huvudbyggnaden.
Inkomna synpunkter förändrar inte bygglovenhetens bedömning och åtgärden tillstyrks.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 112 forts
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked daterad 13 augusti 2014
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 4 november 2014
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 §, meddela att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.

2

Avgift för förhandsbesked, expediering och underrättelse, 6 476 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2014.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 113

Änr BLOV 2014-207

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov på Grindberga 1:2 i Arboga kommun
Sökande: Mälarenergi Elnät AB, Box 924, 731 29 Köping
Ansökan innebär bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation 3,5 m² på Grindberga 1:2 i Arboga kommun.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Föreslagen byggnation
ligger helt inom strandskyddat område. Delar av fastigheten omfattas av
andra intressen som naturvårdsplan, kulturminnesvårdsprogram och bevarandeprogram för odlingslandskapet. Intressena härrör såvitt kan bedömas från eklundar i odlingslandskapet, något som inte påverkas av
transformatorstationens lokalisering.
Området har redan tagit i anspråk genom vägar, bro och byggnationer i
området. Att uppföra en ny transformatorstation på platsen bedöms inte
ändra platsens karaktär eller betydelse för vare sig allmänheten eller djur
och växter.
Transformatorstationen ersätter en äldre byggnad i närheten och placeras
utmed en grusplan som bildas av att flera vägar möts i området. Stationen
saknar hemfridszon och behov av tomtplats.
Kommunicering har skett och inga synpunkter har inkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs ingen kontrollansvarig.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens daterad 17 september 2014
• Ansökan om bygglov daterad 21 augusti 2014
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 4 november 2014

Beslut
1

Ordförandes sign.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § att lämna strandskyddsdispens för nybyggnad av
transformatorstation på Grindberga 1:2 i Arboga kommun.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 113 forts
a) 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.
b) Mark får tas i anspråk för själva byggnaden men byggnaden medför ingen hemfridszon eller tomtplats i sig.
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 beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31 § bevilja bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Grindberga 1:2 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) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.

3

Avgift för strandskydds dispens, bygglov, startbesked, expediering
och underrättelse, 8 296 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2014.

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 och karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 114

Dnr 14/2014-042

Ekonomirapport för oktober månad 2014
Ekonomirapporten för oktober månad visar för närvarande på ett överskott om 215 000 kronor.
Överskottet beror bland annat på lägre kostnader för avskrivningar, bilar
och förbrukningsmaterial samt nytt avtal för revision som medför lägre
kostnader.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 oktober 2014.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport från förbundskontoret daterad 5 november 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 115

Dnr 32/2013-041

Måluppföljning till och med 31 oktober 2014
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport från förbundskontoret daterad 1 oktober 2014

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 116

Dnr 15/2014-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 oktober till
den 31 oktober 2014.

2

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober till den 31 oktober 2014.

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 oktober till den 31
oktober 2014.

4

Förbundschefens delegationsyttrande till Mark- och miljödomstolen
den 5 augusti 2014. Överklagat föreläggande om markundersökning i samband med tömning och rengöring av cisterner på Munkens Bensin & Livs,
Fingersvampen 5 Arboga kommun.
Änr MI 2012-1927

5

Förbundsdirektionens ordförandes lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 10 november 2014.
Dnr 16/2014-002

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 117

Änr BLOV 2014-78

Länsstyrelsens beslut avseende överklagande av Länsstyrelsens beslut, nu fråga om avvisning av överklagande
Förbundsdirektionen beslutade den 21 maj 2014, § 54, om förhandsbesked
för nybyggnad av småhus och smådjurshotell på Brattberget 1:38 i Arboga
kommun.
Närboende överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 19 september 2014 att avslå överklagandena.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen.
Länsstyrelsen beslutade den 24 oktober 2014 att överklagandet kommit in
för sent och avvisar detta.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens beslut daterad 24 oktober 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 118

Änr MI 2014-593

JO beslut
Erik Härenby Grip har i en anmälan till JO framfört klagomål mot Västra
Mälardalens Myndighetsförbund med anledning av handläggning av
överklagande av en skrivelse.
Förbundsdirektionen yttrade sig till JO den 19 februari 2014, § 19.
Den 29 oktober 2014 fattade JO beslut i ärendet varav framgår:
”Beslutsmyndigheten ska ta ställning till om överklagandet kommit in i
rätt tid men inte till förutsättningarna för att ärendet ska bli föremål för
saklig prövning i högre instans, det är en uppgift för överinstansen.
Den skrivelse som Erik H.G lämnade in till förbundet uppfattade förbundet som ett överklagande. Därmed borde myndighetsförbundet ha tagit
ställning till om Erik H.G:s överklagande hade kommit in i rätt tid och,
om så var fallet, överlämnat överklagandet tillsammans med övriga handlingar i ärendet till Länsstyrelsen utan dröjsmål. Det gjorde emellertid inte
förbundet. Istället skickades ett brevsvar till Erik H.G nästan sex månader
senare. En sådan handläggning är inte godtagbar. Myndighetsförbundet
förtjänar därför kritik för sin handläggning av Erik H.G:s överklagande.
Vad som övrigt framkommit ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från JO.”

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger beslutet från JO till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-11-19

§ 119

Handlingar för kännedom
1

Mark- och miljödomstolens dom den 4 november 2014. Med delvist
bifall av överklagandet och med ändring av det överklagade beslutet
upphäver mark- och miljödomstolen förbundets beslut, såvitt avser
punkterna 2, 4, 5, 6 och 7. Punkterna 1, 3, och 8 ändras. Föreläggande
om markundersökning i samband med tömning och rengöring av cisterner,
Munkens Bensin & Livs, Fingersvampen 5 i Arboga kommun.
Änr MI 2012-1927

2

Mark- och miljödomstolens dom den 5 november 2014. Tillstånd för
vattenverksamhet för skredförebyggande åtgärder i Arbogaån, Nästkvarn 2:2, i Arboga kommun. Änr MI 2014-47

3

Sveriges kommuner och landsting cirkulär 14:39, budgetproposition
för år 2015.
Dnr 51/2014-400

4

Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport, smycken i detaljhandeln.
Änr MI 2013-1203

5

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende anläggningsåtgärd berörande Råsta 1:7 mfl i Kungsörs
kommun.
Dnr 8/2014-245

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Holma 1:24 samt omprövning av Holma
ga:3 i Kungsörs kommun.
Dnr 8/2014-245

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Uddhagen 1 och 4 i Kungsörs
kommun.
Dnr 8/2014-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

