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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 128

Dnr 61/2018-002

Beslutsattestanter 2019
Från förbundskontoret föreligger förslag till beslutsattestanter för år 2019.
Beslutsunderlag
• Förteckning beslutsattestanter 15 november 2018

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser beslutsattestant med ersättare för respektive ID för år 2019 enligt följande:
1 XXX, med XXX som ersättare, för ID 30000 (Förbundsdirektion) och ID
30100 (Revision).
2 XXX, med XXX som ersättare, för ID 30200 (Besparing), ID 31000
(VMMF administration), ID 31099 (Felkontering löner), ID 32100
(Bygglov administration), Id 32200 (Bygglov), ID 33100 (Miljö- och hälsoskydd administration), ID 33300 (Alkoholtillstånd m.m), ID 90100
(Pensioner), ID 90200 (Oförutsett), ID 90400 (Avskrivningar externa),
ID 91000 (Internränta), ID 93000 (Kommunbidrag), ID 94000 (Finansiella int/kostn), ID 95000 (Extraordn int/kostn), ID 96000 (Avskrivning), ID 99000 (Årets resultat), ID 99300 (investeringar), ID 99998
(VMMF drift), ID 99999 (VMMF investeringar)

Skickas till
Revisorerna + handling
Berörda
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 129

Dnr 60/2018-028

Klämdagar 2019
Under 2019 infaller fyra klämdagar, fredag 31 maj, fredag 7 juni, måndag
23 december och fredag 27 december.
Inom Västra Mälardalens Myndighetsförbund brukar klämdagar inarbetas
via flexsystemet av personalen. Flexledighet kan beviljas om arbetet så
tillåter och erforderlig service till allmänheten kan upprätthållas.
Lägsta godtagbara bemanning innebär att minst en medarbetare finns tillgänglig på Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor under klämdagarna.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att under 2019 kan 31
maj, 7 juni, 23 och 27 december inarbetas av personal under förutsättning
att erforderlig service till allmänheten kan upprätthållas.

Skickas till
Förbundskontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 130

Dnr 55/2018-007

Revisionsrapport, översiktlig granskning av delårsrapport
2018-08-31
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport den 10 oktober 2018
• Revisorernas bedömning den 10 oktober 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisonsrapporten till
handlingarna.

Skickas till
Revisorerna
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 131

Änr BLOV 2018-181

Byggsanktionsavgift samt ansökan om bygglov för ändrad
användning och tillbyggnad på Lunger i Arboga kommun
Ansökan avser, förutom lov i efterhand för ändrad användning till gym,
även ansökan om tillbyggnad om cirka 270 m².
Ärendet har remitterats till grannar. Synpunkt har inkommit från en
granne som framför att hänsyn ska tas till deras väg som löper med tomtens västra gräns, avseende vattenavrinning från tak.
Byggnationen bedöms inte ge upphov till någon väsentlig olägenhet för
grannen.
Mot bakgrund av att det rör sig om en enkel ändring av befintlig byggnad
bedöms byggsanktionsavgiften inte stå i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Bygglovenheten bedömer att sanktionsavgiften
kan sättas ned till en fjärdedel.
Kommunicering har skett med sökanden. Inga synpunkter har inkommit.
Bygglovenheten bedömer att bygglov för ändrad användning samt tillbyggnad kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 19 juni 2018
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap. 51 §, om byggsanktionsavgift på 15 996 kronor
för XXX, i egenskap av byggherre ha startat ändrad användning av en
byggnad om 200 m² på fastigheten Lunger XXX i Arboga kommun,
utan bygglov och startbesked.
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap. 31 § bygglov för ändrad användning av industribyggnad till gym på fastigheten Lunger XXX i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 131 forts

a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats inom
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
3 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap. 31 § bygglov för tillbyggnad av gym på fastigheten
Lunger 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 vann 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.
c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.
4 Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
5 Avgift på 21 413:50 kronor tas ut för bygglov, expediering och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2018.
6 Avgifterna ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Fakturor på avgifterna skickas ut separat

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
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 132

Änr MI 2015-1558

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på BjörskogsSorby i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i den gemensamma
avloppsanordningen på Björskogs-Sorby hus nr 1 och hus nr 2 i Kungsörs
kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs
i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Husen har enligt uppgift stått tomma sedan fastigheten bytte ägare under
2017. Vid kontroll på fastigheten den 21 augusti 2018 kunde konstateras
att en person vistades i det ena huset.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 3 oktober 2013
• Delegationsbeslut den 11 mars 2015, förbud
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 80 000 kronor förbjuda XXX, att släppa ut avloppsvatten
till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen för hus nr 1 och
2 på fastigheten Björskogs-Sorby XXX i Kungsörs kommun. Förbudet
gäller från och med den dag som infaller nio månader efter att detta
beslut vunnit laga kraft.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 132 forts
2 Avgift på 2 790 kronor tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid
i ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2018.
Faktura på avgiften skickas separat
3 Beslut om avgift enligt punkt två gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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.

Skickas till
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 133

Änr MI 2015-1799

Föreläggande med vite att vidta åtgärder avseende enskilt
avlopp på Östra Ekeby i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i den gemensamma
avloppsanordningen på Östra Ekeby hus nr 1 i Kungsörs kommun.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Vid uppföljning inför beslut om förbud med vite konstaterades att allt avloppsvatten från bostadshuset leds till en sluten tank. Förbud för det bristfälliga BDT-avloppet var därför ej längre aktuellt. Tanken var vid inspektionen full och saknade nivålarm. För fortsatt användning behöver tanken
täthetskontrolleras och förses med ett larm. Fastighetsägaren har trots
överenskommelse, påminnelse samt föreläggande ej inkommit med
dokumentation på genomförd täthetskontroll.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att föreläggandet behöver förenas med vite för att säkerställa att befintlig sluten tank är säker för fortsatt
användning.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut den 28 mars 2018, föreläggande
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger med stöd av miljöbalken 2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14 §, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 §, XXX, i egenskap av fastighetsägare till Östra Ekeby
3:2 i Kungsörs kommun enligt nedan:
1 Med vite om 5 000 kronor genomföra en täthetskontroll av den slutna
tanken och redovisa kontrollen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Föreläggande ska vara uppfyllt senast den dag som infaller
två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 133 forts

2 Avgift på 1 860 kronor tas ut för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2018.
Faktura på avgiften skickas separat
3 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 134

Änr MI 2017-310

Mark- och miljödomstolens beslut avseende överklagat beslut om förhandsbesked på Brattberget i Arboga kommun
Förbundsdirektonen beslutade den 14 december 2017, § 143, att inte
medge förhandsbesked för nybyggnad av småhus och garage på Brattberget i Arboga kommun.
Sökanden överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 16 mars 2018 att upphäva det överklagade
beslut och återförvisade ärendet till Västra Mälardalens Myndighetsförbund för utfärdande av förhandsbesked.
Förbundsdirektionen beslutade den 19 april 2018, § 47, att meddela förhandsbesked.
Närboende överklagade förbundsdirektionens beslut.
Länsstyrelsen beslutade den 5 juli 2018 att avslå överklagandet.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 8 oktober 2018 att avslå överklagandena.
Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens dom 8 oktober 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomstolens dom till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 135

Dnr 13/2018-042

Ekonomirapport
Ekonomirapporten visar för närvarande ett överskott på 530 000 kronor.
Överskottet beror till stor del på ökade bygglovintäkter.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 oktober 2018.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 7 november 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 136

Dnr 24/2017-041

Måluppföljning till och med 31 oktober 2018
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 november 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 137

Dnr 14/2018-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 oktober till den
31 oktober 2018.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober
till den 31 oktober 2018.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 oktober till den 31
oktober 2018.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-11-15

§ 138

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsen beslut den 3 oktober 2018. Länsstyrelsen ändrar det
överklagande beslutet till att tillståndet förenas med ett villkor. Överklagat beslut angående tillstånd för djurhållning på Skillinge i Kungsörs
kommun.
Änr MI 2018-460
2 Bekräftelse på anmälan om etablering av förskola på Riksföreståndaren
i Arboga kommun.
Änr MI 2018-952
3 Projektrapport, växtskyddsmedel på golfbana.
Änr MI 2018-972
4 Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning, ärendenummer U18257, avseende sammanläggning berörande Vavle i Kungsörs
kommun.
Dnr 3/2018-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

