SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2015-08-26

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 – 15.20

Beslutande

Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör
Bert Elisson (S), Arboga
Lars Löfgren (C), Arboga
Owe Nyberg (FP), Arboga
Kerstin Åkesson (MP), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Per Haldin (M), Kungsör

Övriga deltagare

Urban Dahlgren (S), Kungsör
Ronny Moström (S), Kungsör
Siewert Carlsson (C), Kungsör
Jacob Hedberg (M), Kungsör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Charlotte Ahlgren §§ 71-73
Förbundschef Thomas Åkesson
Direktionssekreterare Lotta Alm

Utses att justera

Kerstin Åkesson med Gunnar Karlsson som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 31 augusti 2015 kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

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

§ 71 - 86

Ordförande

...........................................................................................................................
Gunilla A.Aurusell

Justerande

............................................................
Kerstin Åkesson

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

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2015-08-26

Datum för anslagets uppsättande

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

Underskrift

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2015-08-26

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00

Beslutande

Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör
Bert Elisson (S), Arboga
Lars Löfgren (C), Arboga
Owe Nyberg (FP), Arboga
Kerstin Åkesson (MP), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Per Haldin (M), Kungsör

Övriga deltagare

Urban Dahlgren (S), Kungsör
Ronny Moström (S), Kungsör
Siewert Carlsson (C), Kungsör
Jacob Hedberg (M), Kungsör
Förbundschef Thomas Åkesson
Direktionssekreterare Lotta Alm

Utses att justera

Kerstin Åkesson med Gunnar Karlsson som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 26 augusti 2015 kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

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

§ 75

Ordförande

...........................................................................................................................
Gunilla A.Aurusell

Justerande

............................................................
Kerstin Åkesson

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

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2015-08-26

Datum för anslagets uppsättande

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

Underskrift

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

Blad 1

Innehåll
Ansökan om strandskyddsdispens på Östersäby 2:10 i Kungsörs
kommun

2

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov på Nannberga 1:21 i
Arboga kommun

4

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov på Findla 2:6 i Arboga
kommun

6

Uppföljning av Intern kontrollplan

8

Förslag till detaljplan för del av Prästgärdet 1:1 och Långan 6 i Arboga
kommun

9

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Röfors
2:10 i Arboga kommun
10
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Höjen
3:18 i Arboga kommun

12

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Holmen
1:8 i Kungsörs kommun
14
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Uknö
1:3 i Kungsörs kommun

16

Ansökan om bygglov för ändrad användning av förskola till lägenheter
på Hattmakaren 9 i Arboga kommun

18

Ansökan om bygglov för idrottshall på Haketorp 1:4 i Arboga kommun

19

Ekonomirapport för juli månad 2015

20

Måluppföljning till och med den 31 juli 2015

21

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

22

Mark- och miljödomstolens dom avseende överklagat
strandskyddsdispens på Älholmen 1:21 i Arboga kommun

23

Handlingar för kännedom

24

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 71

Änr MI 2015-581

Ansökan om strandskyddsdispens på Östersäby 2:10 i
Kungsörs kommun
Sökande: Lars Gren, Carlsvik 127, 736 92 Kungsör
Ansökan gäller dispens från strandskyddsbestämmelserna för att ersätta
en strandnära förrådsbyggnad med ny byggnad innehållande både förråd
och hygienutrymmen på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun.
Enligt sökanden är området utmed stranden ianspråktaget sedan innan
strandskyddslagstiftningen och förrådsbyggnaden används redan idag
som hygienutrymme (i anslutning till gäststuga), dock utan vatten och
avlopp.
Sökanden har ansökt om dispens för liknande förändring tidigare, med
den skillnaden att nuvarande ansökan gäller en endast marginellt större
byggnad än tidigare. Tidigare ansökningar har fått avslag.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det inte finns några särskilda
skäl att ge en dispens från strandskyddet. Inrättande av WC, dusch och
bastu innebär en avsevärd förändring från tidigare användning och riskerar att medföra ytterligare privatisering av strandsområdet.
Kommunicering har skett och inkomna synpunkter från sökanden ändrar
inte miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens 24 april 2015 med tillhörande bilagor
• Yttrande från sökanden 1 juli 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse 7 augusti 2015
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar avslå ansökan om
strandskyddsdispens på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun med hänvisning till att skäl för dispens saknas.
2 Avgift, 2 580 kronor, tas ut för 3 timmars handläggningstid enligt
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften
skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 71 forts
3 Beslut om avgift enligt punkt 2 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
Lars Gren
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 72

Änr BLOV 2015-125
Änr MI 2015-1100

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov på Nannberga 1:21 i Arboga kommun
Sökande: Roland Cedervall, Mälbyvägen 23, 722 33 Västerås
Ansökan innebär strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av
fritidshus, 29,4 m², i anslutning till ytterligare ett bostadshus.
Fastigheten är belägen utanför planlagt område, omfattas av riksintresse
för friluftsliv och ligger helt inom strandskyddat område.
Kommunicering har skett och inga synpunkter har inkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk och att tillbyggnaden sker inom etablerad hemfridszon.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs ingen kontrollansvarig.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov 1 juni 2015 och strandskyddispens 17 juni 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 11 augusti 2015
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § att lämna strandskyddsdispens för tillbyggnad av
bostadshus på Nannberga 1:21 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 15 juli 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.
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31 § bevilja bygglov för tillbyggnad av fritidshus
på Nannberga 1:21 i Arboga kommun.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 72 forts
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2
år och avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
3 Avgift för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och
underrättelse, 9 705,5 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

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 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 73

Änr BLOV 2015-165
Änr MI 2015-1241

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov på Findla
2:6 i Arboga kommun
Sökande: Peter Asp, Findla Göshult, 732 92 Arboga
Ansökan innebär strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av
bostadshus, ca 100 m², på Findla 2:6 i Arboga kommun.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Föreslagen byggnation
ligger helt inom strandskyddat område. Området är redan ianspråktaget
för bebyggelse.
Kommunicering har skett.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk och att tillbyggnaden sker inom etablerad hemfridszon.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är Sven-Åke Lundin utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt
plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov 17 juli 2015
• Ansökan om strandskyddsdispens 5 augusti 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 12 augusti 2015
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § att lämna dispens för tillbyggnad av bostadshuset
på Findla 2:6 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 11 augusti 2015.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 73 forts
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 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31 § att bevilja bygglov för tillbyggnad av bostadshus på Findla 2:6 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.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat
3 Avgift för strandskyddsdispens, bygglov och startbesked, 17 058,50
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

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 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 74

Dnr 54/2014-008

Uppföljning av Intern kontrollplan
Förbundsdirektionen fastställde den 10 december 2014, § 120, Intern kontrollplan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2015.
Från förbundschefen föreligger redovisning av uppföljning av Intern kontrollplan för perioden 1 januari – 30 juni 2015.
Beslutsunderlag
• Förbundschefens tjänsteskrivelse samt protokoll 12 augusti 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern
kontrollplan för perioden 1 januari – 30 juni 2015 samt redovisade förslag
på åtgärder.

Skickas till
Revisor Eie Gillheim
Revisor Håkan Sundström
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 75

Dnr 37/2015-214

Förslag till detaljplan för del av Prästgärdet 1:1 och Långan
6 i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen i Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast den 30 augusti 2015.
Syftet med planen är att möjliggöra för järnvägsändamål, småindustri,
kontor, handel, centrumverksamhet och teknisk anläggning. Byggnation
möjliggörs till en byggnadshöjd om 6 meter i den öst-västliga delen av
planområdet. Inom 30 meter från järnvägen, räknat från närmaste spårmitt, tillåts endast nybyggnation av lager.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att markföroreningarna är allvarligare än vad som framkommer i samrådsförslaget. Föroreningar på fastigheten Prästgärdet 1:1 är konstaterade vilket bör framgå i planförslaget.
Marken är en gammal bangård och industrimark. Innan den ska bebyggas
behövs ytterligare undersökningar och troligen sanering av marken. När
det gäller Långan 6 kan även den marken behöva undersökas, om den ska
bebyggas.
Bygglovenheten har inga synpunkter.
Beslutsunderlag
• Samrådshandling 6 augusti 2015
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse 10 augusti 2015
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande över
förslag till detaljplan för del av Prästgärdet 1:1 och Långan 6 i Arboga
kommun:
Detaljplanen ska förtydligas med krav på ytterligare markundersökningar och eventuell sanering inför byggnation.
2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 76

Änr MI 2014-44

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Röfors 2:10 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen som genomfördes våren 2012 konstaterades brister i
avloppsanordningen på Röfors 2:10 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 ska ske.
Kommunicering har skett. Fastighetsägaren uppger att avloppet kommer
att åtgärdas innan vitet döms ut. Inkomna synpunkter förändrar inte
miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport 4 januari 2012
• Delegationsbeslut om förbud 13 februari 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse 12 augusti 2015
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 (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Vid vite om 50 000 kronor förbjuda Inger Berggren, 19651221-6984,
Borgaregatan 8, 732 47 Arboga, från och med den 22 april 2016 släppa
ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten Röfors 2:10 i Arboga kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för 1,5 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 290
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 76 forts
4 Beslut om avgift enligt punkt 3 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
Inskrivningsmyndigheten Mora
Inger Berggren
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 77

Änr MI 2014-160

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Höjen 3:18 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen som genomfördes våren 2011 konstaterades brister i
avloppsanordningen på Höjen 3:18 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 ska ske.
Kommunicering har skett. Fastighetsägaren uppger att avloppet kommer
att åtgärdas innan vitet döms ut. Inkomna synpunkter förändrar inte
miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport 11 januari 2012
• Delegationsbeslut om förbud 20 februari 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse 12 augusti 2015
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 (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Vid vite om 70 000 kronor förbjuda Erik Sonnerfelt, 19780624-6919,
Godby 150, 732 96 Arboga, från och med den 11 april 2016 släppa ut
avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten
Höjen 3:18 i Arboga kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för 1,5 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 290
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 77 forts
4 Beslut om avgift enligt punkt 3 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
Inskrivningsmyndigheten Mora
Erik Sonnerfelt
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 78

Blad 14

Änr MI 2013-1582

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Holmen 1:8 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen som genomfördes hösten 2011 konstaterades brister i
avloppsanordningen på Holmen 1:8 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 ska ske.
Kommunicering har skett. Fastighetsägaren uppger att avloppet kommer
att åtgärdas innan vitet döms ut. Inkomna synpunkter förändrar inte
miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport 12 december 2011
• Delegationsbeslut om förbud 8 januari 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse 12 augusti 2015
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 (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Anders Bergman, 19580824-7158,
Holmen 121, 736 91 Kungsör, från och med den 22 april 2016 släppa ut
avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten
Holmen 1:8 i Kungsörs kommun.
2 Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Ingrid Larsdotter Bergman,
19620419-1081, Holmen 121, 736 91 Kungsör, från och med den 22 april
2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
på fastigheten Holmen 1:8 i Kungsörs kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 78 forts
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
4 Avgift tas ut för 1,5 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 290
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat
5 Beslut om avgift enligt punkt 4 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
Inskrivningsmyndigheten Mora
Anders Bergman
Ingrid Larsdotter Bergman
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 79

Blad 16

Änr MI 2013-1632

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Uknö 1:3 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen som genomfördes hösten 2011 konstaterades brister i
avloppsanordningen på Uknö 1:3 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 ska ske.
Kommunicering har skett. Fastighetsägaren uppger att avloppet kommer
att åtgärdas innan vitet döms ut. Inkomna synpunkter förändrar inte
miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport 6 december 2011
• Delegationsbeslut om förbud 13 januari 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse daterad 12 augusti
2015
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 (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Tomas Svanström, 19720522-2537 ,
Uknö 111, 731 97 Köping, från och med den 6 mars 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten
Uknö 1:3 i Kungsörs kommun.
2 Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Elin Svanström, 19760617-2448,
Uknö 111, 731 97 Köping, från och med den 6 mars 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten
Uknö 1:3 i Kungsörs kommun.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 79 forts
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
4 Avgift tas ut för 1,5 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 290
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat
5 Beslut om avgift enligt punkt 4 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
Inskrivningsmyndigheten Mora
Tomas Svanström
Elin Svanström
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 80

Änr BLOV 2015-177

Ansökan om bygglov för ändrad användning av förskola till
lägenheter på Hattmakaren 9 i Arboga kommun
Sökande: HPAB Fastigheter i Arboga AB, Västerlånggatan 17, 732 30 Arboga
Ansökan innebär ombyggnation av befintlig förskola till bostäder på
Hattmakaren 9 i Arboga kommun. 7 stycken nya lägenheter planeras i de
två befintliga byggnaderna. Byggnationen utgörs i dag av ett 30 tals hus i
två våningar och ett 70 tals hus i en våning.
30 tals huset kommer utvändigt inte att förändras. Den kopplade 70 talsbyggnaden ska förses med nytt valmat sadeltak, ny träfasad och ny fönstersättning.
Fastigheten ligger inom Arbogas medeltida stadskärna, som är klassad
som riksintresse för kulturmiljövården. Befintlig byggnation avviker från
Västerlånggatans utseende med byggnation utmed gatan. Nytt plank planeras därför efter gatan, vilket gör att fastigheten bättre smälter in med
övrig byggnation. Anpassningen till omkringliggande bebyggelse kan inte
ske fullt ut, då det handlar om befintliga volymer som ska byggas om.
Anpassningen sker med hjälp av nya takstolar, ny panel och ny fönstersättning.
Kommunicering med tekniska förvaltningen pågår och redovisning av
tillgängligheten behöver kompletteras, varför beslut i ärendet inte kan
fattas i nuläget.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov 3 augusti 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 12 augusti 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut i
ärendet till enhetssamordnare på bygglovenheten.

Skickas till
Enhetssamordnare bygglovenheten
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 81

Änr BLOV 2015-166

Ansökan om bygglov för idrottshall på Haketorp 1:4 i Arboga kommun
Sökande: Arboga Golfklubb, Haketorp 530, 732 91 Arboga
Ansökan innebär nybyggnad av hall (juniorhall) om 155 m² i ett plan på
Haketorp 1:4 i Arboga kommun.
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser. Hallen uppfyller utformningskraven och placeras i anslutning till verksamhetens övriga byggnader.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är Sven-Åke Lundin, Berga Backe 3, 732 48 Arboga, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kap. 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov 20 juli 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse 12 augusti 2015
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 31 § att bevilja bygglov för en hall (juniorhall) om
155 m² i ett plan på Haketorp 1:4 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.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat.
2 Avgift för bygglov, startbesked, underrättelse och expediering
16 604,90 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2015. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 82

Dnr 8/2015-042

Ekonomirapport för juli månad 2015
Ekonomirapporten visar för närvarande ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 juli 2015.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport 17 augusti 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 83

Dnr 26/2014-041

Måluppföljning till och med den 31 juli 2015
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse 1 augusti 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 84

Dnr 9/2015-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 juni till den 31
juli 2015.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 juni till
den 31 juli 2015.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 juni till den 31 juli
2015.
4 Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut den 29 juni 2015, § 1. Beslut om bygglov för betongstation på Balken 1 i Kungsörs kommun.
Änr BLOV 2015-89
5 Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut den 29 juni 2015, § 2. Beslut om avslag för uppsättning av solceller på Laggaren 5 i Arboga
kommun.
Änr BLOV 2015-94
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 85

Änr MI 2014-1586

Mark- och miljödomstolens dom avseende överklagat
strandskyddsdispens på Älholmen 1:21 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 10 december 2014, § 122, att avslå ansökan om strandskyddsdispens på Älholmen 1:21 i Arboga kommun.
Sökanden överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 6 maj 2015 att avslå överklagandet.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 5 augusti att avslå överklagandet.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens beslut 6 maj 2015
• Mark- och miljödomstolens dom 17 juni 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomstolens dom till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 86

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 11 juni 2015. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende debiterad avgift för handläggningstid för beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Eknö
1:7 i Kungsörs kommun
Änr MI 2015-57
2 Länsstyrelsens beslut den 11 juni 2015. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende beviljat bygglov för ändring
av carport till garage på Österby 2:21 i Kungsörs kommun
Änr BLOV 2015-47
3 Länsstyrelsens beslut den 11 juni 2015. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten på fastigheten Järnäs 8:6 i Arboga kommun Änr MI 2011-78
4 Kommuners och Livsmedelsverkets rapportering av livsmedelskontrollen 2014 samt rapport ”Revision av Sveriges livsmedelskontroll
2014”.
Änr MI 2013-611
5 Tekniska förvaltningen/Arboga kommun granskningsutlåtande avseende förslag till detaljplan för Hällarnas fritidsområde i Arboga kommun. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds synpunkter har ej beaktats
Dnr 63/2013-214
6 Bekräftelse på anmälan om etablering av fritidshem, Tåby 6:3, Arboga
kommun.
Änr MI 2015-1142
7 Bekräftelse på anmälan om drift av skola, Gersilla 2:1, Kungsörs kommun.
Änr MI 2015-1110
8 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Nannberga 2:40 samt anslutning till Nannberga ga:1 i Arboga kommun.
Dnr 4/2015-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-08-26

§ 86 forts
9 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Brattberget 1:38 i Arboga kommun.
Dnr 4/2015-245
10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd berörande Granö 1:1 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Granhammar 6:1 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Eknö 1:3-4, Karsgården 1:4,
Råby utjord 1:1 och Åsta 1:1 i Köping, Arboga och Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 25

