SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2013-06-19

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.8.00 - 8.45

Beslutande

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

Övriga deltagare

Bert Elisson (S), Arboga
Lars Löfgren (C), Arboga
Susanne Henning (M), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Förbundschef Thomas Åkesson
Direktionssekreterare Lotta Alm

Utses att justera

Carina Sjölund med Ronny Moström som ersättare.
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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-06-19

§ 60

Dnr 26/2013-042

Ekonomirapport för maj månad 2013
Ekonomirapporten för maj månad visar ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 maj 2013.
Förbundsdirektionens beslut
Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-06-19

§ 61

Dnr 46/2013-021

Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 10 april 2013 Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet
Pactas styrelse rekommenderar respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning
från och med den 1 april 2013.
Förbundsdirektionens beslut
1. Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13 antas.
2. Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal, LOK 13, i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-06-19

§ 62

Änr MI 2012-1421

Yttrande angående prövotidsutredning gällande Kungsörs
Mekaniska Verkstad AB, Svarvaren 2, i Kungsörs kommun
Från miljö- och hälsoskyddsinspektör har inkommit tjänsteskrivelse den
31 maj 2013 varav framgår:
”Kungsörs mekaniska verkstad AB har i beslut enligt MB från miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2010-11-16,
meddelats tillstånd för maskinell metallbearbetning för verksamheten på
fastigheten Svarvaren 2 i Kungsörs kommun. I beslutet föreskrevs följande
prövotidsutredningar med syfte att eventuellt fastställa ytterligare villkor i
gällande tillståndsbeslut:
U1. Utreda vilka kemiska produkter i bolagets skärvätskor som ur miljöoch hälsosynpunkt bör ersättas och när detta kan ske.
U2. Utreda kostnader och tekniska förutsättningar för att ersätta dagens
uppvärmning med ett icke fossilt värmesystem.
Förutom en redovisning av utredningen skulle bolaget komma in med ett
förslag till slutliga villkor.
Bolaget har den 23 november 2011 inkommit med prövotidsredovisningar
till Länsstyrelsen i Västmanlands län i enlighet med gällande tillstånd.
Länsstyrelsen i Uppsala län har i sitt föreläggande med datum 2012-10-11
begärt in kompletteringar. Fr.o.m. 1 juni 2012 sker beredning och beslutfattning i frågor om tillstånd till miljöfarlig verksamhet på Länsstyrelsen i
Uppsala län. Länsstyrelsen i Uppsala län begär i sin remiss med datum
2013-04-26 att Västra Mälardalens Myndighetsförbund som tillsynsmyndighet yttrar sig i ärendet.
Bedömning
Gällande U1:
Bolaget redogör för tre stycken mineralskäroljor och en heningsolja.
För två stycken mineralskäroljor (Stratus 810 och Stratus 815) planerar bolaget genomföra ett testförsök för att ersätta dessa med en bioolja. Detta
kommer att ske i samband med installationen av en ny maskin.
Att byta olja i befintlig maskin med flera tusen liter olja gör företaget sårbart i fall testet blir negativt. Stratus 810/815 står för 95 % av bolagets inköp av metallbearbetningsoljor under 2012, motsvarande 40,5 m3.
Miljö- och hälsoskyddsenheten gör bedömningen att utbyte av skäroljor
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-06-19

§ 62 forts
inte bör villkoras i gällande tillståndsbeslut med följande motivering:
- Företaget har redovisat vilka skäroljor som bör bytas ut enligt produktvalsprincipen men det är i dagsläget oklart om detta går att
genomföra.
- Tillsyn över det fortsatta arbetet med att försöka byta ut Stratus
810/815 mot bioolja sker inom ramen för den ordinarie miljöskyddstillsynen.
Gällande U2:
Bolaget har valt att ersätta dagens eldningsolja med ett alternativt icke
fossilt värmesystem. Enligt aktuella uppgifter från Anders Karlsson, VD
på bolaget, undersöks följande:
- Energieffektivisering genom att ta vara på spillvärme från produktionen.
- Tilläggsvärmesystem i form av bergvärme alternativt luft -vatten
värmepumpar.
I augusti genomförs en energikartläggning för att sedan välja tilläggsvärmesystem.
Miljö- och hälsoskyddsenheten gör bedömningen att valet av ett icke fossilt värmesystem inte bör villkoras i gällande tillståndsbeslut med följande
motivering:
- Bolaget kommer att ersätta dagens eldningsolja med ett alternativt
icke fossilt värmesystem enligt hushållsprincipen, men det är i
dagsläget oklart vilket alternativ som är bäst ur miljösynpunkt.
- Tillsyn över det fortsatta arbetet med att välja ett icke fossilt värmesystem sker inom ramen för den ordinarie miljöskyddstillsynen.”
Förbundsdirektionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att yttra sig rörande
prövotidsutredningen enligt miljöbalken, gällande Kungsörs Mekaniska
Verkstad AB, Kungsörs kommun, enligt följande:
1. Utbytte av skäroljor bör inte villkoras i gällande tillståndsbeslut daterad 16 november 2010.
2. Valet av ett icke fossilt värmesystem bör inte villkoras i gällande tillståndsbeslut daterad 16 november 2010.
Skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län, 4 ex och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-06-19

§ 63

Dnr 45/2013-214

Förslag till ändring av detaljplan för området kring Sätra
Trafikplats i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen i Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast den 1 juli 2013.
Befintlig detaljplan är från 1999 och har som syfte att skapa möjligheter att
på ett lämpligt sätt bebygga området kring den trafikplats som bildats
mellan motorvägen E19/E20 och den då nya infarten till Arboga. Bebyggelsen i området föreslås utgöras av anläggningar för trafikservice, industri och handelsändamål.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera enligt befintliga förutsättningar samt utreda möjligheterna att bland annat utöka högsta byggnadshöjd och se över planområdets utbredning.
Förbundsdirektionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga sypunkter på förslag till
ändring av detaljplan för området kring Sätra Trafikplats i Arboga kommun.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-06-19

§ 64

Änr BLOV 2013-80

Ansökan om bygglov för flytt av jaktstuga på Åkerbo Häradsallmänning S:2 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär flytt av jaktstuga från bergtäkt vid Nytorpsberget på
grund av utökat område för bergtäkten.
Den aktuella platsen ligger utanför detaljplanerat område och ingår inte i
någon samlad bebyggelse.
Ärendet är skickat på remiss till berörda och svar inväntas varför beslut
om bygglov ej kan fattas.
Förbundsdirektionens beslut
Rätten att besluta om bygglov när remissvar inkommit delegeras till handläggare på bygglovenheten.

Skickas till
Handläggare bygglovenheten
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-06-19

§ 65

Dnr 21/2013-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 maj till
den 31 maj 2013.
2. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 maj till den 31 maj
2013.
3. Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 10 juni 2013.
Dnr 4/2013-002
Förbundsdirektionens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut/yttranden godkänns.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-06-19

§ 66

Dnr 46/2012-041

Måluppföljning till och med den 31 maj 2013
Från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor föreligger rapport
om måluppfyllelse till och med den 31 maj 2013.
Förbundsdirektionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-06-19

§ 67

Förbundsdirektionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Mark- och miljödomstolens dom den 5 juni 2013 att avslå direktionens
överklagande fattat den 11 februari 2013, § 1. Avslag på ansökan om nybyggnad av radiotorn på Brattberget 1:61 i Arboga.
Änr BLOV 2011-236
2. Länsstyrelsens beslut den 24 april 2013 avseende undantag från terrängkörningslagen om att köra med eldrivna golfbilar i terrängen på
barmark på Arboga golfklubb i Arboga kommun.
Änr MI 2013-724
3. Länsstyrelsens beslut den 24 april 2013 avseende förnyat tillstånd att
genomföra fältinventeringar i naturreservat, nationalparker och fågelskyddsområden i Västmanlands län.
Änr MI 2013-725
4. Länsstyrelsens beslut den 6 maj 2013 avseende anmälan om vattenverksamhet för utbyte av bro över Ormbrobäcken vid Tveta sv Himmeta på väg 576 i Arboga och Köpings kommuner.
Änr MI 2013-437
5. Beslut i kommunfullmäktige i Arboga den 25 april 2013, § 35. Årsredovisning VMMF år 2012.
Dnr 4/2012-042
6. Beslut i kommunfullmäktige i Kungsörs kommun den 8 april 2013, §
41. Bokslut och årsredovisning VMMF år 2012.
Dnr 4/2012-042
7. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Ås 1:12 och 1:17 i Arboga
kommun.
Dnr 6/2013-245
8. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd berörande nyanläggning av starkströmsledning inom Åsta 1.1, 3:3 och 3:7 samt upphävande av befintlig ledningsrätt i Kungsörs kommun. Dnr 6/2013-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

