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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 11

Dnr 8/2015-042

Årsredovisning 2015
Från förbundschefen har inkommit årsredovisning 2015.
Av årsredovisning framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 751
tkr och att balanskravet uppnåtts under 2015.
Utifrån riktlinjen ”God ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv” kan 4 tkr av 2015 års resultat reserveras, vilket skulle
innebära att resultatutjämningsreserven (RUR) uppgår till 1 193 tkr.
Årsredovisningen överlämnas till ekonomikontoren i Arboga respektive
Kungsörs kommun den 12 februari 2016.

Beslutsunderlag
• Årsredovisning 2015
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 9 februari 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning
2015.
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar reservera 4 tkr från
2015 års resultat till resultatutjämningsreserven (RUR).

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 12

Dnr 7/2016-042

Kompletteringsbudget 2016
Förbundsdirektionen beslutade den 14 oktober 2015, § 97 om budget 2016.
I budget 2016 saknas medel för att slutföra investeringen ekonomikoppling mellan verksamhetssystem ByggR och förbundets ekonomisystem.
Syftet med investeringen är att effektivisera faktureringsarbetet. Kostnaden bedöms till 60 tkr varav 35 tkr är licenskostnad för programmet och
resterande 25 tkr är konsultkostnader för arbetet.
Beslutsunderlag
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 3 februari 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar komplettera budget 2016
med 60 tkr för att kunna slutföra investeringen för ekonomikoppling mellan verksamhetssystemet ByggR och ekonomisystemet.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 13

Änr MI 2015-581

Yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende överklagat
beslut
Förbundsdirektionen beslutade den 26 augusti 2015, § 71, att avslå ansökan om strandskyddsdispens för sjöbod innehållande en hygiendel och
förråd på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun.
Förbundsdirektionens beslut överklagades till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 11 november 2015 att upphäva förbundsdirektionens beslut och meddelade strandskyddsdispens för uppförande av
sjöbod innehållande hygiendel och förråd på Östersäby 2:10 i Kungsörs
kommun. Dispensen meddelades med villkor avseende sjöbodens utseende samt den mark som får tas i anspråk för åtgärden bestäms till sjöboden yta.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen har den 27 januari 2016 berett Västra Mälardalens Myndighetsförbund tillfälle till yttrande senast den 24 februari 2016.

Beslutsunderlag
• Förbundsdirektionens beslut 26 augusti 2015, § 71
• Länsstyrelsens beslut den 11 november 2015
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 29 januari 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande till
Mark- och miljödomstolen (M 6801-15):
Tomtplats - Hemfridszon

I sin överklagan yrkar xxx via ombud att ett område vid stranden ska utgöra egen tomtplats. VMMF anser att den bedömning som gjorts i tidigare
strandskyddsärende Mark- och miljödomstolen Mål nr M 945-14, efter
bland annat syn på plats, och i det nu överklagade länsstyrelse beslut ska
kvarstå utifrån den motivering som anges i dessa beslut.
Nuvarande användning av sjöbod

I ärendet anger xxx att den aktuella sjöboden har använts som hygienutrymme bland annat att den används som toalett. Den toalettlösning, en
pottstol, som redovisats i ärendet är VMMF tveksam till om den
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 13 forts
verkligen används på det sätt som anges. xxx bör redovisa hur avfallet
från toastolen hanteras i dag. Med den stora användningen som anges
torde avfallsfrågan från toaletten vara svår att lösa. VMMF anser att den
redovisade användning som ett argument för att ge dispens till den sökta
nya byggnaden är tveksam.
Jämförelse med annan byggnad

I bilaga 3 i xxx överklagan hänvisas till annan byggnad med stora fönster,
var den ligger framgår inte, ej heller om den är komplement till bostadshus eller har egen tomt eller uppförd utan strandskyddsdispens. VMMF
kan inte se att den ska ligga till grund för en bedömning i detta ärende.

Skickas till
Mark- och miljödomstolen, Mål nr M 6801-15
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 14

Änr MI 2014-1017

Återkallande av ansökan om utdömande av vite
Förbundsdirektionen beslutade den 21 januari 2016, § 4, att ansöka hos
Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite avseende underlåtelse
att rapportera och inventera PCB på fastigheten Billberg 3 i Kungsörs
kommun enligt beslut om föreläggande med vite den 16 september 2015, §
91.
Den 3 februari 2016 inkom PCB-inventering daterad 26 oktober 2015. Det
är därför inte längre aktuellt att döma ut vitet.
Beslutsunderlag
• Förbundsdirektionens beslut den 21 januari 2016, § 4
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 4 februari 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund återkallar ansökan (mål nr M66416) om utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen med hänvisning
till att PCB-inventering har lämnats in och föreläggandet med vite är uppfyllt.

Skickas till
Mark- och miljödomstolen
xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 15

Änr BLOV 2015-172

Byggsanktionsavgift för olovligt utförd åtgärd på Lekmannen 1 i Kungsörs kommun
Sökande: xxx
Den 28 juli 2015 inkom bygglovansökan avseende ändrad användning av
flerbostadshus på Lekmannen 1 (Stortorget 1) i Kungsörs kommun.
Bygglovenheten konstaterar att byggnadsarbeten påbörjats innan Västra
Mälardalens Myndighetsförbund beslutat om bygglov och startbesked i
ärendet.
Kommunicering har skett och sökande framför att de uppfattat att Västra
Mälardalens Myndighetsförbund gett klartecken till byggnationen efter
det att kompletta ritningar upprättats.
Bygglovenheten bedömer att sanktionsavgiften kan sättas ned till en fjärdedel. Avgiften bedöms inte stå i rimlig proportion till den överträdelse
som har begåtts. Bygglov bedöms kunna beviljas i efterhand.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 28 juli 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 februari 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap. 51 §, om byggsanktionsavgift på 61 188 kronor
för xxx, i egenskap av byggherre, då bygglov och startbesked saknats
avseende ändrat användningssätt av lokal på fastigheten Lekmannen 1
i Kungsörs kommun.
2 Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
3 Avgiften ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 15 forts
4 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 30 §, att bevilja bygglov i efterhand avseende
ändrad användning av kontor till undervisningslokal/studielokal på
fastigheten Lekmannen 1 i Kungsörs kommun.
5 Avgift för bygglov, expediering och underrättelse, 10 612 kronor, enligt
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. 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
xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 16

Änr BLOV 2015-266

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för fritidshus på Lunger 2:111 i Arboga kommun
Sökande: xxx
Ansökan innebär bygglov och strandskyddsdispens för återuppbyggnad
av nedbrunnet fritidshus, 24 m², på Lunger 2:111 i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Fastigheten ligger på ön Boholmsberget i Hjälmaren. Ön är delvis skogsbeklädd och har varit ianspråktagen sedan 1960-talet. Ett nytt mindre fritidshus ska byggas på ungefär samma plats som det nedbrunna fritidshuset låg.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 8 oktober 2015
• Ansökan om strandskyddsdispens den 22 oktober 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 27 januari 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § att lämna dispens för nybyggnad av fritidshus på
fastigheten Lunger 2:111 i Arboga kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens föreligger då området redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
b) Tomtplats bestäms enligt situationsplan daterad 19 november 2015.
c) 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.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 16 forts
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 31 § att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Lunger 2:111 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 vinner laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
3 Avgift för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och
underrättelse, 7 552:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015.

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.

Skickas till
Länsstyrelsen + ansökan och karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 17

Änr BLOV 2015-326

Ansökan om förhandsbesked för ridhus och stall på Åsta
4:1 i Kungsörs kommun
Sökande: xxx
Ansökan innebär nybyggnad av ridhus, 1 350 m², och stall, 260 m², för
fem till sex hästar på Åsta 4:1 i Kungsörs kommun. . Ridhus och stall
kommer att placeras cirka 70-80 meter från närmaste bostadshus (sökandes bostad).
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. I Kungsörs kommuns översiktsplan pekas området ut som viktig miljö för kulturmiljövård och med högt värde för naturvården med regionalt intresse.
Översiktplanen ser positivt på så kallade livsstilsboenden på landsbygden
eller i anslutning till byar och mindre orter, bland annat hästgårdar.
Ärendet har remitterats till närboende och myndigheter för yttrande.
Länsstyrelsen bedömer att fornlämningsbilden motiverar en arkeologisk
utredning innan platsen bebyggs. Berörda grannar har ingen erinran.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har ingen erinran.
Bygglovenheten tillstyrker åtgärden.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 17 december 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 februari 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 17 §, meddela att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.
2 Avgift för förhandsbesked, expediering och underrättelse, 6 619:50
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2015.

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 18

Dnr 6/2016-042

Ekonomirapport för januari månad 2016
Ekonomirapporten visar för närvarande ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 januari 2016.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 17 februari 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 19

Dnr 25/2015-041

Måluppföljning till och med den 31 januari 2016
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 16 februari 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 20

Dnr 9/2016-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 januari
till den 31 januari 2016.
2 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari 2016.
3 Förbundsdirektionens ordförandes lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 8 februari 2016.
Dnr 8/2016-002
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-02-18

§ 21

Handlingar för kännedom
1 Mark- och miljödomstolens dom den 21 januari 2015. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut gällande beslut att avsluta ärendet utan åtgärd avseende olägenheter från ekar på allmän
plats i Kungsörs kommun
Änr BLOV 2015-48
2 Folkhälsomyndighetens ”Länsrapport 2014 Västmanland, kommunernas del, tillsyn enligt tobakslagen”.
Änr MI 2015-90
3 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapporter:
Integrerat växtskydd 2015. Änr MI 2015-140
Energitillsyn 2015. Änr MI 2015-121
Miljötillsyn U-verksamheter 2015. Änr MI 2015-1627
4 Ekonomisk redovisning, energi- och klimatrådgivning 2015, Arboga
och Kungsörs kommuner.
Dnr 48/2015-047
5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Torpunga 3:3 och Åkersbo Häradsallmänning s:2 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

