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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 40

Änr BLOV 2014-22

Ansökan om bygglov för byte av takmaterial på Furan 8 i
Arboga kommun
Sökande: Rolf Edvin Edvardsson, Valthornsgatan 24, 732 00 Arboga
Ansökan innebär byte av yttertakets beklädnad, från rött lertegel till svarta
betongpannor på Furan 8 i Arboga kommun.
Detaljplanen reglerar inte takens färg eller material.
Bostadshuset ingår i ett välbevarat sammanhållet område med likartad
bebyggelse, där tidstypiska och karaktärsskapande byggnadsdetaljer bör
behållas, som lertegeltak och paneler. Bebyggelsen i kvarteret är homogen
med röda tak och ett byte till svarta betongpannor kommer att ändra
karaktären på byggnaden och kvarteret.
Kommunicering har skett och sökanden har inkommit med synpunkter.
Bygglovenheten anser inte att plan- och bygglagen 2 kap 6 § uppfylls med
hänvisning till god helhetsverkan.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov daterad 3 februari 2014
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 8 april 2014
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § avslå ansökan om bygglov för byte av
takbeklädnad från rött lertegel till svarta betongpannor på Furan 8 i
Arboga kommun med hänvisning till att god helhetsverkan enligt
plan– och bygglagen 2 kap 6 § inte uppfylls.
2 Avgift för avslag 488 kronor, enligt Västra Mälardalens
Myndighetsförbund taxa 2013. (Faktura på avgiften skickas separat)

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra
Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del
av beslutet.

Skickas till
Sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 41

Änr MI 2013-338

Remiss från Länsstyrelsen avseende tillstånd för utökning
av befintlig anläggning med värphöns på Smedby 3:11 i
Arboga kommun
Från Länsstyrelsen i Uppsala har inkommit remiss i rubricerat ärende för
yttrande senast den 16 april 2014.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd
svarstid till den 5 maj 2014.
Ansökan innebär en utökning av nuvarande produktion till 4 200 ton ägg
per år, vilket motsvarar en utökning av antalet från 40 000 till 200 000
värphöns. Det innebär bland annat en gödselproduktion av 7 800 m³ per
år med en tillgänglig spridningsareal på 1 400 hektar.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att ansökan kan tillstyrkas
utifrån lokal miljöskyddssynpunkt.
Beslutsunderlag
• Remiss från Länsstyrelsen i Uppsala län daterad 13 mars 2014
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 9 april
2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund bedömer att ansökan om tillstånd
för utökning av befintlig anläggning med värphöns på Smedby 3:11 i
Arboga kommun kan tillstyrkas utifrån lokal miljöskyddssynpunkt.

Skickas till
Länsstyrelsen i Uppsala län, dnr 551-3740-13
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 42

Dnr 27/2014-002

Undertecknande av handlingar
Förbundsdirektionen beslutade den 19 oktober 2011, § 149, om rätten att
underteckna förbundets handlingar.
Assistent på förbundet har avslutat sin anställning och revidering sker
enligt nedanstående:
1 Avtal och övriga handlingar som har större påverkan av verksamheten
Undertecknas av ordförande/vice ordförande Gunilla A. Aurusell eller
Dan Karlsson i förening med förbundschef Thomas Åkesson eller
enhetssamordnare miljö Eva Ståhl.
2

Firmatecknare

Undertecknas av ordförande/vice ordförande Gunilla A. Aurusell eller
Dan Karlsson i förening med förbundschef Thomas Åkesson.

3 Ekonomiadministration, bankärenden, likvida medel, krav- och
inkassoärenden samt andra ekonomiska göromål

Undertecknas i förening av 2 personer enligt nedan:
- enhetssamordnare miljö- och hälsoskydd Eva Ståhl
- assistent Susanne Eriksson
- assistent Maria Bohrlund
- assistent Maria Bengtsson
- samordnare central administration Lotta Alm
- förbundschef Thomas Åkesson
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att undertecknande av
handlingar får ske i enlighet med ovanstående redovisat förslag.

Skickas till
Revisor Eva Nerpin
Revisor Claes Wolinder
Sparbanken Västra Mälardalen (för kännedom)
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 43

Änr MI 2014-433

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av
småhus på Måla 2:1 i Arboga kommun
Sökande: Stig Torkelsson, Längdhoppsvägen 12, 564 34 Bankeryd
Ansökan innebär tillbyggnad av småhus ca 15 m², för inrättande av
badrum, samt en mindre yta vid vägen som iordningsställs som
parkeringsyta.
Fastigheten omfattas av riksintresse för friluftsliv. Den aktuella delen av
fastigheten ligger i sin helhet inom strandskyddsområde. Tomten omges
av fårhagar och skog samt avgränsas i väster av en väg. Avståndet från
den föreslagna tomten till vattnet är ca 45 meter.
Särskilda skäl finns för att ge dispens från strandskyddet med motivering
att åtgärden sker i torpets hemfridszon och att området redan är
ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften.
Kommunicering har skett.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att dispens kan ges från
strandskyddsbestämmelserna.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens daterad 18 mars 2014
• Situationsplan daterad 2 april 2014
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 3 april
2014
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av
miljöbalken 7 kap 18 b § att lämna strandskyddsdispens för
tillbyggnad av bostadshus (besöksadress Måla 538) samt mindre
parkeringsyta på fastigheten Måla 2:1, Arboga kommun.
2 Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 43 forts
3 Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 2 april 2014.
4 Dispensen medger en utbyggnad av maximalt 16 m2 och ges under
förutsättning att större delen av tomten bevaras som naturtomt med
mycket stenar och träd.
5 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.
6 Avgift för strandskyddsdispens, 3 380 kronor, enligt Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2014. (faktura på avgiften skickas
separat)
7 Beslut om avgift 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 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 44

Änr MI 2014-388

Ansökan om strandskyddsdispens på Borsingby 2:3 i
Kungsörs kommun
Sökande: Lantmäterimyndigheten, Box 894, 721 23 Västerås
Ansökan gäller två områden på fastigheten Borsingby 2:3 i Kungsörs
kommun som ska avstyckas till egna fastigheter. Alla tomter omfattas av
strandskydd. För att fastighetsförrättning ska kunna ske behövs
tomtplatsbestämningar samt strandskyddsdispens för att inrätta
eventuella avlopp med flera gemensamhetsändamål för fastigheterna i
framtiden.
Området har tagits i anspråk på ett sätt som gör att de saknar betydelse för
strandskyddets syften. Anläggning av markbädd, parkeringsytor och
liknande bedöms inte ändra områdets karaktär eller betydelse för
allmänheten, djur och växter nämnvärt jämfört med dagsläget.
Kommunicering har skett.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att dispens kan ges från
strandskyddsbestämmelserna.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens daterad 18 februari 2014
• Situationsplan daterad 7 april 2014
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 7 april
2014
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av
miljöbalken 7 kap 18 b § att lämna strandskyddsdispens för
avstyckning av fastigheter samt gemensamma ytor från del av
Borsingby 2:3 i Kungsörs kommun.
2 Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då
områdena redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att de saknar
betydelse för strandskyddets syften.
3 Tomtplatserna bestäms enligt situationsplan daterad 7 april 2014.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 44 forts
4 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.
5 Avgift för strandskyddsdispens, 3 380 kronor, enligt Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2014.
6 Beslut om avgift 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

2014-04-23

§ 45

Dnr 26/2014-041

Ekonomisk flerårsplan (EFP) 2015-2017
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende
daterad den 14 april 2014.
Information enligt MBL § 19 har skett den 15 april 2014.
Beslutsunderlag
• Förslag ekonomisk flerårsplan (EFP) 2015-2017 daterad 14 april 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner upprättat förslag till
ekonomisk flerårsplan 2015-2017.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 46

Dnr 14/2014-042

Ekonomirapport för mars månad 2014
Ekonomirapporten för mars månad visar ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 mars 2014.
Beslutsunderlag
 Ekonomirapport från förbundskontoret daterad 4 april 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 47

Dnr 32/2013-041

Måluppföljning till och med den 31 mars 2014
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
 Rapport från förbundskontoret daterad 1 april 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 48

Dnr 15/2014-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 mars till den 31
mars 2014.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 mars
till den 31 mars 2014.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 mars till den 31 mars
2014.
4 Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 10 april 2014.
Dnr 16/2014-002
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av
delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 49

Dnr 25/2014-007

Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och
årsredovisning 2013”
Från revisorerna har den 1 april inkommit revisionsrapport ”Granskning
av bokslut och årsredovisning 2013” och revisionsberättelse för 2013.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2013”
daterad 31 mars 2014
• Revisionsberättelse daterad 26 mars 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisionsrapporten och
revisionsberättelsen till handlingarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Revisor Eva Nerpin
Revisor Claes Wolinder
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 50

Änr BLOV 2013-96

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om
avgift för bygglov på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 20 november 2013, § 102, om
reducerad bygglovavgift med 10 % för tillbyggnad av småhus på
Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun.
Sökanden överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 24 mars 2014 att avslå överklagandet.
Beslutsunderlag
• Beslut från Länsstyrelsen daterad 24 mars 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-04-23

§ 51

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 17 mars 2014 om utvidgat strandskydd i
Västmanlands län.
Dnr 10/2013-430
2 Bekräftelse på anmälan om etablering av solarium på Städet 1 i
Kungsörs kommun.
Änr MI 2014-14
3 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Nyby 1:3 och Racksätter 1:11 i
Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Findla 2:3, 2:10 och
Frösshammar 1:14 i Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245
5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Strömsnäs 1:1, 1:2, S:1-S:8 i
Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245
6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Örberga 1:8 och 3:2,
avstyckning från Örberga 3:2 samt anslutning till Örberga ga:2 i
Kungsörs kommun.
Dnr 8/2014-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

