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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

Blad 1

Innehåll
Information

2

Förslag till detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 i Arboga
kommun, granskning nr 2

3

Byggsanktionsavgift samt ansökan om bygglov för nybyggnad av
fritidshus på Smedby 2:14 i Arboga kommun

4

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på Vadstena
1:15 i Kungsörs kommun

6

Ansökan om förhandsbesked för småhus, garage och stall på Algryt 1:11
i Kungsörs kommun
8
Redovisning av 2017 års Intern kontrollplan

10

Undertecknande av handlingar

11

Komplettering av beslutsattestanter för år 2018

12

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Stenby 8:1 i Kungsörs
kommun

13

Ekonomirapport för december 2017

15

Måluppföljning till och med 31 december 2017

16

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

17

Handlingar för kännedom

18

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§1

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Elin Norling och Jonas Liljesvan informerar om CLP, märkning av kemiska produkter av varor i detaljhandeln.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§2

Dnr 42/2016-214

Förslag till detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås
1:12 i Arboga kommun, granskning nr 2
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit underrättelse
om granskning nr 2 (Dnr TN 63/2011-214) i rubricerat ärende för yttrande
senast den 30 januari 2018.
Syftet med planen är att möjliggöra utökade byggrätter för befintliga fritidshus, samt att utöka kvartersmarken i planområdets norra del, vilket
kan möjliggöra för ytterligare bebyggelse.
Efter den första granskningen har planbeskrivningen reviderats och förtydligats. Plankartan har reviderats så den överensstämmer med planbeskrivningen. Övriga förändringar i planförslaget är:
•
•
•

Planområdet har utökats och innefattar nu även Måla 1:11 och Ås 1:12
På fastigheten Måla 1:11 kommer det att möjliggöras för en utställningslokal för konst
Mark- och miljööverdomstolen har fastställt Länsstyrelsen föreläggande om att Arboga kommun måste anordna förbindelsepunkter med
beaktande av arrendetomter

Beslutsunderlag
• Granskningshandlingar den 17 januari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag
till detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 med flera i Arboga
kommun.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§3

Änr BLOV 2017-387

Byggsanktionsavgift samt ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Smedby 2:14 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Den 2 maj 2017 inkom en anmälan avseende byggnation på Smedby 2:14 i
Arboga kommun.
Den 8 juni 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten där man kunde konstatera att uppförande av ett fritidshus med två våningar pågick. Byggherren meddelade att det hus som nu byggdes upp var en återuppbyggnad
av ett fritidshus som brunnit ner för ett par år sedan.
Ansökan om bygglov inkom den 30 november 2017.
Då åtgärden avser en enkel uppbyggnad av ett nedbrunnet hus på landet
bedömer bygglovenheten att sanktionsavgiften kan sättas ned till en fjärdedel.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas i efterhand.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 30 november 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 9 januari 2018
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap. 51§, om byggsanktionsavgift på 25 648 kronor
för XXX, i egenskap av byggherre, för att ha startat nybyggnation av
fritidshus på fastigheten Smedby 2:14 i Arboga kommun, utan startbesked.

2

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap. 31 §, bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Smedby 2:14 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 3 forts
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
b) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt
samråd skickas separat.
3

Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

4

Avgift för bygglov, expediering och underrättelse, 16 383:50 kronor,
enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.

5

Avgifterna ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetförbund. Faktura på avgifterna 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
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§4

Änr BLOV 2017-307

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på
Vadstena 1:15 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus på del av fastigheten Vadstena 1:15 i Kungsör kommun. Ett bostadshus om två våningar planeras.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser.
Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet, planerad tomt kommer att ligga i en skogsdunge som
gränsar intill öppet jordbrukslandskap.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Inga
synpunkter har inkommit från berörda grannar
Länsstyrelsen upplyser om att avverkning av grova träd (50 cm i diameter) bör undvikas i skogsdunge, och att ett avstånd av 1 meter från grova
träd ska hållas för att undvika körskador och marktryck på trädens rötter.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 28 september 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 7 december 2017

Beslut
1

Ordförandes sign.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 4 forts
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, 6 988:50 kronor, enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§5

Änr BLOV 2017-300

Ansökan om förhandsbesked för småhus, garage och stall
på Algryt 1:11 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och
stall på del av fastigheten Algryt 1:11 Kungsörs kommun.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser.
Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet. Inga hinder föreligger enligt Kungsörs kommuns översiktsplan.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Inga
synpunkter har inkommit från berörda grannar
Skanova AB har luftnät över fastigheten och en eventuell flytt av ledningar bekostas av byggherren.
Länsstyrelsen upplyser om att åkerholmen inom tilltänkt fastighet är biotopskyddad och att dispens kan krävas för eventuell verksamhet som kan
påverka biotopskyddet.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas. Inför byggnation av djurstallet
ska hantering av vatten och gödsel redovisas. Miljötillsyn kommer att ske
framöver då stallet tagits i bruk
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 21 september 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018
Beslut
1

Ordförandes sign.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 5 forts
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, 6 988:50 kronor, enligt Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§6

Dnr 46/2017-008

Redovisning av 2017 års Intern kontrollplan
Förbundsdirektionen fastställde den 15 december 2016, § 140, Intern kontrollplan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2017.
Från förbundschefen föreligger redovisning av uppföljning av Intern kontrollplan för år 2017.
Beslutsunderlag
• Protokoll från intern kontroll den 15 januari 2018
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 15 januari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern
kontrollplan för 2017 samt redovisade förslag på åtgärder.

Skickas till
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§7

Dnr 17/2017-002

Undertecknande av handlingar
Förbundsdirektionen beslutade den 23 mars 2017, § 32, om rätten att underteckna förbundets handlingar.
Den 1 januari 2018 anställdes ny förbundschef och revidering sker enligt
nedanstående:
1

Avtal och övriga handlingar som har större påverkan av verksamheten
Undertecknas av ordförande/vice ordförande XXX eller XXX i förening med förbundschef XXX.

2

Firmatecknare
Undertecknas av ordförande/vice ordförande XXX eller XXX i förening med förbundschef XXX.

3

Ekonomiadministration, bankärenden, likvida medel, krav- och inkassoärenden samt andra ekonomiska göromål
Undertecknas i förening av 2 personer enligt nedan:
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att undertecknande av
handlingar får ske i enlighet med ovanstående redovisat förslag.

Skickas till
Revisor XXX
Revisor XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§8

Dnr 57/2017-002

Komplettering av beslutsattestanter för år 2018
Förbundsdirektionen beslutade den 16 november 2017, § 124, om beslutsattestanter för år 2018.
Förteckningen kompletteras med konterare.
Beslutsunderlag
• Förteckning beslutsattestanter den 15 januari 2018

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser för år 2018 konterare XXX
med XXX som ersättare för ID 30000 (Förbundsdirektion), ID 30100 (Revision), ID 30200 (Besparing), ID 31000 (VMMF central administration), ID
31099 (Felkontering löner), ID 32100 (Bygglov administration), ID 32200
(Bygglov), ID 33100 (Miljö- och hälsoskydd administration), ID 33200
(Miljö- och hälsoskydd), ID 33300 (Alkoholtillstånd m.m.),ID 90100 (Pensioner), ID 90200 (Oförutsett), ID 90400 (Avskrivningar externa), ID 91000
(Internränta), ID 93000 (Kommunbidrag), ID 94000 (Finansiella int/kostn),
ID 95000 (Extraordn int/kostn), ID 96000 (Avskrivning), ID 99000 (Årets
resultat), ID 99300 (Investeringar), ID 99998 (VMMF drift) och ID 99999
(VMMF investeringar).

Skickas till
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Berörda
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§9

Änr MI 2016-681

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Stenby 8:1 i
Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2014 konstaterades brister i avloppsanordningen på Stenby 8:1 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 21 maj 2014
• Delegationsbeslut, förbud den 29 juni 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 9 januari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 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 21 augusti 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Stenby 8:1 i Kungsörs kommun.

2

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

3

Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 9 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
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 10

Dnr 8/2017-042

Ekonomirapport för december 2017
Ekonomirapporten visar ett överskott på 1 044 tkr. Överskottet beror
bland annat på ökade bygglovintäkter.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med 31 december 2017.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 16 januari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 11

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 31 december 2017
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 januari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 12

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 december till
den 31 december 2017.

2

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 december till den 31 december 2017.

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 december till den 31
december 2017.

4

Arbetsutskottets beslut den 14 december 2017, § 4, avseende anställning av förbundschef.
Dnr 68/2017-023

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 13

Handlingar för kännedom
1

Länsstyrelsens beslut den 14 december 2017 avseende överklagat bygglov för utvändig ändring av garage till sadeltak på Krokusen 3 i Arboga kommun. Länsstyrelsen upphäver förbundets beslut om bygglov
Änr BLOV 2017-289

2

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 23 november 2017, § 140.
Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2018.
Dnr 41/2017-041

3

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 november 2017, § 153.
Riktlinjer för representation och uppvaktningar.
Dnr 65/2017-008

4

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 november 2017, § 154.
Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv.
Dnr 64/2017-008

5

Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport:
Tillsyn av CLP-märkning i handeln
Änr MI 2017-860
Radomätning i flerbostadshus
Änr MI 2015-84
Miljötillsyn U-verksamheter
Änr MI 2017-6

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Racksätter 3:9 och Nyby 1:3 i
Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd för befintliga jordförlagda starkströmskablar berörande Ekeby 4:1, Röfors 2:5 och 2:6 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

8

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Måla 2:1, Ås 3:1 och Måla s:3
samt avstyckning från Ås 3:1 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 13 forts
9

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Sörgarlinge 2:13 och Tveta 2:2 i
Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning av Lisenborg 1 i Arboga kommun. Dnr 3/2017245 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende avstyckning av Nannberga 13:70 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Östersäby 6:2 och 1:27 i
Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Östtuna 2:2 och 2:6 i Kungsörs
kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

