SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2014-09-17

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl. 14.00-15.00

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga
Gunilla A.Aurusell (S), viceordförande, Kungsör
Ingolf Bode (S), Arboga
Susanne Henning (M), Arboga
Ove Nyberg (FP), Arboga
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Aado Mets (M), Kungsör
Hans Andersson (FP), Kungsör

Övriga deltagare

Bert Elisson (S), Arboga
Lars Löfgren (C), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Carina Sjölund (M), Kungsör
Förbundschef Thomas Åkesson
Direktionssekreterare Lotta Alm

Utses att justera

Susanne Henning med Ove Nyberg som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 23 september 2014 kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 80

Dnr 14/2014-042

Delårsrapport 2014
Från förbundskontoret föreligger delårsrapport för perioden 1 januari - 31
augusti 2014.
Beslutsunderlag
• Delårsrapport från förbundskontoret daterad 10 september 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner delårsrapport 2014.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 81

Dnr 42/2014-041

Taxa 2015
Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag till Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2015 daterad 5 september 2014.
Taxan innefattar avgifter för övrig verksamhet, prövning och tillsyn inom
miljöbalken, kontroll inom livsmedelsområdet och foderlagstiftningen,
verksamhet enligt tobakslagen, verksamhet enligt lag och handel med
vissa receptfria läkemedel, verksamhet enligt strålskyddslagen, verksamhet enligt alkohollagen och bygglov.
Beslutsunderlag
• Förslag till taxa 2015 från förbundskontoret daterad 5 september 2014
• Tjänsteskrivelse från förbundskontoret daterad 7 september 2014
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner förslag till taxa
2015.
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015 överlämnas till
förbundsmedlemmarna för fastställande.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 82

Dnr 41/2014-214

Förslag till detaljplan för Sågen med flera i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen i Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast den 21 september 2014.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd
svarstid till den 24 september 2014.
Syftet med planen är att fortsatt möjliggöra för bostadsbebyggelse, men att
minska utbredningen av prickmark i jämförelse med tidigare detaljplaner
för området. En friare placering av uthus/garage är tänkt att möjliggöras.
I mindre delar av planområdet avses även byggrätten korrigeras.
Beslutsunderlag
• Samrådshandling daterad 29 augusti 2014
• Tjänsteskrivelse från förbundskontoret daterad 3 september 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande överförslag till detaljplan för Sågen med flera i Arboga kommun:
Detaljplanen bör under rubriken ”Varsamhet och varsamhetsbestämmelsen k1” kompletteras med ”Inslag av trä får förekomma”.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 83

Änr MI 2014-955

Vitesföreläggande om förbud att släppa ut avloppsvatten
på Järnäs 9:15 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen som genomfördes våren 2010 konstaterades
brister i avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun. Befintlig
avloppsanläggning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för förbättring av anläggningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har konstaterat att förbudet inte efterlevs
och bedömer att vitesföreläggande om förbud ska ske.
Kommunicering har skett och inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut daterad 22 oktober 2012
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 3 september 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap 3 §, 9 kap 7 §, 26 kap 9, 14 §§ vid vite om 50 000 kronor förbjuda
Bengt Stefan Deubler, 19731125-6957, Järnäs Fallet 350, 732 91 Arboga, att
från och med den 18 maj 2015 släppa ut avloppsvatten gällande BDTvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga
kommun.

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
Bengt Stefan Deubler
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 84

Änr BLOV 2014-167

Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast och två teknikbodar på Åkerbo häradsallmänning S:1 i Arboga kommun
Sökande: Netel AB, Kaserngården 4, 791 40 Falun
Ansökan innebär nybyggnad av mast, 72 meter, samt två teknikbodar på
Åkerbo häradsallmänning S:1 i Arboga kommun. Ansökan avser ett område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Ärendet har annonserats i dagstidningar och på kommunens hemsida
samt remitterats till myndigheter och närboende för yttrande.
Inga synpunkter har inkommit från närboende.
Länsstyrelsen och Trafikverket har ingen erinran.
Försvarsmakten informerar om att senast 4 veckor före resning ska en
flyghinderanmälan insändas av den sökanden enligt Luftfartsförordningen.
Luftfartsverket har ingen erinran men upplyser om att hindersmarkering
ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter.
Utbyggnad av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt
allmänintresse. Området för aktuell byggnation ligger inte i närheten till
bostäder, närmaste bostadhus finns ca 450 meter från den tänkta placeringen. Inom ett avstånd av 450 meter anses inte Statens strålskyddsinstituts gräns- och riktvärden för elektromagnetiska fält överskridas.
Bygglovenheten tillstyrker åtgärden.
Som kontrollansvarig godtas Staffan Henriksson, Netel AB, Florettgatan
12, 254 67 Helsingborg, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov daterad 30 juni 2014
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 3 september 2014

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 84 forts
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31 § att bevilja bygglov för uppförande av en 72
meter hög mast och två teknikbodar på Åkerbo Häradsallmänning S:1 i
Arboga kommun.
2 Avgift för bygglov, 19 646 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2014. (Faktura på avgiften skickas separat)

Skickas till
Netel AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 85

Änr BLOV 2014-164

Ansökan om nybyggnad av mast och två teknikbodar på
Kungsörs södra 1:42 i Kungsörs kommun
Sökande: Netel AB, Kaserngården 4, 791 40 Falun
Ansökan innebär nybyggnad av stadgad mast 72 meter samt två teknikbodar på Kungsörs södra 1:42 i Kungsörs kommun. Ansökan avser ett
område som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Ärendet har annonserats i dagstidningar och på kommunens hemsida
samt remitterats till myndigheter och närboende för yttrande.
Inga synpunkter har inkommit från närboende.
Länsstyrelsen och Trafikverket har ingen erinran.
Försvarsmakten informerar om att senast 4 veckor före resning ska en
flyghinderanmälan insändas av den sökanden enligt Luftfartsförordningen.
Luftfartsverket har ingen erinran men upplyser om att hindersmarkering
ska ske i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter.
Utbyggnad av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt
allmänintresse. Området för aktuell byggnation ligger i närheten till bostäder, närmaste bostadhus finns ca 180 meter från den tänkta placeringen. Inom ett avstånd av 180 meter anses inte Statens strålskyddsinstituts
gräns- och riktvärden för elektromagnetiska fält överskridas.
Bygglovenheten tillstyrker åtgärden.
Som kontrollansvarig godtas Staffan Henriksson, Netel AB, Florettgatan
12, 254 67 Helsingborg, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov daterad 25 juni 2014
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 2 september 2014

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 85 forts
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31 § att bevilja bygglov för uppförande av en 72
meter hög mast och två teknikbodar på Kungsörs Södra 1:42 i Kungsörs kommun.
2 Avgift för bygglov, 19 646 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2014. (Faktura på avgiften skickas separat)

Skickas till
Netel AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 86

Änr BLOV 2014-154

Ansökan om tillbyggnad av småhus på Luktärten 3 i Arboga kommun
Sökande: Fredrik Martinson, Degelungsvägen 5, 732 33 Arboga
Ansökan innebärande tillbyggnad av småhus, entré om 13,25 m², på
Luktärten 3 i Arboga kommun strider mot gällande detaljplan avseende
överskriden byggrätt och byggnation på prickad mark.
Bygglovenheten bedömer att bygglov inte kan medges för den sökta åtgärden på föreslagen plats då placering sker helt på prickad mark samt att
byggrätten överskrids med 26 m². Åtgärden kan inte tolkas som liten avvikelse.
Kommunicering har skett och inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov daterad 13 juni 2014
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 2 september 2014
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § och 31b § avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad av småhus på Luktärten 3 i Arboga med hänvisning till att
åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende byggnation på
prickad mark samt överskriden byggrätt.
2 Avgift för avslag, 932 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2014. (Faktura på avgiften skickas 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 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 87

Dnr 15/2014-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 augusti till den
31 augusti 2014.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 augusti
till den 31 augusti 2014.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 augusti till den 31 augusti 2014.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-09-17

§ 88

Handlingar för kännedom
1 Bekräftelse på anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk behandling, Översten 10 i Kungsörs kommun.
Änr MI 2014-1299
2 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd berörande nyanläggning av starkströmsledning inom Norra skogen, Hagby, Godby, Vretberga och Ödesberga
i Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245
3 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Racksätter 2:12 och 2:26 i Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Berg 5:1 och Vavle 1:2 i
Kungsörs kommun.
Dnr 8/2014-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

