SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2020-12-16

Förbundsdirektion
Plats och tid

Tornet, Vinbäcksleden 15, Arboga kl. 14.00-15.25

Beslutande

Dan Stigenberg (S), Kungsör
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Petter Westlund (C), Kungsör
Magnus Vidin (SD), Kungsör
Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga
Gulshan Eminbeili (L), Arboga
Joakim Rönnberg (S), Arboga
Karl-Bertil Eklund (S), Arboga

Övriga deltagare

Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl
Samordnare central adm Lotta Alm

Utses att justera

Magnus Vidin

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 16 december 2020
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

Justerande

............................................................
Magnus Vidin

§ 111 - 119

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

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2020-12-16

Datum för anslagets uppsättande

2020-12-17
Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

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

2021-01-08
...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

Blad 1

2020-12-16

Innehåll
Intern kontrollplan 2021

2

Verksamhetsplan 2021

3

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på fastigheten Kungsörs södra
i Kungsörs kommun

4

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av
transformatorstation på Höjen i Arboga kommun

6

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av
transformatorstation på Höjen i Arboga kommun

8

Ekonomirapport

10

Måluppföljning till och med 30 november 2020

11

Delegationsbeslut

12

Handlingar för kännedom

13

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 111

Dnr 56/2020-008

Intern kontrollplan 2021
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer Intern kontrollplan för
år 2021.
Handlingar som ingår i beslutet
• Intern kontrollplan 2021
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 30 november 2020
Sammanfattning
Från förbundskontoret finns förslag till Intern kontrollplan för år 2021.
Områden som bedöms som lämpliga är rättssäker myndighetsutövning,
verksamhetens styrdokument, GDPR och direktionens beslut.

Skickas till
Revisorerna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 112

Dnr 57/2020-400

Verksamhetsplan 2021
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer verksamhetsplan 2021
inklusive bilagorna miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsplan 20212024, kontrollplan offentlig livsmedelskontroll 2021-2024 och tillsynsobjekt
2021-2024.
Handlingar som ingår i beslutet
• Verksamhetsplan den 7 december 2020
Sammanfattning
Från förbundskontoret finns förslag till verksamhetsplan för år 2021.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 113

Änr MI 2019-503

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på fastigheten
Kungsörs södra i Kungsörs kommun
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger XXX i Kungsör, i egenskap av fastighetsägare till fastigheten Kungsörs södra xxx i Kungsörs
kommun enligt nedan:
1

Med vite om 1 000 kronor per fordon ska samtliga fordon som inte är
besiktade och skattade avlägsnas från fastigheten eller förvaras på tät
yta och nederbördsskyddade. Föreläggandet ska vara uppfyllt senast
den dag som infaller sju månader efter att detta beslut vunnit laga
kraft.

2

Med vite om 10 000 kronor ska samtliga fordonsdelar innehållande kemikalier eller komponenter som kan klassas som farligt avfall avlägsnas från fastigheten eller förvaras på tät yta och nederbördsskyddade.
Föreläggandet ska vara uppfyllt senast den dag som infaller sju månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

3

Dokumentation över mängden avfall som bortskaffats, vem som tagit
emot avfall, fordonsdelar och fordon ska redovisas för Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Om fordonen lämnats till bildemontering ska
kopia på mottagningskvitton bifogas. Föreläggandet ska vara uppfyllt
senast den dag som infaller åtta månader efter att detta beslut vunnit
laga kraft.

4

All hantering av fordon eller fordonskomponenter som innebär montering eller demontering ska ske på tät yta med nederbördsskydd.

5

Alla kemikalier och flytande farligt avfall ska förvaras oåtkomligt för
utomstående och på tät yta som är nederbördsskyddad.

6

Skyddsåtgärder som vidtas enligt detta beslut ska göras i samråd med
Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 113 forts
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap. 9, 14 §§, 15 kap. 26 § med
hänvisning till 2 kap. 1, 2, 3, 6, 7 och 8 §§ och 9 kap. 1 § och 27 kap 1 §.
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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.
Handlingar som ingår i beslutet
• Inspektionsrapport den 27 november 2015
• Delegationsbeslut den 4 december 2019, föreläggande
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 15 december 2020
Sammanfattning
Fastigheten Kungsörs södra ligger idag i primärt skyddsområde i Vattenskyddsområdet för Hogsta-Skottbanken. På fastigheten har det funnits
flertal bilar uppställda långt innan vattenskyddsområdet trädde i kraft.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har besökt fastigheten ett flertal gånger.
Senaste föreläggandet om åtgärder gick ut den 31 augusti 2020. Uppföljning på plats gjordes samma dag.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterade att föreläggandet inte följs.
Föreläggandet behöver därmed förenas med vite för att åtgärderna ska
vidtas och befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett och synpunkter har inkommit där fastighetsägaren önskar längre åtgärdstid. Uppföljande besök på plats för att bedöma
riskerna gjordes den 10 december 2020 och miljö- och hälsoskyddsenheten
bedömer att åtgärdstiden kan förlängas i enlighet med framlagt förslag till
beslut den 15 december 2020.
Skickas till
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 114

Änr BLOV 2020-340

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Höjen i Arboga kommun
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens
för nybyggnation av transformatorstationen N1416 Övre Skansen [715
638] på fastigheten Höjen XXX i Arboga 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 ske utanför området.
b) Arbetet får inte ta mer mark i anspråk än själva ytan på transformatorstationen. Byggnaden kommer enligt ansökan vara på ca 3,5 m2
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 beviljar bygglov för nybyggnad av transformatorstationen N1416 Övre Skansen [715 638] på fastigheten Höjen XXX, 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) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det
inte har fått laga kraft.

3

Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas,
vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt
samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen
kontrollplan fastställs.
a) Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
b) Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett
slutbesked, om Västra Mälardalens Myndighetsförbund inte beslutar annat.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 114 forts
4

Avgift på 8 430 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och
18 h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den
dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövning innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om strandskyddsdispens den 12 oktober 2020
• Ansökan om bygglov den 12 oktober 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 december 2020
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnation av
transformatorstationen på fastigheten Höjen i Arboga kommun. Byggnationen är en del av ett större schaktningsarbete där luftledning ska bli
markförlagd ledning.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser, men
omfattas av strandskyddet och ligger helt inom strandskyddsområde. Fastigheten är belägen i närheten av ett område med fornlämning.
Ärendet har remitterats berörda.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas. Elförsörjningen i området behöver säkerställas för framtiden.
Transformatorstationens placering avgörs av ledningens sträckning samt
var på nätet den behövs för att få ut maximalt av nätet. Placeringen av
transformatorstationen kan därför inte ske på någon annan plats. Därav
uppfylls det särskilda skälet att åtgärden måste ske på vald plats för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
Byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 3,5 m².
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Skickas till Länsstyrelsen + handlingar, Trafikverket + karta, sökanden.
Miljö- och hälsoskyddsenheten (för kännedom) och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 115

Änr BLOV 2020-339

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation på Höjen i Arboga kommun
Förslag till beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar strandskyddsdispens
för nybyggnation av transformatorstationen N1418 Stormbacken [715
615] på fastigheten Höjen XXX i Arboga 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 ske utanför området.
b) Arbetet får inte ta mer mark i anspråk än själva ytan på transformatorstationen. Byggnaden kommer enligt ansökan vara på ca 5,5 m2
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 beviljar bygglov för nybyggnad av transformatorstationen N1418 Stormbacken [715 615] på fastigheten Höjen XXX 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) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det att
beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om det
inte har fått laga kraft.

3

Genom detta startbesked godkänns att den sökta åtgärden får påbörjas,
vilket får ske tidigast fyra veckor efter att lovet kungjorts. Tekniskt
samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen
kontrollplan fastställs.
a) Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
b) Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett
slutbesked, om Västra Mälardalens Myndighetsförbund inte beslutar annat.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 115 forts
4

Avgift på 8 430 kronor tas ut för strandskyddsdispens, bygglov, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2020.

Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b, 18 c pkt 5, 18 f och
18 h §§ och plan- och bygglagen 9 kap 31, 42 a, 43 §§, 10 kap. 4, 23, 25 §§.
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den
dag beslutet kom in till myndigheten. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövning innan arbete med de ansökta åtgärderna påbörjas
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om strandskyddsdispens den 12 oktober 2020
• Ansökan om bygglov den 12 oktober 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 december 2020
Sammanfattning
Ansökan avser bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnation av
transformatorstationen på fastigheten Höjen i Arboga kommun. Byggnationen är en del av ett större schaktningsarbete där luftledning ska bli
markförlagd ledning.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser, men
omfattas av strandskyddet och ligger helt inom strandskyddsområde.
Ärendet har remitterats berörda.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att syftet med strandskyddet inte
motverkas. Elförsörjningen i området behöver säkerställas för framtiden.
Transformatorstationens placering avgörs av ledningens sträckning samt
var på nätet den behövs för att få ut maximalt av nätet. Placeringen av
transformatorstationen kan därför inte ske på någon annan plats. Därav
uppfylls det särskilda skälet att åtgärden måste ske på vald plats för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse.
Byggnationen får inte ta mer mark i anspråk än byggnadens yta om 5,5 m².
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Skickas till
Länsstyrelsen + handlingar, Trafikverket + karta, sökanden
Miljö- och hälsoskyddsenheten (för kännedom) och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 116

Dnr 8/2020-042

Ekonomirapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ekonomirapport den 9 december 2020
Sammanfattning
Ekonomirapporten visar för närvarande ett överskott på 170 000.
I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 30 november 2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 117

Dnr 45/2019-041

Måluppföljning till och med 30 november 2020
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport måluppfyllelse den 1 december 2020

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 118

Dnr 13/2020-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Handlingar som ingår i beslutet
• Central administrations delegationslista för perioden 1 november till
den 30 november 2020.
•

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 november till den 30 november 2020.

•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 november till den 30
november 2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-12-16

§ 119

Handlingar för kännedom
1

Beslut i kommunstyrelsen/Arboga den 10 november 2020, § 225. Pris
för personakost 2021.
Dnr 55/2020-020

2

Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 9 november 2020, § 171.
Delårsrapport per den 31 augusti 2020 – Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 48/2020-007

3

Beslut i kommunstyrelsen/Kungsör den 16 november 2020, § 190. Antagande av ändrad detaljplan för Almen 5.
Dnr 21/2020-214

4

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 26 november 2020, 187-188.
Begäran om entledigande samt fyllnadsval av ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 72/2018-012

5

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U2047, avseende avstyckning från Hasta i Arboga
kommun.
Dnr 6/2020-245

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U19352, avseende fastighetsreglering berörande Brattberget i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U20121, avseende avstyckning från Näsby i Arboga
kommun.
Dnr 6/2020-245

8

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U19287, avseende fastighetsreglering och avstyckning
berörande Lilla Rocklunda och Mesta i Arboga och Kungsör kommuner.
Dnr 6/2020-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

