SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2016-04-21

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 - 15.25

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga
Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Ingolf Bode (S), Arboga
Susanne Henning Aihonen (M), Arboga §§ 36-39, 41-48
Lars Göran Nyberg (MP), Arboga § 40
Owe Nyberg (L), Arboga
Ronny Moström (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Siewert Carlsson (C), Kungsör

Övriga deltagare

Bert Elisson (S), Arboga
Lars Löfgren (C), Arboga
Lars Göran Nyberg (MP), Arboga §§ 36-39, 41-48
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Förbundschef Thomas Åkesson
Samordnare central administration Lotta Alm

Utses att justera

Ingolf Bode med Susanne Henning Aihonen som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 26 april 2016, kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

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

§ 36-37, 39-48

Ordförande

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

Justerande

............................................................
Ingolf Bode

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

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2016-04-21

Datum för anslagets uppsättande

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

Underskrift

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2016-04-21

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga
Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Ingolf Bode (S), Arboga
Susanne Henning Aihonen (M), Arboga
Owe Nyberg (L), Arboga
Ronny Moström (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Siewert Carlsson (C), Kungsör

Övriga deltagare

Bert Elisson (S), Arboga
Lars Löfgren (C), Arboga
Lars Göran Nyberg (MP), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Förbundschef Thomas Åkesson
Samordnare central administration Lotta Alm

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Ingolf Bode med Susanne Henning Aihonen som ersättare
Förbundskontoret den 21 april 2016, kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

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

§ 38

Ordförande

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

Justerande

............................................................
Ingolf Bode

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

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2016-04-21

Datum för anslagets uppsättande

2016-04-22
Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

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

2016-05-16
...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

Blad 1

Innehåll
Ekonomisk flerårsplan (EFP) 2017-2019

2

Revisionsrapport ”Livsmedelskontroll”

3

Förslag till detaljplan för Holmsätter 1:43 och del av Holmsätter 1:29 i
Arboga kommun

4

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Furuskallen 1:20 i
Arboga kommun

5

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hamre 1:23 och Hamre
1:25 i Arboga kommun

7

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Råsta 1:29 i Kungsörs
kommun

9

Föreläggande med vite om åtgärd på Åkerbo Häradsallmänning S:2 i
Kungsörs kommun

11

Ansökan om förhandsbesked för småhus och djurstall på Lenmora 1:20 i
Kungsörs kommun
13
Ansökan om nybyggnad och rivning av skola på Kyrkoherden 6 i
Kungsörs kommun

15

Ekonomirapport för mars månad 2016

17

Måluppföljning till och med den 31 mars 2016

18

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

19

Handlingar för kännedom

20

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 36

Dnr 20/2016-041

Ekonomisk flerårsplan (EFP) 2017-2019
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende daterat 12 april 2016.
Information enligt MBL § 19 har skett den 14 april 2016. Arbetstagarparterna har inget att erinra.
Beslutsunderlag
• Ekonomisk flerårsplan 2017-2019 den 12 april 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner ekonomisk flerårsplan 2017-2019.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 37

Änr MI 2015-1893

Revisionsrapport ”Livsmedelskontroll”
Länsstyrelsen genomförde den 11 november 2015 en fullständig revision
av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds livsmedelskontroll.
Den 26 februari inkom revisionsrapport från Länsstyrelsen där de bedömer att Västra Mälardalens Myndighetsförbund uppfyller lagstiftningens
krav på offentlig kontroll.
Länsstyrelsen har i rapporten noterat en avvikelse gällande referensprov
vid provtagning och de önskar svar senast den 30 april 2016 med en åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande
åtgärder kommer vidtas med hänsyn till avvikelsen.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens revisionsrapport den 25 februari 2016
• Rutin LI012 version 3 den 5 april 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 april 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande över
Länsstyrelsens revisionsrapport gällande den noterade avvikelsen att det i
provtagningsrutinen saknas en angivelse om att referensprov ska erbjudas:
Avvikelsen har åtgärdats den 5 april 2016 genom att provtagningsrutin
LI012 har uppdaterats och kompletterats med en angivelse om att referensprov ska erbjudas vid provtagning. Rutinen skickas till Länsstyrelsen.

Skickas till
Länsstyrelsen + handling (rutin LI012v3)
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 38

Dnr 19/2016-214

Förslag till detaljplan för Holmsätter 1:43 och del av
Holmsätter 1:29 i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast den 17 april 2016. Västra
Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd svarstid till 21 april 2016.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola i Götlunda.
Den nya detaljplanen medför att större yta avsätts för förskoleverksamhet.
En utökad förskoleverksamhet kan gynna utvecklingen i Götlunda och
omkringliggande landsbygd.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar den 24 mars 2016
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Holmsätter 1:43 samt del av Holmsätter 1:29 i Arboga kommun.
2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 39

Änr MI 2016-158

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Furuskallen
1:20 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2010 konstaterades brister i avloppsanordningen på Furuskallen 1:20 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 den 8 december 2010
• Delegationsbeslut 2013-106 den 18 mars 2013
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 april 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen 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 12 november 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 2 på fastigheten Furuskallen 1:20 i Arboga kommun.
2. Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 12 november 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 2 på fastigheten Furuskallen 1:20 i Arboga kommun.
3. Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 39 forts
4. Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. 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 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 40

Änr MI 2014-1442

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hamre 1:23
och Hamre 1:25 i Arboga kommun
Susanne Henning Aihonen, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i den gemensamma
avloppsanordningen på Hamre 1:23 och Hamre 1:25 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 den 7 februari 2012
• Inspektionsrapport den 5 september 2012
• Delegationsbeslut 2014-797 den 7 oktober 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 april 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 40 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 5 december 2016 släppa ut avloppsvatten från hus nr 1 på fastigheten
Hamre 1:23 i Arboga kommun till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen på fastigheten Hamre 1:23 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 40 forts
2 Med vite om 20 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 5 december 2016 släppa ut avloppsvatten från hus nr 1 på fastigheten
Hamre 1:25 i
Arboga kommun till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen på fastigheten Hamre 1:23 i Arboga kommun.
3 Med vite om 20 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 5 december 2016 släppa ut avloppsvatten från hus nr 1 på fastigheten
Hamre 1:25 i Arboga kommun till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen på fastigheten Hamre 1:23 i Arboga kommun.
4 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
5 XXX ska betala en avgift för 1,5 timmes nedlagd handläggningstid i
ärendet, 1 328 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat
6 XXX, ska betala en avgift för 1,5 timmes nedlagd handläggningstid i
ärendet, 1 328 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat
7 Beslut om avgift enligt punkt fem och sex 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
XXX
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 41

Änr MI 2014-1341

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Råsta 1:29 i
Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Råsta 1:29 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 den 20 augusti 2012
• Delegationsbeslut 2014-761 den 23 september 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 april 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen 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 20 november 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Råsta 1:29 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 41 forts
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 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 42

Änr MI 2014-1600

Föreläggande med vite om åtgärd på Åkerbo Häradsallmänning S:2 i Kungsörs kommun
SMK Kungsör anlägger en bullervall på motocrossbanan på Åkerbo Häradsallmänning S:2 för att minska buller från träningar och tävlingar.
SMK Kungsör har anmält att de vill använda avfall från rivningsobjekt
som konstruktionsmaterial till bullervallen. Beslut har fattats om vilka försiktighetsmått avfallet måste uppfylla för att få användas som konstruktionsmaterial till bullervallen. Försiktighetsmåtten är högt ställda med anledning av att bullervallens placering är inom vattenskyddsområde.
Vid oanmälda inspektioner har ej tillåtna konstruktionsmaterial upptäckts
i bullervallen. Verksamheten har meddelats förbud att använda avfall som
konstruktionsmaterial till bullervallen samt beslut om att det ej tillåtna
konstruktionsmaterialet som finns i bullervallen ska sorteras ut och tas
bort.
Efter en oanmäld inspektion konstaterar miljö- och hälsoskyddsenheten
att beslutet inte följs och bedömer att föreläggande med vite behövs för att
befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett och synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut 2014-935 den 21 november 2014
• Inspektionsrapport den 23 oktober 2015
• Delegationsbeslut 2015-975 den 30 oktober 2015
• Delegationsbeslut 2015-1082 den 30 november 2015
• Inspektionsrapport den 8 mars 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 april 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
(1998:808) 2 kap. 2-3 §§, 26 kap. 9, 14 och 26 §§ att förelägga Smk Kungsör,
Box 55, 641 21 Katrineholm, 878500-4428, med verksamhet på fastigheten
Åkerbo Häradsallmänning S:2 att vidta följande åtgärder:
1 Med vite om 20 000 kronor att senast den 31 maj 2016 sortera ut och ta
bort det konstruktionsmaterial som inte uppfyller försiktighetsmåtten i
delegationsbeslut 2014-935 den 21 november 2014, enligt nedan:
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 42 forts
a) Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar.
b) Enbart inerta konstruktionsmaterial såsom tegel, betong och keramik med lägre halter än nivå för mindre än ringa risk, handbok
2010:1 Naturvårdsverket, får användas i bullervallen.
2 Konstruktionsmaterialet som inte uppfyller försiktighetsmåtten ovan
ska transporteras till godkänd mottagare.
3 Dokumentation av punkterna ett och två enligt ovan ska redovisas
skriftligen till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 1
juni 2016.

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
Smk Kungsör
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 43

Änr BLOV 2016-15

Ansökan om förhandsbesked för småhus och djurstall på
Lenmora 1:20 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus 130-170 m²,
samt djurstall, 75-100 m² på fastigheten Lenmora 1:20 i Kungsör kommun.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelse. Enligt
översiktsplanen ställer sig kommunen positiv till bland annat hästgårdar
och att kommunens kvalitéer med avseende på natur- och kulturmiljöer
utnyttjas på ett positivt sätt.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Närboende anser att området blir för tätt bebyggt, djurstall upplevs störande
ljudmässigt, vattentillgången kan påverkas och vill inte ha fler hästar i
området.
Bygglovenheten bedömer att djurstallet som hamnar cirka 100-200 meter
från närmaste bostadshus inte kan anses orsaka någon betydande olägenhet för närboende. Djurhållning är ett naturligt inslag på landet och i det
aktuella området förekommer redan hästhållning. Rätt placering och utformning av hus och djurstall bedöms inte påverka vattentillgången för
grannfastigheterna.
Miljö- och hälsoskyddsenheten ser inga hinder för byggande av ett småhus och djurstall för hästar på föreslagen plats. Ett nytt djurstall ska redovisas för Västra Mälardalens Myndighetsförbund innan det uppförs, hur
vatten från stallet omhändertas, hur gödsel förvaras med beräkning på
lagringskapaciteten och beräkning av eventuell spridningsareal. Miljötillsyn på bland annat gödselhantering, avfall och farligt avfall, cisterner med
mera, kommer att ske framöver då stallet är i bruk.
Bygglovenheten bedömer att positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av småhus och djurstall kan medges.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 21 januari 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 7 april 2016

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 43 forts
Beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 17 § meddela att den föreslagna åtgärden kan tilllåtas 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, 6 783:50 kronor, enligt Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2016.
Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 44

Änr BLOV 2016-68

Ansökan om nybyggnad och rivning av skola på Kyrkoherden 6 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär nybyggnad av skola och därefter rivning av befintlig
skola inom fastigheten Kyrkoherden 6 i Kungsörs kommun.
Fastigheten omfattas av detaljplan 67 som anger allmänt ändamål som
användningssätt, där skola inräknas. Byggnadshöjden är i detaljplanen
begränsad till nio meter. Ingen byggnad är belagd med rivningsförbud i
detaljplanen.
Byggnationen stämmer väl in med detaljplanens syfte. Bygglovenheten
bedömer att bygglov och rivningslov kan beviljas.
För att genomföra åtgärderna krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är Rolf Tussen Andersson, RBA byggkonsult AB, utsedd, som är
certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 23 mars 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 april 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av skola
på fastigheten Kyrkoherden 6 i Kungsörs 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.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 44 forts
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 34 § att bevilja rivningslov av befintlig skola på
fastigheten Kyrkoherden 6 i Kungsörs kommun.
a) Rivningslovet 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 bygglov, marklov, rivningslov och startbesked, 222 426,50
kronor enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 45

Dnr 6/2016-042

Ekonomirapport för mars månad 2016
Ekonomirapporten visar ett överskott på 80 000 kronor vilket motsvarar
det budgeterade resultatet. Besparing 1 % av kommunbidragen.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 mars 2016.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 4 april 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 46

Dnr 25/2015-041

Måluppföljning till och med den 31 mars 2016
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 april 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 47

Dnr 9/2016-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 mars till den 31
mars 2016.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 mars
till den 31 mars 2016.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 mars till den 31 mars
2016.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 48

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 31 mars 2016 avseende tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen av Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Länsstyrelsen bedömer att förbundet följer lagstiftningen i de delar som
granskats.
Änr MI 2016-141
2 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Lunger 3:6, anläggningsåtgärd, överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen samt fastighetsreglering berörande styckningslotterna och Lunger S:3 i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245
3 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsbestämning berörande Måla 2:1 och Ås 3:1, fastighetsreglering berörande Ås 1:13 och 3:1, ledningsrättsåtgärd berörande
Ås 3:1, avstyckning från Ås 3:1 samt anläggningsåtgärd i Arboga
kommun.
Dnr 4/2016-245
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Smedby 2:14 i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

Blad 1

Innehåll
Ekonomisk flerårsplan (EFP) 2017-2019

2

Revisionsrapport ”Livsmedelskontroll”

3

Förslag till detaljplan för Holmsätter 1:43 och del av Holmsätter 1:29 i
Arboga kommun

4

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Furuskallen 1:20 i
Arboga kommun

5

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hamre 1:23 och Hamre
1:25 i Arboga kommun

7

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Råsta 1:29 i Kungsörs
kommun

9

Föreläggande med vite om åtgärd på Åkerbo Häradsallmänning S:2 i
Kungsörs kommun

11

Ansökan om förhandsbesked för småhus och djurstall på Lenmora 1:20 i
Kungsörs kommun
13
Ansökan om nybyggnad och rivning av skola på Kyrkoherden 6 i
Kungsörs kommun

15

Ekonomirapport för mars månad 2016

17

Måluppföljning till och med den 31 mars 2016

18

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

19

Handlingar för kännedom

20

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 36

Dnr 20/2016-041

Ekonomisk flerårsplan (EFP) 2017-2019
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende daterat 12 april 2016.
Information enligt MBL § 19 har skett den 14 april 2016. Arbetstagarparterna har inget att erinra.
Beslutsunderlag
• Ekonomisk flerårsplan 2017-2019 den 12 april 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner ekonomisk flerårsplan 2017-2019.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 37

Änr MI 2015-1893

Revisionsrapport ”Livsmedelskontroll”
Länsstyrelsen genomförde den 11 november 2015 en fullständig revision
av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds livsmedelskontroll.
Den 26 februari inkom revisionsrapport från Länsstyrelsen där de bedömer att Västra Mälardalens Myndighetsförbund uppfyller lagstiftningens
krav på offentlig kontroll.
Länsstyrelsen har i rapporten noterat en avvikelse gällande referensprov
vid provtagning och de önskar svar senast den 30 april 2016 med en åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande
åtgärder kommer vidtas med hänsyn till avvikelsen.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens revisionsrapport den 25 februari 2016
• Rutin LI012 version 3 den 5 april 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 april 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande över
Länsstyrelsens revisionsrapport gällande den noterade avvikelsen att det i
provtagningsrutinen saknas en angivelse om att referensprov ska erbjudas:
Avvikelsen har åtgärdats den 5 april 2016 genom att provtagningsrutin
LI012 har uppdaterats och kompletterats med en angivelse om att referensprov ska erbjudas vid provtagning. Rutinen skickas till Länsstyrelsen.

Skickas till
Länsstyrelsen + handling (rutin LI012v3)
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 38

Dnr 19/2016-214

Förslag till detaljplan för Holmsätter 1:43 och del av
Holmsätter 1:29 i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast den 17 april 2016. Västra
Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd svarstid till 21 april 2016.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en ny förskola i Götlunda.
Den nya detaljplanen medför att större yta avsätts för förskoleverksamhet.
En utökad förskoleverksamhet kan gynna utvecklingen i Götlunda och
omkringliggande landsbygd.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar den 24 mars 2016
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 6 april 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag till detaljplan för fastigheten Holmsätter 1:43 samt del av Holmsätter 1:29 i Arboga kommun.
2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 39

Änr MI 2016-158

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Furuskallen
1:20 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2010 konstaterades brister i avloppsanordningen på Furuskallen 1:20 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 den 8 december 2010
• Delegationsbeslut 2013-106 den 18 mars 2013
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 april 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen 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 12 november 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 2 på fastigheten Furuskallen 1:20 i Arboga kommun.
2. Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 12 november 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 2 på fastigheten Furuskallen 1:20 i Arboga kommun.
3. Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 39 forts
4. Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. 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 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 40

Änr MI 2014-1442

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hamre 1:23
och Hamre 1:25 i Arboga kommun
Susanne Henning Aihonen, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i den gemensamma
avloppsanordningen på Hamre 1:23 och Hamre 1:25 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 den 7 februari 2012
• Inspektionsrapport den 5 september 2012
• Delegationsbeslut 2014-797 den 7 oktober 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 april 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 40 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 5 december 2016 släppa ut avloppsvatten från hus nr 1 på fastigheten
Hamre 1:23 i Arboga kommun till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen på fastigheten Hamre 1:23 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 40 forts
2 Med vite om 20 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 5 december 2016 släppa ut avloppsvatten från hus nr 1 på fastigheten
Hamre 1:25 i
Arboga kommun till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen på fastigheten Hamre 1:23 i Arboga kommun.
3 Med vite om 20 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 5 december 2016 släppa ut avloppsvatten från hus nr 1 på fastigheten
Hamre 1:25 i Arboga kommun till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen på fastigheten Hamre 1:23 i Arboga kommun.
4 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
5 XXX ska betala en avgift för 1,5 timmes nedlagd handläggningstid i
ärendet, 1 328 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat
6 XXX, ska betala en avgift för 1,5 timmes nedlagd handläggningstid i
ärendet, 1 328 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat
7 Beslut om avgift enligt punkt fem och sex 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
XXX
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 41

Änr MI 2014-1341

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Råsta 1:29 i
Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Råsta 1:29 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 den 20 augusti 2012
• Delegationsbeslut 2014-761 den 23 september 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 april 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen 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 20 november 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Råsta 1:29 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 41 forts
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 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 42

Änr MI 2014-1600

Föreläggande med vite om åtgärd på Åkerbo Häradsallmänning S:2 i Kungsörs kommun
SMK Kungsör anlägger en bullervall på motocrossbanan på Åkerbo Häradsallmänning S:2 för att minska buller från träningar och tävlingar.
SMK Kungsör har anmält att de vill använda avfall från rivningsobjekt
som konstruktionsmaterial till bullervallen. Beslut har fattats om vilka försiktighetsmått avfallet måste uppfylla för att få användas som konstruktionsmaterial till bullervallen. Försiktighetsmåtten är högt ställda med anledning av att bullervallens placering är inom vattenskyddsområde.
Vid oanmälda inspektioner har ej tillåtna konstruktionsmaterial upptäckts
i bullervallen. Verksamheten har meddelats förbud att använda avfall som
konstruktionsmaterial till bullervallen samt beslut om att det ej tillåtna
konstruktionsmaterialet som finns i bullervallen ska sorteras ut och tas
bort.
Efter en oanmäld inspektion konstaterar miljö- och hälsoskyddsenheten
att beslutet inte följs och bedömer att föreläggande med vite behövs för att
befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett och synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut 2014-935 den 21 november 2014
• Inspektionsrapport den 23 oktober 2015
• Delegationsbeslut 2015-975 den 30 oktober 2015
• Delegationsbeslut 2015-1082 den 30 november 2015
• Inspektionsrapport den 8 mars 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 april 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
(1998:808) 2 kap. 2-3 §§, 26 kap. 9, 14 och 26 §§ att förelägga Smk Kungsör,
Box 55, 641 21 Katrineholm, 878500-4428, med verksamhet på fastigheten
Åkerbo Häradsallmänning S:2 att vidta följande åtgärder:
1 Med vite om 20 000 kronor att senast den 31 maj 2016 sortera ut och ta
bort det konstruktionsmaterial som inte uppfyller försiktighetsmåtten i
delegationsbeslut 2014-935 den 21 november 2014, enligt nedan:
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 42 forts
a) Verksamheten ska bedrivas i överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar.
b) Enbart inerta konstruktionsmaterial såsom tegel, betong och keramik med lägre halter än nivå för mindre än ringa risk, handbok
2010:1 Naturvårdsverket, får användas i bullervallen.
2 Konstruktionsmaterialet som inte uppfyller försiktighetsmåtten ovan
ska transporteras till godkänd mottagare.
3 Dokumentation av punkterna ett och två enligt ovan ska redovisas
skriftligen till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den 1
juni 2016.

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
Smk Kungsör
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 43

Änr BLOV 2016-15

Ansökan om förhandsbesked för småhus och djurstall på
Lenmora 1:20 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus 130-170 m²,
samt djurstall, 75-100 m² på fastigheten Lenmora 1:20 i Kungsör kommun.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelse. Enligt
översiktsplanen ställer sig kommunen positiv till bland annat hästgårdar
och att kommunens kvalitéer med avseende på natur- och kulturmiljöer
utnyttjas på ett positivt sätt.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Närboende anser att området blir för tätt bebyggt, djurstall upplevs störande
ljudmässigt, vattentillgången kan påverkas och vill inte ha fler hästar i
området.
Bygglovenheten bedömer att djurstallet som hamnar cirka 100-200 meter
från närmaste bostadshus inte kan anses orsaka någon betydande olägenhet för närboende. Djurhållning är ett naturligt inslag på landet och i det
aktuella området förekommer redan hästhållning. Rätt placering och utformning av hus och djurstall bedöms inte påverka vattentillgången för
grannfastigheterna.
Miljö- och hälsoskyddsenheten ser inga hinder för byggande av ett småhus och djurstall för hästar på föreslagen plats. Ett nytt djurstall ska redovisas för Västra Mälardalens Myndighetsförbund innan det uppförs, hur
vatten från stallet omhändertas, hur gödsel förvaras med beräkning på
lagringskapaciteten och beräkning av eventuell spridningsareal. Miljötillsyn på bland annat gödselhantering, avfall och farligt avfall, cisterner med
mera, kommer att ske framöver då stallet är i bruk.
Bygglovenheten bedömer att positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av småhus och djurstall kan medges.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 21 januari 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 7 april 2016

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 43 forts
Beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 17 § meddela att den föreslagna åtgärden kan tilllåtas 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, 6 783:50 kronor, enligt Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2016.
Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 44

Änr BLOV 2016-68

Ansökan om nybyggnad och rivning av skola på Kyrkoherden 6 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär nybyggnad av skola och därefter rivning av befintlig
skola inom fastigheten Kyrkoherden 6 i Kungsörs kommun.
Fastigheten omfattas av detaljplan 67 som anger allmänt ändamål som
användningssätt, där skola inräknas. Byggnadshöjden är i detaljplanen
begränsad till nio meter. Ingen byggnad är belagd med rivningsförbud i
detaljplanen.
Byggnationen stämmer väl in med detaljplanens syfte. Bygglovenheten
bedömer att bygglov och rivningslov kan beviljas.
För att genomföra åtgärderna krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är Rolf Tussen Andersson, RBA byggkonsult AB, utsedd, som är
certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 23 mars 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 april 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av skola
på fastigheten Kyrkoherden 6 i Kungsörs 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.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 44 forts
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 34 § att bevilja rivningslov av befintlig skola på
fastigheten Kyrkoherden 6 i Kungsörs kommun.
a) Rivningslovet 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 bygglov, marklov, rivningslov och startbesked, 222 426,50
kronor enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 45

Dnr 6/2016-042

Ekonomirapport för mars månad 2016
Ekonomirapporten visar ett överskott på 80 000 kronor vilket motsvarar
det budgeterade resultatet. Besparing 1 % av kommunbidragen.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 mars 2016.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 4 april 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 46

Dnr 25/2015-041

Måluppföljning till och med den 31 mars 2016
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 april 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 47

Dnr 9/2016-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 mars till den 31
mars 2016.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 mars
till den 31 mars 2016.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 mars till den 31 mars
2016.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-04-21

§ 48

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 31 mars 2016 avseende tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen av Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Länsstyrelsen bedömer att förbundet följer lagstiftningen i de delar som
granskats.
Änr MI 2016-141
2 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Lunger 3:6, anläggningsåtgärd, överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen samt fastighetsreglering berörande styckningslotterna och Lunger S:3 i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245
3 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsbestämning berörande Måla 2:1 och Ås 3:1, fastighetsreglering berörande Ås 1:13 och 3:1, ledningsrättsåtgärd berörande
Ås 3:1, avstyckning från Ås 3:1 samt anläggningsåtgärd i Arboga
kommun.
Dnr 4/2016-245
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Smedby 2:14 i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

