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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 147

Dnr 109/2011-041

Budget 2012
Från miljö- och bygg föreligger upprättat förslag till budget 2012, daterad
11 oktober 2011.
Information enligt MBL § 19 har skett den 13 oktober 2011. Arbetstagarparterna har inget att erinra.
Direktionens beslut
Budget 2012, daterad 11 oktober 2011, för Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställs.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 148

Dnr 81/2011-049

Ekonomirapport för september månad 2011
Ekonomirapporten för september månad 2011 visar för närvarande på ett
underskott om 180 000 som bland annat beror på att förbundsbildningen
har krävt och kräver ökade personella resurser, rekrytering av ny förbundschef och kostnader för ett personalärende.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 30 september
2011.
Direktionens beslut
Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 149

Dnr 11/2011-002

Undertecknande av handlingar
Mot bakgrund av att XXX den 1 oktober 2011 tillträdde som förbundschef
samt att den del av ekonomiadministrationen som tidigare utförts av ekonomikontoret på Arboga kommun övergår till Västra Mälardalens Myndighetsförbund revideras förbundsdirektionens beslut den 13 april 2011, §
66, avseende undertecknande av handlingar enligt nedanstående:
1. Avtal och övriga handlingar som har större påverkan av verksamheten
Undertecknas av ordföranden XXX eller vice ordförande XXX i förening med förbundschef XXX enhetssamordnare XXX eller direktionssekreterare XXX enhetssamordnare miljö XXX.
2. Firmatecknare
Undertecknas av ordföranden XXX eller vice ordförande XXX i förening med förbundschef XXX enhetssamordnare miljö XXX.
3. Ekonomiadministration, bankärenden, likvida medel, krav- och inkassoärenden samt andra ekonomiska göromål

Undertecknas i förening av 2 personer enligt nedan:
- enhetssamordnare miljö- och hälsoskydd XXX
- assistent XXX
- assistent XXX
- assistent XXX
- samordnare central administration XXX
- förbundschef XXX
Därutöver kan rubricerade ärenden även utföras i förening med följande personer inom Arboga kommun:
- ekonomichef XXX
- ekonomiassistent XXX
- ekonom XXX
- eller ekonomiassistent XXX.
Direktionens beslut
Undertecknande av handlingar får ske i enlighet med ovanstående redovisat förslag.

Skickas till
Revisorerna,
Sparbanken Västra Mälardalen (för kännedom),
Ekonomikontoret/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 150

Dnr 9/ 2011-002

Komplettering av polishandräckning 2011
Komplettering av förteckning över de personer inom Västra Mälardalens
Myndighetsförbund som under år 2011 är behöriga att begära polishandräckning och personefterlysning.
Direktionens beslut
Förbundschef XXX, pnr XXX, bemyndigas att under 2011, i förekommande
fall, begära polishandräckning och personefterlysning.

Skickas till
Polismyndigheten i Västerås
Närpolisområde Västra Mälardalen
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 151

Dnr 186/2011-006

Sammanträdesplan 2012
Förslag till sammanträdesplan 2012 har upprättats av samordnaren central
administration.
Förbundsdirektionens sammanträden förläggs omväxlande i Arboga och
Kungsör med start kl. 14.00.
Sammanträdena är förlagda till hörsalen, Högskolecentrum i Arboga och
Hellqvistsalen i kommunhuset i Kungsör.
Direktionens beslut
Förbundsdirektionens sammanträden fastställs enligt upprättad sammanträdesplan 2012.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Förbundsmedlemmarna + handling
Miljö- och bygg + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 152

Dnr 186/006-2011

Ärendekalender 2012
Förslag till ärendekalender 2012 har upprättats av samordnaren central
administration.
Direktionens beslut
Upprättad ärendekalender för år 2012 fastställs.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Miljö- och bygg + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 153

Dnr 6/2011-028

Revidering av riktlinjer för personalvårdsförmåner
Förbundsdirektionen beslutande den 12 januari 2011, § 12, om riktlinjer
för personalvårdsförmåner.
Kommunstyrelsen i Arboga beslutade den 29 november 2010, § 169, att
beloppsgränsen för de personalvårdande medel som ska användas till julgåva eller jultallrik höjs till 150 kronor per anställd, exklusive moms och
att beloppet årligen ska indexuppräknas enligt den uppräkning som görs
för externa kostnader i strategisk och ekonomisk plan.
Direktionens beslut
1. Beloppsgränsen för de personalvårdande medel som ska användas till
julgåva eller jultallrik höjs från och med år 2011 till 150 kronor per anställd, exklusive moms.
2. Beloppet räknas årligen upp i enlighet med den uppräkning som
Kommunstyrelsen i Arboga gör för externa kostnader i strategisk och
ekonomisk plan.
3. ”Riktlinjer för personalvårdsförmåner” revideras enligt ovanstående
beslutspunkter 1-2.

Skickas till
Samordnaren central administration
Miljö- och bygg
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 154

Dnr 178/2011-214
Änr MI 2011-066

Förslag till detaljplan för Abborren 5 i Arboga
Från tekniska förvaltningen i Arboga har inkommit samrådshandlingar i
rubricerat ärende med begäran om yttrande senast den 17 oktober 2011.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd
svarstid till den 26 oktober 2011.
Syftet med att ersätta befintlig detaljplan är att möjliggöra för ombyggnad
av kvarteret för centrumverksamhet med bostäder och handel.
Miljö- och bygg har granskat samrådshandlingarna och har ingen erinran
mot planförslaget.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har ingen erinran mot planförslaget för Abborren 5 i Arboga.

Skickas till
Tekniska nämnden i Arboga
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 155

Dnr 83/2011-460

Begäran om kompletterande uppgifter avseende normerande kontroll av mjölkproduktområde i Kungsör
Den 20 januari 2011 genomförde Livsmedelsverket normerande kontroll
av mjölkproduktområde i Kungsör.
I resultatet från kontrollen påtalades brister inom kontrollområden: Personal, Planering av offentlig kontroll, Genomförande av offentlig kontroll
och Beslut.
Direktionen beslutade den 16 mars 2011, § 54, att anta miljö- och hälsoskyddsenhetens förslag till åtgärder för att åtgärda de brister som framkom vid kontrollen.
Från Livsmedelsverket inkom den 1 juli 2011 anmodan att senast den 1
oktober 2011 inkomma med kompletterande uppgifter om hur myndighetsförbundet avser att komma tillrätta med dess bristande fullgörelse av
de uppgifter som ankommer på förbundet i egenskap av kontrollmyndighet på livsmedelsområdet.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd
svarstid till den 26 oktober 2011.
Följande kompletteringar görs avseende avvikelserna Del 1, Granskning
av offentlig kontroll på kommunkontoret punkterna 1, 2, 3, 4 och 5 samt
Del 2, Granskning av offentlig kontroll vid anläggningen (Sörfennsta
Gårdsmejeri) punkterna I, II, III samt IV:
Del 1
Granskning av offentlig kontroll på kommunkontoret
1. Personal
Avvikelse

Myndigheten hade inte säkerställt tillgång till lämplig kompetens för genomförande av offentlig kontroll vid mjölkproduktanläggningar.
Åtgärd

Vmmf (Västra Mälardalens Myndighetsförbund) har under september månad
avtalat med annan kommun om s.k. ”konsulthjälp”. Martina Gunnmo, miljöskyddsinspektör i Söderköpings kommun har anlitats för den offentliga kontrollen
inom mjölkproduktområdet. Den anlitade miljöskyddsinspektören har erforderlig
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 155 forts
utbildning inom området och har tidigare anlitats av dåvarande Bygg- och miljönämnden i Kungsör för offentlig kontroll inom mjölkproduktområdet.
Vmmf:s två livsmedelsinspektörer har deltagit i en tvådagarskurs ”Introduktionskurs i hantverksmässig ystning” vid Jürss Mejeri i Flen den 4-5 oktober 2011.
Innehållet i grundkursen var teori om mjölkråvaran, pastöriseringen, ystningsprocessen, pratisk del om ystning, kännedom om riskmomenten vid produktion av
ost samt genomgång av mejeri- och lagerlokaler.
Samarbetet/konsulthjälpen från Söderköpings kommun pågår.
Vmmf:s två livsmedelsinspektörer kommer att delta i handläggningen och den
offentliga kontrollen inom mjölkproduktområdet tillsammans med miljöskyddsinspektören från Söderköpings kommun. Detta för att säkerställa att erforderlig
kompetens skapas samt för att minska sårbarheten med att endast en inspektör har
kunskaper inom det aktuella området.
Vid månatliga medarbetarmöten, som samtliga inspektörer har med ledning, diskuteras alltid kompetensutveckling. Detta kommer kontinuerligt att följas upp för
att säkerställa att erforderlig kompetens finns för att utföra uppgifterna inom området.
2. Dokumenterade rutiner
Avvikelse

Myndigheten hade inte säkerställt tillgång till lämpliga instruktioner för
genomförande av offentlig kontroll vid mjölkproduktanläggningar.
Åtgärd

Instruktioner finns enligt rutin i kontrollplan för hur ett offentligt kontrollbesök
går till på en livsmedelsanläggning. Dessa tillämpas vid offentlig kontroll på
mjölkproduktanläggningar med stöd av Livsmedelsverkets vägledning för ”Offentlig kontroll vid mindre mjölkproduktföretag”, Europaparlamentets och rådets
förordning(EG) 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel
av animaliskt ursprung, förordning (EG) 852/2004 om livsmedelshygien samt
”Handledning för kontroll av hantverksmässig tillverkning av ost”.
3. Planering offentlig kontroll
Avvikelse

Myndigheten hade inte fastställt en plan så att offentlig kontroll genomförs regelbundet och tillräckligt ofta vid mjölkproduktanläggningen med
hänsyn till risk- och erfarenhet.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 155 forts
Åtgärd

Tillsynsplan innehållande behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsenhetens
verksamhet 2011, fastställd i Västra Mälardalens Myndighetsförbund den 16 februari 2011, § 37, med revidering den 16 mars 2011, har översänts till Livsmedelsverket den 9 september 2011.
4. Genomförande av offentlig kontroll
Avvikelse

Myndigheten hade inte säkerställt att kontrollen vid mjölkproduktanläggningen uppfyllde kontrollförordningens mål.
Åtgärd

a) Godkännandeprövning kommer enligt rutin att göras för anläggningen enligt
förordning (EG) 853/2004. Om anläggningen godkänns kommer kontrollmyndigheten att rapportera anläggningen till Livsmedelsverket för att få ett
godkännandenummer som sedan meddelas anläggningen.
b) Svar se del 2 under avvikelserna I, II, III och IV.
5. Beslut
Avvikelse

Myndigheten hade inte säkerställt att beslut följde förvaltningslagen.
Åtgärd

Vmmf har dokumentmallar i sitt ärendehanteringssystem och därmed rutin för
att Förvaltningslagen (SFS 1986:223), § 20 följs. I dokumentmallen för beslut om
fast årlig avgift för livsmedelskontroll görs en bedömning av verksamheten utifrån
typ av verksamhet och livsmedel, produktionens storlek och konsumentgrupper.
Utifrån dessa riskfaktorer görs en bedömning av risken för verksamheten. Vid
bedömningen av riskklassning tas även hänsyn till erfarenhet. Skäl till bedömning
kommuniceras enligt § 16 och 17 innan beslut fattas av Vmmf.
Se bifogad bilaga 1.
Del 2
Granskning av offentlig kontroll vid anläggningen (Sörfennsta Gårdsmejeri)
I. Lokaler, utrustning, underhåll m.m. (infrastruktur)
Avvikelse

Myndigheten hade inte säkerställt att företagets infrastruktur och flöden
var sådana att kontaminering undviks eller minimeras samt erbjuder adekvata arbetsutrymmen för alla steg som ingår i verksamheten för att kunna genomföras på ett hygieniskt sätt.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 155 forts
Åtgärd

Lokalens belägenhet, utrustning och underhåll kommer att hanteras i den pågående godkännandeprövningen.
Vid godkännandeprövning har synpunkter på entrén in till mejeriet diskuterats.
Sedan den tidigare slussen stängdes finns klädskåp strax innanför entrédörren där
också ombyte till arbetskläder sker. Tillsynsmyndigheten har noterat vissa brister
med att en sluss saknas. Det försvårar att stå utanför dörren och ta på skoskydd
alternativt byta skor. Entrédörren blir öppen länge vilket medför att det lätt kommer in flugor/insekter under sommarhalvåret. Smuts i form av boss/halm hamnar
innanför dörren till mejeriet (egna iakttagelser). Detta ses inte som en bra lösning
och har kommunicerats muntligen med verksamhetsutövaren och påtalats i en
tjänsteskrivelse i samband med godkännandeprövningen.
I ett tidigare skede har verksamhetsutövaren informerat om planerna att eventuellt bygga ett frysrum för att slippa ha frysskåp på fler ställen. Vikten av detta har
tagits upp muntligen och påtalats i tjänsteskrivelsen eftersom placeringen idag
inte är ändamålsenlig.
II. HACCP-baserade förfaranden
Avvikelse

Myndigheten hade inte säkerställt att företagets HACCP-system (faroanalys, riskvärdering, övervakning, verifiering, förebyggande och korrigerande åtgärder) överensstämde med verkligheten.
Åtgärd

Sanktioner har skett genom att ett föreläggande har meddelats verksamhetsutövaren om att redogöra för vilka rutiner som finns för validering av HACCP- planen,
verifiering av hygien- och övervakningsrutiner samt en översyn av vilka moment
som är kritiska styrpunkter (CCP). Det skall även redovisas en rutin för analys av
mikroorganismer för att säkerställa att en god processhygien upprätthålls.
Då detta föreläggande inte har följts kommer beslut om föreläggande vid vite att
tas upp i direktionen för beslut den 19 oktober 2011.
En uppdaterad version av HACCP-systemet för livsmedelsverksamheten har inkommit. Detta i enlighet med EG-förordning 852/2004, artikel 5. I HACCPsystemet har företaget presenterat faroanalys, förebyggande åtgärder och övervakningsrutiner för de olika processtegen. Eftersom exempelvis identifieringen av
kritiska styrpunkter har varit bristfällig i HACCP:n har miljö- och hälsoskyddsenheten begärt att verksamheten ser över detta. Identifiering av kritiska styrpunkter har begärts eftersom företaget, trots genomförande av faroanalys, inte övertygande kunde visa att alla relevanta faror kunde kontrolleras med grundförutsättningarna.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 155 forts
I reviderad version (version 6) av HACCP framgår identifiering av faror och kritiska styrpunkter, fastställande av kritiska gränser för de identifierade farorna,
övervakning av de kritiska styrpunkterna, fasställande av korrigerande åtgärder
samt upprättade av förfaranden för verifiering av dessa punkter. Miljö- och hälsoskyddsenheten har vidare ställt krav på dokumentation och journalföring för att
visa att de åtgärder som avses i HACCP:n tillämpas effektivt (EG (nr) 852/2004,
artikel 5, punkt 2 a-f). Företaget har för miljö- och hälsoskyddsenheten presenterat
dokumentation för temperaturkontroller, pH-bestämningar, märkning, provtagningsresultat etc. Beträffande provanalyser framöver har kontrollmyndigheten
ställt krav på att resultaten för varje provtagning delges myndigheten.
Vidtagna åtgärder:










Ordförandes sign.

Skriftlig rutin för analys av mikroorganismer i ost, glass och dricksvatten
finns. I provtagningsplanen förekommer emellertid vissa brister (uppgifter
om ungerfärliga tidpunkter för provtagning under året) för vilka åtgärder
har begärts in.
Avvikelserna beträffande allergener har korrigerats i HACCP-planen där
det nu finns förteckning över förekommande allergener vid glasstillverkningen. (Se under punkt lll, Information)
I uppdaterad version av HACCP-plan inkluderas nu även faran med
kryddorna och verksamheten har redovisat hur kryddorna hanteras innan
användning för att säkerställa att dessa inte utgör någon fara i ostproduktionen. Den avvikelse som fortfarande kvarstår gäller avsaknad av dokumentation som kan bevisa att kryddorna är pastöriserade vid inköp från
leverantör. Åtgärder har begärts in.
Verifiering av olika hygien- och övervakningsrutiner (bland annat beträffande kalibrering av temperaturmätare och rengöringskontroll av glassmaskin) har uppdaterats i gällande HACCP-plan.
Bristerna beträffande märkningsuppgifter på färdiga ostförpackningar och
glass har korrigerats. Fetthalten på ost finns nu upptagen i märkningen
och glass har ingrediensförteckning ur vilken samtliga ingredienser framgår. Miljö- och hälsoskyddsenheten saknar fortfarande uppgifter om märkning av den smakarom som används i glassen. (Se under punkt lll, Information)
Verksamheten har redovisat att man numera fortlöpande gör pHbestämningar vid ystningsprocessen för att säkerställa de mikrobiologiska
farorna. Vid den uppföljande kontrollen uppvisades dokumentation över
pH-kontrollerna.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 155 forts
III. Information
Avvikelse

Myndigheten hade inte säkerställt att produkterna hade rätt märkning.
Åtgärd

Sanktioner har skett genom att ett föreläggande har meddelats verksamhetsutövaren om att inkomma med uppgifter för att säkerställa att livsmedelsprodukterna är
korrekt märkta. Då detta föreläggande inte har följts kommer beslut om föreläggande vid vite att tas upp i direktionen för beslut den 19 oktober 2011.
HACCP– planen är uppdaterad och faran med allergener har tagits upp. Kompletteringar har gjorts i avsnitt gällande ”Övervakning av CCP” och avsnitt ”Allergener”. En lista finns med förteckning över alla de allergener, t.ex. ägg och
hasselnöt, som förkommer vid glasstillverkningen. Vid miljö- och hälsoskyddsenhetens uppföljande inspektion den 29 augusti 2011 visades förslag på hur glassen
kommer att märkas (mängd av vissa ingredienser, bäst -före -datum, vikt eller
volym, förvaringsanvisning, förpackare, ingredienser, allergener) enligt LIVSFS
2004:27, § 26 och 39. Märkning enligt ovanstående förslag gällande pistageglass
inkom till miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-07-28.
Märkningen gällande färskosten har ändrats och nu används ordet ingredienser
enligt LIVSFS 2004:27, § 26. Fetthalten finns angiven på etiketten enligt LIVSFS
2003:39, § 13.
Miljö- och hälsoskyddsenheten hade i beslut om föreläggande, enligt LIVSFS
2004:27, § 38, efterfrågat mängden kryddblandning i ostarna. Eftersom dessa
enligt uppgift från företaget utgör mindre än 2 % av den färdiga varan ställs inte
krav på uppräkning av de olika kryddorna i ingrediensförteckningen.
Se bifogad bilaga 3.
IV. Mikrobiologiska kriterier
Avvikelse

Myndigheten hade inte säkerställt att livsmedelsföretagaren regelbundet
bekräftar (verifierar) att bra processhygien upprätthålls och att säkra produkter når marknaden.
Åtgärd

Sanktioner har skett genom att ett föreläggande har meddelats verksamhetsutövaren om HACCP där krav på detta kommer att ingå. Då detta föreläggande inte
har följts kommer beslut om föreläggande vid vite att tas upp i direktionen för
beslut den 19 oktober 2011.
HACCP- planen har uppdaterats med rutin för provtagning, kalibrering av temperaturmätare, rengöringskontroller samt provtagning.
Enligt kommissionens förordning (EG) 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier
för livsmedel skall livsmedelsföretagaren utföra lämplig provtagning och analys
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enligt de mikrobiologiska kriterier som fastställts i bilaga 1, då de validerar eller
verifierar att deras förfaranden som grundas på HACCP- principer och god hygienpraxis fungerar på rätt sätt.
Kontroll av rengöring sker med tryckplattor som visar den totala mängden av
bakterier på den undersökta ytan. Denna kontroll sker 2 gånger per år. Endast
ytor som har direktkontakt med känsliga livsmedel kontrolleras.
Skriftlig rutin för analys av mikroorganismer i ost, glass och dricksvatten finns. I
provtagningsplanen förekommer emellertid vissa brister (uppgifter om ungerfärliga tidpunkter för provtagning under året) för vilka åtgärder har begärts in. Beträffande provanalyser framöver har kontrollmyndigheten ställt krav på att resultaten för varje provtagning delges myndigheten. (Se under punkt ll, HACCPbaserade förfaranden)
Direktionens beslut
Ovanstående redogörelse antas som direktionens yttrande över Livsmedelsverkets anmodan att inkomma med kompletteringar beträffande rapport från normerande kontroll av mjölkproduktområde.

Skickas till
Livsmedelsverket/Uppsala
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Änr MI 2011-173

Vitesföreläggande att inkomma med uppgifter avseende
livsmedelsverksamheten på Sörfennsta 1:7 i Kungsör
Från miljö- och hälsoskyddsenheten har inkommit tjänsteskrivelse den 10
oktober 2011, varav framgår:
”Bakgrund
Avvikelser noterades vid inspektion 2011-01-20, i inspektionsrapporten
informerades om att ett föreläggande skulle meddelas i separat skrivelse.
Kommunicering i ärendet skickades 2011-03-10, verksamhetsutövaren
gavs möjlighet att inkomma med synpunkter senast 2011-04-01. Inga synpunkter inkom. Föreläggande med del. nr 2011-173 skickades med delgivningskvitto 2011-04-05. Delgivningskvitto åter 2011-04-18. En åtgärdsplan inkom 2011-05-30. HACCP – plan inkom 2011-06 -16. En uppföljande
inspektion gjordes den 14 juli och då noterades att kompletteringar behövdes för att kunna bedöma samtliga avvikelser som avhjälpta. Efter inspektion den 14 juli inkom en ny upplaga av HACCP och egenkontrollprogram för Sörfennsta Gårdsmejeri. Miljö- och hälsoskyddsenheten gick
igenom materialet och inspektionsrapport skickades till Sörfennsta
Gårdsmejeri samt kopia till XXX (konsult) 2011-08-29.
Där efterfrågades de kompletteringar som behövs för att kunna bedöma
avvikelserna som avhjälpta. Avvikelser kvarstod under tre av de åtta olika
punkterna som togs upp i förläggandet.
Bedömning
I de certifikat som miljö- och hälsoskyddsenheten erhållit gällande kryddorna framgår inte att de är pastöriserade. Enligt överenskommelse skulle
det utredas om leverantören pastöriserar kryddorna.
De kompletteringar som saknades för att kunna bedöma avvikelser som
avhjälpta skulle ha varit miljö- och hälsoskyddsenheten tillhanda senast
den 23 september 2011. Då kompletteringarna inte inkommit bedömer
miljö- och hälsoskyddsenheten att ett föreläggande med vite är motiverat.”
Kommunicering har skett och yttrande från sökanden inkom den 18 oktober 2011.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av 20, 22 och
23 §§ Livsmedelslagen (2006:804) att meddela Sörfennsta Lantbruk AB,
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Sörfennsta 396, 736 92 Kungsör med organisationsnummer 556415-3038
som verksamhetsutövare till livsmedelsverksamheten Sörfennsta Gårdsmejeri på fastigheten Sörfennsta 1:7, föreläggande med vite enligt följande;
1. Provtagningsplan enligt nedan ska inlämnas till Västra Mälardalens
Myndighetsförbund senast den 30 november 2011, vid vite av 5000
kronor.
Provtagningsfrekvensen ska spridas ut under året och prover tas när
tillverkningen är som störst. I provtagningsplanen ska det preciseras
när under året proverna kommer att tas. Det ska också kompletteras
med att prover tas både i process och på slutprodukt på både ost och
glass. Kopior på analysresultaten ska efter varje provtagning skickas
till miljö- och hälsoskyddsenheten.
2. Uppgifter som beskriver om kryddorna är pastöriserade hos leverantören ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast
den 30 november 2011, vid vite av 5000 kronor.
3. Uppgifter gällande märkning av glass och ost enligt nedan (punkt a-e)
ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 30
november 2011, vid vite av 5000 kronor;
a) svensk märkning för smakarom (Pre Gel dal 1967, Fortefrutto Lampone 3
kg) till glassen,
b) vilka märkningsuppgifter skickas med från leverantören av smakaromerna,
c) har leverantören av smakaromer en godkänd HACCP,
d) hur räknas hållbarheten på osten fram,
e) redogör för de olika ostarnas innehållsförteckning.
4. Västra Mälardalens Myndighetsförbund förordar med stöd av 33 §
Livsmedelslagen (2006:804) att detta beslut ska gälla även om det
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
Sörfennsta Lantbruk AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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Ajournering
Direktionen beslutade om ajournering mellan 14.00-14.50.
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Änr BLOV 127/2011
Änr MI 2011-841

Yttrande avseende överklagat bygglov och strandskyddsdispens på Östersäby 2:10 i Kungsör
Förbundsdirektionen beslutade den 24 augusti 2011, § 129, att avslå ansökan bygglov och dispens från strandskyddet för nybyggnad av stall, ridhus, magasin, paddock och bastu på Östersäby 2:10 i Kungsör.
Beslutet överklagades av sökanden till Länsstyrelsen.
Från Länsstyrelsen har inkommit underrättelse där förbundsdirektionen
ges möjlighet att avge yttrande över vad som anförts i överklagandet senast den 1 november 2011.
Miljö- och bygg har granskat ärendet och finner inte att några nya uppgifter har tillkommit som ändrar tidigare bedömning.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund finner inte att några nya uppgifter har tillkommit som ändrar förbundets tidigare bedömning
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Länsstyrelsen/Förvaltningsenheten
Akten
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Änr MI 2011-1261

Ansökan om strandskyddsdispens för carport och altan på
Vallby 4:6 i Arboga
XXX inkom den 8 september 2011 med en ansökan om dispens från
strandskyddsbestämmelserna för en carport med förrådsdel på totalt 48
m² och en altan på 2 x 49 m² på Vallby 4:6 i Arboga.
Kommunicering har skett med sökande.
Altanen planeras helt inom strandskyddsområdet i direkt anslutning till
bostadshuset som ligger ca 75 m från kanalen medan carporten planeras
längre från strandlinjen än bostadshuset och endast delvis hamnar inom
strandskyddsområdet som sträcker sig 100 från strandlinjen på Hjälmare
kanal. Åtgärderna kommer att utföras på redan ianspråktagen tomtmark
med gräsmatta och planteringar. Tomten går inte ända ner till kanalen.
Från tomtgräns till strandkant är det ca 50m.
Området omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och riskintresse för
friluftsliv.
Tomtplatsen bedöms kunna överensstämma med fastighetsgränsen då
fastigheten inte är större än 3 225 m² och hela fastigheten är ianspråktagen
med, uthus, gräsmattor och planteringar . Den naturliga hemfridszonen
överensstämmer med fastighetsgränsen även om grannfastigheten har sin
tillfart via en mindre gräsbevuxen väg över tomten.
Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl. Det
skäl som angetts i ansökan är följande:
 området har redan tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften
 området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
De planerade byggnationerna bedöms inte påverka naturmiljön eller allmänhetens tillgänglighet till strandområdet då byggnationerna utförs på
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redan ianspråktagen tomtplats och tomten ej går ända ner till kanalen och
redan är väl avgränsad mot kanalen av en liten bäck och fårstängsel som
utgör en naturlig avgränsning ca 25 meter från kanalen. Det kan ändå vara
bra om det planteras en häck eller sätts upp ett litet staket i tomtgräns mot
kanalen för att göra det allmäntillgängliga området tydligare.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser inte att de planerade byggnationerna
kommer att påverka naturmiljön negativt och att dispens därmed kan ges
från strandskyddsbestämmelserna. Bygglovenheten bedömer att inget
bygglov behövs för de planerade åtgärderna på aktuell fastighet.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för en carport med förrådsdel på 48 m² på fastigheten Vallby 4:6 i
Arboga.
2. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för en altan på 2x 49 m ² på fastigheten Vallby 4:6.
3. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften och området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamheten eller annan exploatering. 7 kap § 18 c pkt 1och 2 miljöbalken
4. Tomtplatsbestämning görs enligt fastighetsgräns.
5. 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. 7 kap § 18 h miljöbalken
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.
Avgift: 2 385 kronor

Skickas till Länsstyrelsen + karta, Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta, sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.
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Änr MI 2011-1267

Ansökan om strandskyddsdispens på Sickelsjö 1:2, Haketorp 1:16 och Haketorp 1:8 i Arboga
Mälarenergi elnät AB org. nr 556554-1504, inkom den 14 september 2011
med en ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att
lägga en lågspänningskabel på botten av Sirsjön för att förse fastigheten
Haketorp 1:16 med el. Kabeln kommer att dras från kopplingsstation vid
Haketorp 1:8 via Sickelsjö 1:2 till Haketorp 1:16. I ansökan har angivits två
alternativa dragningar kallade alternativ 1 och 2. Kommunicering har
skett med sökande och fastighetsägarna.
XXX, Haketorp 1:8 har inkommit med synpunkter om att XXX föredrar den
södra dragningen (alternativ 2) på grund av att alternativ 1 skulle kunna skada ledningar på fastigheten och ett 400 år gammalt träd. I stort sett hela dragningen av kabeln kommer göras inom strandskyddsområdet som sträcker sig
100 från strandlinjen på Sirsjön, både upp på land och ut i vattnet. Större delen av kabeln läggs på fastigheten Sickelsjö 1:2 men även dragningen på Haketorp 1:16 och Haketorp 1:8 görs inom strandskyddsområdet. Dragningen
på land görs på västra sidan genom produktionsskog och på östra sidan på
betes och tomtmark. Området omfattas av naturvårdsplan klass 3.
Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser.
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet.
För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl. De
skäl som angetts i ansökan är följande:
 Byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet
 Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området
Att ange särskilda skäl för den tänkta åtgärden är svårt. Det går inte att
påstå att anläggningen för sin funktion måste ligga vid vatten då det rent
tekniskt skulle gå att gräva runt sjön. Den tänkta åtgärden kan heller inte
anses vara av ett angeläget allmänt intresse men det är av stor nytta för
den enskildes intresse. Åtgärden kan även anses tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse.
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Servicekabel ska dras från Haketorp 1:8 till Haketorp 1:16. Båda fastigheterna ligger inom strandskyddet men på var sida om Sirsjön. Sirsjön är så
liten att hela sjön omfattas av strandskyddsbestämmelserna. I ansökan har
angivits två olika alternativa dragningar båda via sjön.
Miljö- och hälsoskyddsenheten varit i kontakt med Mälarenergi gällande
de olika alternativa dragningarna och de har tillsammans med fastighetsägaren till Haketorp 1:8 bestämt att dragningen kommer att utföras enligt
alternativ 2. Miljö- och hälsoskyddsenheten har haft samråd med Sturefiskarna i ärendet då de har intressen i sjön men det finns inga uppgifter om
kända lekbottnar eller andra omständigheter som skulle göra åtgärden
olämplig.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att strandskyddsdispens kan medges
för dragning via sjön då miljöpåverkan bedöms som liten och alternativet
att dra kabeln runt sjön skulle påverka naturmiljön mer än de föreslagna
dragningarna.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddsbestämmelserna för nedläggning av lågspänningskabel på Haketorp 1:8, Sickelsjö 1:2(via Sirsjön) och Haketorp 1:16.
2. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då åtgärden är av stort enskilt intresse och kan anses tillgodose ett annat
mycket angeläget intresse. 7 kap § 18 c pkt 5 och 6 miljöbalken
3. 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. 7 kap § 18 h miljöbalken
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.

Avgift: 2 385 kronor
Skickas till Länsstyrelsen + karta, Lantmäterimyndigheten + karta,
Trafikverket + karta, sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 161

Änr BLOV 184/2011

Ansökan om bygglov för byte av yttertaksbeklädnad på Bofinken 11 i Arboga
Sökande: XXX
Ansökan innebär byte av yttertakets beklädnad från rött lertegel till svarta
betongpannor. Åtgärden strider inte mot gällande detaljplan.
Bostadshuset ingår i ett välbevarat sammanhållet område med likartad
bebyggelse och där tidstypiska och karaktärsskapande byggnadsdetaljer
bör behållas, som lertegeltak och paneler.
Bebyggelsen längs Borgaregatan är homogen med röda tak och ett byte till
svarta betongpannor kommer att ändra karaktären på byggnaden, vilket
bör undvikas för att bevara de arkitektoniska kvalitéerna som i dag finns.
Bygglovenheten anser inte att plan- och bygglagen 2 kap 6 § uppfylls med
hänvisning till god helhetsverkan.
Efter avslutade överläggningar framkom att direktionen med övervägande majoritet beslutat enligt bygglovenhetens förslag.
Direktionens beslut
Ansökan om bygglov, för byte av yttertaksbeklädnad från rött lertegel till
svarta betongpannor, på Bofinken 11 i Arboga avslås med hänvisning till
att kraven på god helhetsverkan inte uppfylls enligt plan- och bygglagen 2
kap 6 §.

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.

Avgift: 471 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Änr BLOV 190/2011

Ansökan om bygglov för höjning av mur på Surt 4 i Arboga
Sökande: XXX
Ansökan innebär ändring av befintligt bygglov för mur på Surt 4 i Arboga.
Beviljat bygglov medger en höjd om 80 cm. Sökanden önskar höja muren
till 110 cm.
Åtgärden strider inte mot gällande detaljplan.
Grannemedgivande från Midgård 3, Midgård 4, Siv 5, Surt 2 inkom den 5
oktober 2011.
Kommunicering har skett och yttrande inkom från sökanden den 5 oktober 2011:
Bygglovarkitekten avråder från att höja muren från beviljade 80 cm till 110
cm. Det är viktigt att en inhägnad av trädgården får en utformning som är
anpassad både till bebyggelsens, trädgårdens och omgivningens förutsättningar och karaktär. Det vanligaste inslaget i kvarteret är häckar och låga
staket av träd. En mur blir lätt dominerande och bör därför anpassas till
villakvarterets utformning, varför en höjd om maximalt 80 cm är att rekommendera för att ge en god helhetsverkan.
Bygglovenheten anser inte att plan- och bygglagen 2 kap 6 § uppfylls med
hänvisning till god helhetsverkan.
Direktionens beslut
Ansökan om bygglov, för höjning av mur från 80 cm till 110 cm, på Surt 4
i Arboga avslås med hänvisning till att kraven på god helhetsverkan inte
uppfylls enligt plan- och bygglagen 2 kap 6 §.

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.
Avgift: 599 kronor

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 163

Änr BLOV 110/2008

Dom från mark- och miljödomstolen avseende överklagat
beslut på Valen 1:6 i Arboga
Miljö- och byggnämnden i Arboga beslutade den 25 september 2008, § 96,
att avslå ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ändrad användning av båthus till bastu på Valen 1:6 i Arboga.
Sökanden överklagade miljö- och byggnämndens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 4 februari 2011 att upphäva det överklagade
beslut och visade ärendet åter till förbundet för meddelande av villkor för
dispens och bestämning av tomtplats.
Förbundsdirektionen beslutade den 16 februari 2011, § 33, att överklaga
Länsstyrelsens beslut.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 29 september 2011 att upphäva
det överklagade beslutet och fastställer miljö- och byggnämndens beslut
den 25 september 2008, § 96.
Mark- och miljödomstolens beslut kan senast den 20 oktober 2011 överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.
Direktionens beslut
Mark- och miljödomstolens beslut läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 164

Dnr 79/2011-002

Delegationsbeslut för september månad 2011
1. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista avseende beslutande
ärenden för perioden 1 september till den 30 september 2011.
2. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 september till den 30
september 2011 avseende
- lämnade bygglov
(BI L 41/2011, ESB L 46-47/2011
- bygglov/kontrollansvarig
(BI L 66/2011, BI LKA 14-25/2011 ESB LKA 1/2011)
- lämnat rivningslov
(BI RL 4/2011)
- Medgivna mindre avvikelse från detaljplan
(ESB MA 8-9/2011)
- fattat beslut om kontrollplan
(BI KP 98, 118-132/2011, ESB KP 30-33/2011)
- godkännande av kvalitetsansvarig
(BI KA 105-106/2011, BI LKA 2012/2011, ESB KA 31-32/2011)
- godkännande av kontrollansvarig
(BI BIKA 8-11, 13/2011)
- utfärdanden av slutbevis (BI SB 39/2011)
- lämnade startbesked
(BI SKP 9, 22-38/2011, ESB SKP 5-10/2011)
3. Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 10 oktober 2011.
Dnr 57/2011-260
4. Av samordnaren på central administration fattat beslut om att överklagande av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut den 24
augusti 2011, § 129, Änr BLOV 127/2011, inkom inom rätt tid samt beslutat om att överlämna överklagandet till Länsstyrelsen.
Änr BLOV 127/2011
Direktionens beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Skickas till akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 165

Dnr 55/2011-041

Måluppföljning till och med den 30 september 2011
Från förvaltningen föreligger rapport om måluppfyllelse till och med den
30 september 2011.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 166

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Länsstyrelsens underrättelse angående överklagat beslut angående
föreläggande om försiktighetsmått, Fröshammarsöns reningsverk, Ås
1:8 i Arboga.
Änr MI 2011-421
2. Länsstyrelsens beslut den 28 september 2011 att inte pröva Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut om strandskyddsdispens på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun.
Änr BLOV 127/2011
3. Sveriges kommuners och landstings cirkulär 11:36 ”Se över dricksvattenproduktionen”.
Dnr 181/2011-460
4. Länsstyrelsens informationsmaterial från Mälarkonferens 23 augusti
2011.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-10-19

§ 167

Dnr 188/2011-214

Förslag till detaljplan för del av Turisten i Kungsör
Från Kommunstyrelsen/Kungsörs kommun har den 12 oktober 2011 inkommit samrådshandling i rubricerat ärende för yttrande senast den 2
november 2011.
Planens syfte är att även butiker, serveringar och lokaler för friskvård ska
kunna inrymmas i kvarteret.
Miljö- och bygg har granskat ärendet och konstaterar att området är ett av
de utpekade förorenade områden i Kungsörs tätort.
Direktionens beslut
Den aktuella fastigheten har konstaterade föroreningar vilket gör att provtagning ska ske och försiktighet bör iakttas vid eventuella markarbeten.

Skickas till
Kommunstyrelsen i Kungsör
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 31

