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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 71

Information
Företrädare för Länsstyrelsen informerar om ett av deras uppdrag som är
tillsynsvägledning över kommunernas tillsyn över byggnadsväsendet.

Förbundsdirektionen tackar för informationen

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 72

Dnr 54/2015-008

Uppföljning av Intern kontrollplan
Förbundsdirektionen fastställde den 16 december 2015, § 133, Intern kontrollplan för Västra Mälardalens Myndighetförbund för år 2016.
Från förbundschefen föreligger redovisning av uppföljning för perioden 1
januari – 30 juni 2016.
Beslutsunderlag
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2016
• Protokoll från intern kontroll den 1 augusti 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern
kontrollplan för perioden 1 januari – 30 juni 2016 samt redovisade förslag på
åtgärder.

Skickas till
Revisor xxx
Revisor xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 73

Dnr 27/2013-002

Revidering av delegationsordning
Från förbundskontoret föreligger förslag på revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning.
Revideringarna innebär bland annat:
Ändring av beslutspunkter med hänvisning till bestämmelser där förändringar i lagstiftningen skett, möjlighet att lämna yttrande till Länsstyrelsen i
ärenden om anmälan enligt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, utökad beslutanderätt för samordnare central administration och förtydligande av punkt gällande ändring av
beslut som fattats av direktionen.
Beslutsunderlag
• Delegationsordning den 10 augusti 2016
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 10 augusti 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer delegationsordning daterad den 10 augusti 2016.

Skickas till
Förbundskontoret + handling
Samordnare central adm
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 74

Dnr 14/2015-004

Komplettering av dokumenthanteringsplan
Från förbundskontoret föreligger förslag på kompletteringar av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds dokumenthanteringsplan daterad 31 maj
2016.

Beslutsunderlag
• Dokumenthanteringsplan den 31 maj 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer dokumenthanteringsplan
daterad 31 maj 2016.

Skickas till
Förbundskontoret + handling
Samordnare central adm
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 75

Änr MI 2016-726

Yttrande avseende ansökan om utförda skredförebyggande
åtgärder i Arboga ån i Arboga kommun
Från Mark- och miljödomstolen har inkommit möjlighet att lämna yttrande
avseende Arboga kommuns ansökan och miljökonsekvensbeskrivning om
godkännande av redan utförda skredförebyggande åtgärder i Arboga ån i
Arboga kommun.
Yttrandet ska vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast den 22 augusti
2016. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd svarstid till den 31 augusti 2016.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att ansökan i efterhand borde ha
gjorts tidigare och att åtgärderna blivit mer omfattande och påverkat djuroch växtliv utmed ån mer än vad som förutsågs 2013 då förbundet meddelande att dispens från strandskyddet inte skulle behövas. Dessa synpunkter utgör dock inte hinder för att godkänna de åtgärder som utförts,
eftersom de bedöms ha varit nödvändiga.

Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens kungörelse den 15 juni 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 augusti 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att de skredförebyggande åtgärderna utmed Arbogaån, på fastigheterna Grindberga 1:1 och 1:2 samt
Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun, är berättigade och kan medges ett godkännande i efterhand i enlighet med miljöbalken 11 kap. 16 §.

Skickas till
Nacka tingsrätt, målnummer M 973-16
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 76

Änr MI 2016-715

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av småhus
på Lunger 14:3 i Arboga kommun
Sökande: xxx
Ansökan innebär strandskyddsdispens för utbyggnad av befintligt småhus
på fastigheten Lunger 14:3 i Arboga kommun.
Området är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv, ingår i planeringsunderlag värdefulla vatten och har förbud mot markavvattning. Riksintresse eller planeringsunderlag påverkas troligen inte negativt av planerad
åtgärd.
Hela fastigheten utgör tomtplats.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan har tagits i anspråk samt att
åtgärden utgör ett för sökanden angeläget intresse.
Åtgärden kräver inte bygglov.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens den 14 juni 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 22 juli 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § att lämna strandskyddsdispens för utbyggnad på fastigheten Lunger 14:3 i Arboga kommun.
a) 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 samt området behöver tas i anspråk
för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
b) Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 30 juni 2016.
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 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 76 forts
2 Avgift tas ut för 3 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655
kronor, med stöd av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för
2016.
3 Beslut om avgift enligt punkt två gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 77

Änr MI 2016-692

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av garage
på Norr-Ryby 5:15 i Arboga kommun
Sökande: xxx
Ansökan innebär strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på NorrRyby 5:15 i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas av förbud mot markavvattning. Planerad byggnation
ligger mer än 25 meter från strandlinjen och bortanför bostadshuset från
stranden sett. Fastigheten är avstyckad från en större fastighet och hela fastigheten utgör tomtplats.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan har tagits i anspråk.
Åtgärden kräver inte bygglov.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens den 2 juni 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 22 juli 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § att lämna strandskyddsdispens för byggnation av garage på fastigheten Norr-Ryby 5:15 i Arboga kommun.
a) 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.
b) Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 17 juni 2016.
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.
2 Avgift tas ut för fyra timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
3 540 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 77 forts
3 Beslut om avgift enligt punkt två gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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

2016-08-25

§ 78

Änr MI 2016-696

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av småhus
på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun
Sökande: xxx
Ansökan innebär strandskyddsdispens för nybyggnad av småhus på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun.
Området är utpekat som riksintresse för naturvård och friluftsliv, är planeringsunderlag för värdefulla vatten samt har förbud mot markavvattning.
Planerad byggnation påverkar troligen inte riksintresse eller planeringsunderlag. Tomtplatsbestämning är daterad 15 augusti 2011, planerad byggnation ligger utanför tomtplats. Inga särskilda skäl föreligger då planerad byggplats inte kan ses som ianspråktagen.
Åtgärden är bygglovpliktig. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det
inte finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet.
Kommunicering har skett och inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens den 7 juni 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18b § att ansökan om dispens från strandskyddet på fastigheten Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun avslås med hänvisning till att skäl
för dispens saknas.
2 Avgift tas ut för fyra timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
3 540 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015.
3 Beslut om avgift enligt punkt två 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 sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 79

Änr BLOV 2016-120

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på
Lunger 34:1 i Arboga kommun
Sökande: xxx
Ansökan innebär förhandsbesked för nybyggnad av småhus om 1 ½ plan
cirka 120 m² på fastigheten Lunger 34:1 i Arboga kommun.
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Inga kända
fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet. Inga hinder föreligger enligt översiktsplanen i Arboga kommun.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Inga
synpunkter har inkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för iordningställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny anläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas in till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 12 maj 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan- och
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, 6 783:50 kronor, enligt Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 80

Änr BLOV 2016-171

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri på Bälgen 4 i
Arboga kommun
Sökande: xxx
Ansökan avser tillbyggnad av ny godsintagning om cirka 1 000 m² på fastigheten Bälgen 4 i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas av detaljplan som medger industriverksamhet. Byggnationen stämmer överens med gällande detaljplan.
Nybyggnadskarta inväntas varför beslut om bygglov inte kan fattas.

Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 22 juni 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut om
bygglov till enhetssamordnaren på bygglovenheten.

Skickas till
xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 81

Änr BLOV 2016-15

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat förhandsbesked
på Lenmora 1:20 i Kungsörs kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 21 april 2016, § 43, om förhandsbesked
för småhus och djurstall på Lenmora 1:20 i Kungsörs kommun.
Närboende överklagade beslutet till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 27 juni 2016 att avslå överklagandet.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens beslut den 27 juni 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 82

Dnr 6/2016-042

Ekonomirapport för juli månad 2016
Ekonomirapporten visar ett överskott på 530 000 kronor.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 juli 2016.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 22 augusti 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 83

Dnr 25/2015-041

Måluppföljning till och med 31 juli 2016
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.

Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 augusti 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger måluppfyllelsen till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 84

Dnr 9/2016-002

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

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 85

Handlingar för kännedom
1 Mark- och miljödomstolens dom den 21 juni 2016. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende förlängt
hämtningsintervall för slam på Norra Kungsladugården 1:8 i Kungsörs kommun.
Änr MI 2015-1065
2 Mark- och miljödomstolens dom den 23 juni 2016. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende avslutat
ärende gällande anmälan om olägenheter på Mätaren 4 i Kungsörs kommun.
Änr BLOV 2015-304
3 Länsstyrelsens beslut den 30 juni 2016. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende beviljat bygglov för nybyggnad av
parkeringsplats på Ås 3:1 i Arboga kommun.
Änr BLOV 2016-53
4 Livsmedelsverkets beslut den 16 maj 2016. Rapporteringsskyldighet för
kontrollmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen för kontroll utförd
2017.
Änr MI 2016-687
5 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 22 juni 2016, § 126. Bordlagda
val.
Dnr 59/2014-102
6 Bekräftelse på anmälan om etablering av förskola, Ärlan 12, i Arboga
kommun.
Änr MI 2016-874
7 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Hasta 12:1 och 13:2 samt överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-08-25

§ 85 forts
8 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende ledningsrättsåtgärd berörande Bjällersta 1:1 m.fl. samt fastighetsreglering för upphävande av kraftledningsservitut i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2016-245
9 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Lund 1:3 och Sörfennsta 1:7 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

