SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2016-01-21

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 - 15.20

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga
Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Lars Löfgren (C), Arboga
Susanne Henning Aihonen (M), Arboga
Owe Nyberg (FP), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Per Haldin (M), Kungsör

Övriga deltagare

Bert Elisson (S), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Siewert Carlsson (C), Kungsör
Jacob Hedberg (M), Kungsör
Förbundschef Thomas Åkesson
Direktionssekreterare Lotta Alm
Miljöhandläggare Per Eriksson § 1

Utses att justera

Gunnar Karlsson med Per Haldin som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 25 januari 2016, kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

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

§ 1 - 10

Ordförande

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

Justerande

............................................................
Gunnar Karlsson

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

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2016-01-21

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

Blad 1

Innehåll
Information

2

Redovisning av 2015 års Intern kontrollplan

3

Föreskrifter om undantag från kravet på strandskyddsdispens i
Västmanlands län

4

Ansökan om utdömande av vite på Billberg 3 i Kungsörs kommun

5

Ansökan om utdömande av vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun

7

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Lådeby 3:21 i Kungsörs
kommun

8

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Urvalla 1:16 i Arboga
kommun

10

Måluppföljning till och med den 31 december 2015

12

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

13

Handlingar för kännedom

14

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§1

Information
Miljöhandläggare xxx informerar om energi- och klimatrådgivning.

Förbundsdirektionen tackar för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§2

Dnr 54/2014-008

Redovisning av 2015 års Intern kontrollplan
Förbundsdirektionen fastställde den 10 december 2014, § 120, Intern kontrollplan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2015.
Från förbundschefen föreligger redovisning av uppföljning av Intern kontrollplan för år 2015.
Beslutsunderlag
• Förbundschefens tjänsteskrivelse och protokoll daterade 11 januari
2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern
kontrollplan för 2015 samt redovisade förslag på åtgärder.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Revisor xxx + handling
Revisor xxx + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§3

Dnr 57/2015-430

Föreskrifter om undantag från kravet på strandskyddsdispens i Västmanlands län
Från Länsstyrelsen har den 7 december 2015 inkommit förslag på föreskrifter om undantag för vissa kompletteringsåtgärder från kravet på
strandskyddsdispens i Västmanlands län för yttrande senast den 25 januari 2016.
Länsstyrelsen har för avsikt att med stöd av miljöbalken 7 kap. 17 § besluta att inom Västmanlands län ska förbud enligt miljöbalken 7 kap. 15 §
inte gälla kompletteringsåtgärder till huvudbyggnad som vidtas
1 inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen
än 25 meter och
2 inom tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens
Attefallshus kan enligt plan-och bygglagen inredas som bostäder och benämns som komplementbostadshus. Begreppet kompletteringsåtgärd bör
förtydligas. Ett förtydligande behövs om komplementbostadshus kan anses som en komplementåtgärd eller inte.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens missiv daterad 7 december 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkt på förslag till föreskrifter om undantag från kravet på strandskyddsdispens i
Västmanlands län.
Begreppet kompletteringsåtgärd bör förtydligas. Förtydligandet bör ske
utifrån det i plan- och bygglagen nyligen införda begreppet ”komplementbostadshus”, ett Attefallshus som inreds till bostad, om de omfattas
av begreppet kompletteringsåtgärd eller inte.

Skickas till
xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§4

Änr MI 2014-1017

Ansökan om utdömande av vite på Billberg 3 i Kungsörs
kommun
Förbundsdirektonen beslutade den 16 september 2015, § 91 om föreläggande med vite att inkomma med PCB-inventering för byggnaden/byggnaderna på Billberg 3 i Kungsörs kommun.
Fastighetsägaren har inte inkommit med inventeringsblankett eller på annat sätt meddelat att inventering av PCB i byggnaden har utförts. Fastighetsägaren har heller inte meddelat om att inga renoveringar har skett
under åren 1956-1973 och således inte innehåller något material med PCB.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att föreläggandet inte följs och
ansökan om utdömande av vite ska göras för att befintliga lagkrav ska
efterföljas.
Beslutsunderlag
• Begäran att inkomma med PCB-inventering daterad 23 juni 2014
• Delegationsbeslut om föreläggande daterad 9 april 2015
• Förbundsdirektionens beslut om föreläggande den 16 september 2015,
§ 91
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse daterad 21 december
2015

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på sammanlagt 8 000 kronor för underlåtelse att rapportera och inventera PCB på fastigheten Billberg 3 i Kungsörs kommun enligt nedan punkter 1, 2 och 5 i beslut om föreläggande med
vite den 16 september 2015, § 91.

1 Inventera byggnader uppförda eller renoverade mellan år 1956-1973 på fastigheten Billberg 3 med avseende på PCB-förekomst. Beslutet förenas med ett
vite på 5 000 kronor.
2 Redovisa resultatet av PCB-inventeringen till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Beslutet förenas med ett vite på 1 000 kronor.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§ 4 forts
5 I det fall inga renoveringar har skett på fastighet Billberg 3 under åren 19561973 och det således inte finns några fogmassor, halkskyddade golv, kondensatorer och dylikt med PCB ska detta meddelas Västra Mälardalens
Myndighetsförbund skriftligen, via brev eller e-post. Beslutet förenas med ett
vite på 2 000 kronor.

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
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§5

Änr MI 2015-32

Ansökan om utdömande av vite på Ökna 1:7 i Arboga
kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 25 februari 2015, § 18, om förbud med
vite att från den 13 oktober 2015 släppa ut avloppsvatten gällande BDTvatten från bostadshus på Ökna 1:7 i Arboga kommun.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar vid besök på plats den 18 november 2015 att den bristfälliga avloppsanordningen används och inga
åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att förbudet inte följs och utdömande av vite ska göras för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut om förbud daterad 14 januari 2014
• Förbundsdirektionens beslut om förbud den 25 februari 2015, § 18
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse daterad 21 december
2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 50 000 kronor för utsläpp av avloppsvatten gällande BDT-vatten till den bristfälliga avloppsanordningen
ansluten till hus nr 1 på Ökna 1:7 i Arboga kommun enligt förbud om vite
meddelat den 25 februari 2015, § 18.

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
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§6

Änr MI 2014-313

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Lådeby
3:21 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Lådeby 3:21 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.
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 daterad 2 februari 2012
• Delegationsbeslut om förbud daterad 25 mars 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse daterad 21 december
2015

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
(1998:808) 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt
med hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 2 maj
2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Lådeby 3:21 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§ 6 forts
3 Avgift tas ut för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 720
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat
4 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§7

Änr MI 2013-1421

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Urvalla 1:16
i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2011 konstaterades brister i avloppsanordningen på Urvalla 1:6 (numera Urvalla 1:16) i Arboga 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.
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 daterad 5 september 2011
• Delegationsbeslut om förbud daterad 16 december 2013
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse daterad 21 december
2015

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
(1998:808) 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt
med hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 35 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 31 juli
2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Urvalla 1:16 i Arboga kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 31 juli
2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Urvalla 1:16 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§ 7 forts
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
4 Avgift tas ut för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
1 720 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2015. Faktura på avgiften skickas separat
5 Beslut om avgift enligt punkt fyra 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
xxx
xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§8

Dnr 26/2014-041

Måluppföljning till och med den 31 december 2015
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 12 januari 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§9

Dnr 9/2015-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 december till
den 31 december 2015.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 december till den 31 december 2015.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 december till den 31
december 2015.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-01-21

§ 10

Handlingar för kännedom
1 Mark- och miljödomstolens beslut den 11 december 2015. Mark- och
miljödomstolen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende förbud att släppa ut avloppsvatten från Ekeby 3:14 i Arboga kommun
Änr MI 2011-2079
2 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 26 november 2015, § 157.
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund år 2016.
Dnr 39/2015-041
3 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapporter:
PCB-inventering i Kungsörs kommun. Änr MI 2013-1689
PCB-inventering i Arboga kommun. Änr MI 2013-780
Marknadsprojekt Arboga/Kungsör. Änr MI 2015-562
Radonmätning av flerbostadshus Arboga/Kungsör. Änr MI 2015-84
Radonmätning av vårdboenden Arboga/Kungsör. Änr MI 2014-168
Inventering av enskilda avlopp Arboga/Kungsör. Änr MI 2013-547
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Kungsör 3:1 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

