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Plats och tid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 13

Dnr 12/2011-102

Entledigande och fyllnadsval
XXX har till Kungsörs kommun inkommit med begäran om entledigande
från uppdrag som ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Kommunfullmäktige i Kungsör har den 11 februari 2013, § 20, beslutat
entlediga XXX från uppdraget som ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 12 februari 2013, samt utser XXX som
ny ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den
12 februari 2013.
Direktionens beslut
Kungsörs kommunfullmäktiges beslut läggs till handlingarna.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 14

Dnr 4/2012-042

Årsredovisning 2012
Från förbundschefen har inkommit årsredovisning daterad den 8 februari
2013.
Årsredovisning 2012 överlämnades till ekonomikontoren i Arboga respektive Kungsörs kommun den 12 februari 2013.
Direktionens beslut
Årsredovisning 2012 godkänns.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Revisor XXX
Revisor XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 15

Blad 4

Dnr 20/2013-042

Kompletteringsbudget 2013
Syftet med kompletteringsbudgeten är att till år 2013 överföra ej utnyttjade investeringsramar från år 2012 där senareläggning skett av tidigare
planerade investeringar.
Investeringsbudgeten för 2012 avseende investering av ekonomikoppling
(mellan de administrativa systemen Bygg-R och ECOS och ekonomisystemet XOR Wisma Control) med en total budget på 70 000 kronor uppvisar ett överskott på 66 000 kronor. Överskottet beror på att projektet blivit
senarelagt. Investeringen har påbörjats i slutet av december 2012 och planeras att bli avslutat under våren 2013.
Under 2012 gjordes en investering av Bygg-R (ärendehanteringssystem för
bygglovärenden). Investeringen med ärendehanteringssystemet blev till
stor del klar och avskrivning påbörjades under 2012. För att systemet ska
fungera fullt ut med tillhörande kartkoppling kvarstår visst arbete. Det
har framkommit oklarheter kring hur kartkopplingen ska lösas eftersom
kommunerna har olika kartsystem. Projektet rymdes inte inom investeringen med Bygg-R 2012 utan får anses som ny investering.
I projektet bör även koppling till ECOS (ärendehanteringssystem för miljöoch hälsoskyddsärenden) ingå. Kartan är ett viktigt verktyg för Västra Mälardalens Myndighetsförbund och kartkopplingen behöver lösas för att
möjliggöra ett så effektivt arbetssätt som möjligt. Kostnaden för arbetet
med att lösa kartkopplingen beräknas uppgå till 50 000 kronor.
För att kunna fullfölja den planerade investeringen och fortsätta arbetet
med kartkoppling har nedanstående kompletteringsbudget och ny investeringsbudget upprättats:

Investering/Projekt

Status

Ekonomikoppling
Kartkoppling ByggR/ECOS
Summa

Pågående
Ej påbörjad (ny
investering)

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Avvikelse
2012 (tkr)
66
-

Investeringsbudget
2013 (tkr)
66
50
116

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 15 forts
Direktionens beslut
1. Kompletteringsbudget för år 2013 godkänns.
2. 66 000 kronor överförs från investeringar 2012 till investeringar 2013.
3. Ny investering 2013 avseende kartkoppling 50 000 kronor godkänns.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 16

Dnr 101/2012-041

Revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
taxa 2013
Den 1 februari 2013 trädde strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift om
solarier och artificiella solningsanläggningar (SSMFS 2012:5) i kraft. Föreskriften ersatte tidigare föreskrift SSMFS 2008:36.
Mot bakgrund av ovanstående revideras (överstruken text) samt kompletteras (kursiv stil) fastställd taxa enligt nedan:
6 Taxa för solarieverksamhet
Inledande bestämmelser

1§

Avgifter enligt denna taxa erläggs för Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds (nedan kallat förbundet) verksamhet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier
(SSMFS 2008:36) (SSMFS 2012:5).

Prövning

4§

Handläggning av anmälan enligt 8 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift (SSMFS 2008:36) (SSMFS 2012:5) att bedriva
verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten.

Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2013 revideras enligt ovanstående.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Samordnare central adm
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 17

Dnr 119/2012-400

Tillsyn enligt tobakslagen
Länsstyrelsen har den 30 november 2012 utfört tillsyn enligt tobakslagen i
Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Från Länsstyrelsen har den 20 december inkommit beslut över utförd tillsyn. Av beslutet framgår att dokumentationen och rutiner vid tillsyn av
rökfria miljöer är otillräcklig och förbundet ska senast den 15 februari 2013
redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med den påtalade bristen. I övrigt bedömer Länsstyrelsen att Västra Mälardalens
Myndighetsförbund följer lagstiftningen i de delar som granskats.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd
svarstid till den 1 mars 2013.
Från miljö- och hälsoskyddsenheten har inkommit tjänsteskrivelse daterad
7 februari 2013, varav framgår:
”Tillsynsplan och övergripande styrdokument
Enligt fastställd tillsynsplan för 2013 ska tillsyn inom detaljhandeln ske
vart tredje år. Tillsynsfrekvensen kommer att förändras i 2014 års tillsynsplan till vartannat år. I planen för 2013 finns tillsyn inplanerad vad gäller
rökfria miljöer.
Delegationsordningen kommer att ses över för att förbundets handläggare
bl a ska kunna meddela förbud eller föreläggande vid eventuella överträdelser mot tobakslagen. Förslag kommer att tas fram till förbundsdirektionen under våren 2013
Tillsyn inom detaljhandeln
Tillsyn utfördes vid samtliga 22 försäljningsställen under 2012. Tillsynsfrekvensen kommer att förändras i planen för 2014 till vartannat år. Tillsyn inom detaljhandeln kommer att ske år 2014.
Om lagförslaget med provköp som tillsynsmetod träder i kraft kommer
den metoden att användas vid nästa tillsynstillfälle.
Rökfria miljöer
I tillsynsplanen för 2013 finns riktade tillsynsinsatser vad gäller rökfria
miljöer. Samtliga skolor har enligt planen för hälsoskyddstillsyn ett årligt
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 17 forts
tillsynsbesök. Tillsyn av ”rökning på skolgårdar” kommer enligt tillsynsplanen att genomföras årligen fr o m 2013.
Tillsyn av rökfria miljöer kommer även att kontrolleras vid lokaler som är
avsedda för barnomsorg eller annan verksamhet för barn eller ungdomar.
Tillsynsfrekvensen vid dessa verksamheter är vart annat år eller vart tredje år. Denna tillsynsfrekvens kan komma att förändras om brister upptäcks.
Förbundet kommer fr o m 2013 att använda sig av punkterna i det tillsynsprotokoll som Statens folkhälsoinstitut har tagit fram för tillsyn av
skolgårdar. Efter utförd tillsyn kommer särskild rubrik i inspektionsrapport att finnas. Genom det kommer dokumentationen och rutinerna att
förbättras vid tillsyn av ”rökfria miljöer”.
Övrigt
Under våren är ett möte inplanerat med rektorer för skolor åk 1-9, gymnasium, folkhälsoansvarig i Arboga kommun samt förbundets handläggare
för att diskutera och informera om bl a de olika rollerna i frågorna kring
”rökfria miljöer” på skolgårdar. Länsstyrelsens tobakshandläggare har
inbjudits. Syftet med mötet är att samla alla berörda för att få en samlad
strategi i arbetet mot tobak.
Liknande träff i Kungsörs kommun planeras under våren 2013.”
Direktionens beslut
Ovanstående tjänsteskrivelse antas som Västra Mälardalens Myndighetsförbunds yttrande till Länsstyrelsen.

Skickas till
Länsstyrelsen/XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 18

Dnr 10/2013-430

Remiss avseende utökat strandskydd i Västmanlands län
Från Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen har inkommit remiss till Arboga och Kungsörs kommun i rubricerat ärende för yttrande senast den 15
mars 2013.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har getts möjlighet att lämna yttrande till Arboga och Kungsörs kommuner.
Från förbundskontoret har inkommit tjänsteskrivelse varav framgår:
”Arboga
Det är svårt att få en uppfattning om hur det utökade strandskyddet
kommer att påverka områdena då kartbilagorna till remissen blir svårtydbara bland annat på grund av att det generella strandskyddet ligger kvar i
områden som är planlagda och strandskyddet upphävt.
Det utökade strandskyddet i område 3 (Lungers udde) känns inte motiverat då området är betydligt mer ianspråktaget och påverkat än vad som
framgår av kartan. Inom det generella strandskyddet finns på den västra
sidan ett flertal sommarstugor och en jordbruksfastighet (Nyholmen). På
den östra sidan ligger Bokärrsgård och hamnen och det allmänna badet
med stora tillhörande gräsområden. Inom det område som skulle utgöra
det utökade strandskyddet finns en äldre campingplats (ej planlagd), en
gammal grustäkt, väg och odlingsmark. Ett utökat strandskydd skulle inte
fylla något syfte. Nyttan med utökat strandskydd norrut efter vägen från
Lungers udde kan ifrågasättas.
När det gäller område 7 runt Frösshammarsviken har det gjorts två uppehåll i det utökade strandskyddet på grund av sammanhållen bebyggelse.
Utökas strandskyddet även där hamnar tomterna helt inom strandskyddet
vilket skulle underlätta handläggningen av eventuella dispenser. Det skulle även vara lättare att motivera att strandskyddet utökas runt hela viken
då det är gränsfall att de områdena som undantagits kan kallas sammanhållen bebyggelse.
I Arboga finns flera äldre planlagda områden i strandnära läge där strandskyddet är upphävt. Inget av dem är fullt utbyggt och alla har stora planerade grönområden närmast stranden som fortfarande är relativt orörda. I
samband med eventuella ändringar av planerna återinförs strandskyddet
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 18 forts
och måste upphävas igen, men det är mycket rimligt att strandskyddet
kan ligga kvar i delar av områdena då de ej är särskilt hårt exploaterade.
Kungsör
I område 2 (Skillingeudd-Lövnäs) har det gjorts ett uppehåll i det utökade
strandskyddet vid udden vid Himmelsberga. Motivet till detta kan ifrågasättas. Området är relativt orört. Visserligen är naturvärdena inte särskilt
höga i detta område med det har värden för friluftslivet. Man bör därför se
över om inte detta område ska omfattas av utökat strandskydd.
I västra delen av område 2 har det gamla tippområdet omfattats av utökat
strandskydd. Detta är ett område som ligger i anslutning till bebyggelse
samt varken har höga naturvärden eller betydelse för friluftslivet. Detta
bör vara ett område som av dessa skäl kan vara lämpligt för exploatering.
Detta område bör undantas från utökat strandskydd.
I område 3 (Klämman vid Rödskär) är detaljplanen felaktigt inlagd. Den
östra delen av området omfattas av detaljplan och det utökade strandskyddet ska därför tas bort i denna del.
Område 4 (Kungs-Barkarö och Jägaråsen) är ett känsligt område med väldigt höga naturvärden. Det är av högsta prioritet att det utökade strandskyddet i detta område behålls i enlighet med förslaget.
I område 7 (Hjälmare kanal, Arbogaåns södra strand) så bör gården vid
Svarthäll undantas från utökat strandskydd.
Överlag tycker vi att förslaget till utvidgat strandskydd är bra.”
Direktionens beslut
1. Ovanstående tjänsteskrivelse antas som Västra Mälardalens Myndighetsförbunds yttrande avseende utökat strandskydd i Västmanlands
län.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Skickas till
Kommunstyrelsen i Arboga
Kommunstyrelsen i Kungsör
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 19

Änr BLOV 2012-556
Änr MI 2012-1657

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för bastu,
garage och brygga på Östersäby 4:8 i Kungsörs kommun
Sökanden: XXX
Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för bastu 15 m² samt strandskyddsdispens för flytbrygga ca 16 m²
och garage 55,4 m²på Östersäby 4:8 i Kungsörs kommun.
Bygglov krävs inte för nybyggnad av garaget då det uppförs i omedelbar
närhet av bostadshuset. Placering av garaget sker ca 135 meter från stranden och bortom befintligt bostadshus på ianspråktagen tomtmark.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ingår inte i någon
sammanhållen bebyggelse. Hela fastigheten omfattas av strandskyddsbestämmelser. Området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv samt
riksintresse för yrkesfiske.
Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har
utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Syftet
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet.
För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl. Det
skäl som angetts i ansökan är följande.


Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften



Anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet

Dispens för flytbryggan kan ges med villkor att bryggan inte förses
med skyltar eller anordningar som hindrar allmänheten. Fastighetsägarens rätt att få använda ytan som krävs för bryggan väger tyngre än
allmänintresset att bevara strandområdet orört. Anläggningen måste
för sin funktion ligga vid vattnet.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 19 forts
Särskilda skäl finns för att ge dispens från strandskyddet vad gäller
nybyggnad av garage samt bastubyggnad med motiveringen att området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att dispens kan ges från strandskyddsbestämmelserna.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Direktionens beslut
1. Med stöd av miljöbalken 7 kap 18b § lämnas dispens för nybyggnad av
garage 55,4 m2 samt bastubyggnad 15 m2 på Östersäby 4:8 i Kungsörs
kommun.
2. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet för garaget samt
bastubyggnaden föreligger då området har redan tagits i anspråk på
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
3. Med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § lämnas dispens från strandskyddet för flytbrygga på maximalt 17 m2, under förutsättning att bryggan
inte förses med skyltar eller anordningar som hindrar allmänheten.
Enbart den yta som bryggan upptar får användas för ändamålet. Marken runt bryggan får inte privatiseras.
4. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet för flytbryggan
föreligger då anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet.
Miljöbalken 7 kap 18 c pkt 3 och 5 §
5. Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 5 februari 2013. Miljöbalken 7kap 18 f §
6. 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. Miljöbalken 7 kap 18 h §
7. Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § beviljas bygglov för nybyggnad av bastu på Östersäby 4:8 i Kungsörs kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 19 forts
8. Avgift för bygglov/startbesked 3 076 kronor och strandskyddsdispens
4 400 kronor, enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund antagen taxa 2012.

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 + karta och ansökan
Lantmäterimyndigheten + karta,
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 20

Änr MI 2013-82

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av altan
på Ås 4:1 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Från sökanden har inkommit ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av altan om ca 25,2 m² på Ås 4:1 i Arboga kommun.
Delar av fastigheten Ås 4:1 omfattas av strandskydd men den planerade
tillbyggnaden hamnar helt inom strandskyddsområdet som omger Frösshammarsviken. Strandskyddsområdet sträcker sig 100 meter från strandlinjen upp på land men även ut i vattnet.
Området omfattas av Bevarandeprogram för odlingslandskapet, Riskintresse för friluftsliv och Naturvårdsplan klass 2.
Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har
utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Syftet
med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djuroch växtlivet.
För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl.
De skäl som angetts i ansökan är följande:


åtgärden vidtas inom område som tagits i anspråk på ett sådant
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften

Åtgärden vidtas inom redan ianspråktagen tomtmark inom den naturliga
hemfridszonen. Fastigheten är väl avgränsad från stranden av annan fastighet som säkerställer tillgängligheten till stranden. Avståndet från fastighetsgräns till strandlinje är ca 20 meter.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att dispens kan ges från
strandskyddsbestämmelserna.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap 18 b § lämnas dispens för en altan på 25,2m² på
befintligt bostadshus på fastigheten Ås 4:1 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 20 forts
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. Miljöbalken 7 kap 18 c pkt 1 §
3. Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 4 februari 2013.
Miljöbalken 7 kap 18 f §
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. Miljöbalken 7 kap 18 h §

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 + karta och ansökan
Lantmäterimyndigheten + karta,
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 21

Änr BLOV 2012-579
Änr MI 2012-1923

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av småhus på Ås 1:16 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Från sökanden har inkommit ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av småhus om ca 70 m² på Ås 1:16 i Arboga kommun.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och ingår inte i någon
sammanhållen bebyggelse. Den planerade tillbyggnaden hamnar helt
inom strandskyddsområdet som omger Frösshammarsviken. Strandskyddsområdet sträcker sig 100 meter från strandlinjen upp på land men
även ut i vattnet. Området omfattas av bevarandeprogram för odlingslandskapet.
Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser. Syftet med
strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl. Det
skäl som angetts i ansökan är följande.


Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften



Området är väl avskilt från strandlinjen genom väg, järnväg,
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering

Tillbyggnaden görs på redan ianspråktagen tomtmark. Fastigheten är
väl avgränsad från stranden av en väg och ett smalt planlagt sommarstugeområde. Avståndet från fastighetsgräns till strandlinje är ca 65
meter . Tomtplatsen bedöms kunna sammanfalla med fastighetsgränsen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att
ge en dispens från strandskyddet.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 21 forts
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Direktionens beslut
1. Med stöd av miljöbalken 7 kap 18b § lämnas dispens för en tillbyggnad på
70,3 m² av småhus på Ås 1:16 i 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 och är väl avskilt från strandlinjen genom väg och annan exploatering. Miljöbalken 7 kap 18 c pkt 1 och 2 §
3. Tomtplatsen bestäms enligt fastighetsgränsen. Miljöbalken 7 kap 18 f §
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. Miljöbalken 7 kap 18 h §
5. Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § beviljas bygglov för tillbyggnad av småhus på Ås 1:16 i Arboga kommun.
6. Avgift för bygglov/startbesked 13 900 kronor och strandskyddsdispens 4 400 kronor, enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund
antagen taxa 2012.

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 + karta och ansökan
Lantmäterimyndigheten + karta,
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 22

Änr BLOV 2013-1

Ansökan om bygglov för inglasning av altan på Lådberga
5:17 i Kungsörs kommun
Sökanden: XXX
Ansökan innebär inglasning av befintlig altan om 18,5 m² på Lådberga
5:17 i Kungsör.
Gällande detaljplan anger en byggrätt om 200 m². Befintlig byggnadsarea
på fastigheten uppgår i dagsläget till 235,5 m². Med en inglasad altan på
18,5 m² blir byggnadsarean 254 m² vilket innebär en överskriden byggrätt
om 54 m² (27%).
Bygglovenheten bedömer att åtgärden inte kan tolkas som en liten avvikelse
från gällande detaljplan och att bygglov därmed inte kan ges.
Kommunicering har skett med sökanden. Inget yttrande har inkommit.
Direktionens beslut
Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 30 och 31b §§ avslås ansökan om
bygglov för inglasning av altan på Lådberga 5:17 i Kungsör med hänvisning till att åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende överskriden
byggrätt.

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 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 23

Änr BLOV 2011-207

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om
bygglov på Norra skogen 1:140 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 16 maj 2012, § 57 att bevilja bygglov
för nybyggnad av telemasttorn och två teknikbodar på Norra skogen 1:140
i Arboga kommun.
Arboga koloniträdgårdsförening överklagade förbundsdirektionens beslut
till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 31 januari 2013 att avslå överklagandet.
Länsstyrelsens beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen.
Direktionens beslut
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 24

Dnr 21/2013-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1. Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut den 11 februari 2013, § 1.
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende upphävande av överklagat
beslut om avslag för nybyggnad av radiotorn och två teknikbodar på Brattberget 1:61 i Arboga kommun.
Änr BLOV 2011-236
2. Central administrations delegationslista för perioden 1 januari till den
31 januari 2013.
3. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 januari
till den 31 januari 2013.
4. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari 2013.
5. Av förbundschefen beslut om tidsbegränsad anställning av miljö- och
hälsoskyddsinspektör för perioderna 13 november-21 december 2012,
10 januari-15 februari 2013 och 16 februari-31 augusti 2013.
Dnr 125/2012-023
6. Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 11 februari 2013.
Dnr 4/2013-002
Direktionens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut/yttranden godkänns.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 25

Dnr 46/2012-041

Måluppföljning till och med den 31 januari 2013
Från Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor föreligger rapport
om måluppfyllelse till och med den 31 januari 2013.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 26

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Länsstyrelsens beslut den 16 januari 2013 avseende tillstånd för nedgrävning av avlivad häst på Herrdal 1:7 i Kungsörs kommun.
Änr MI 2013-58
2. Länsstyrelsens beslut den 21 januari 2013 att avslå överklagat delegationsbeslut fattat den 25 oktober 2012. Avgift för tillstånd att inrätta avloppsanläggning på Lunger 2:35 i Arboga kommun
Änr MI 2011-195
3. Länsstyrelsens beslut den 21 januari 2013 att avslå överklagat delegationsbeslut fattat den 30 oktober 2012. Avgift för tillstånd att inrätta avloppsanläggning på Långhäll 1:2 i Arboga kommun
Änr MI 2012-1591
4. Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 13:5. Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet.
5. Ekonomisk redovisning avseende energi- och klimatrådgivning 2012
för Arboga kommun och Kungsörs kommun.
Dnr 88/2011-047
6. Redovisning av miljö- och hälsoskyddsenhetens projekt:
Fastighetsägarens egenkontroll, Arboga kommun
Fastighetsägarens egenkontroll, Kungsörs kommun
PCB-inventering, Arboga kommun
Inventering av PCB i byggnader, Kungsörs kommun
Radonmätning i skolor och förskolor, Kungsörs kommun
Inventering av enskilda avlopp, Arboga kommun
Enskilda avlopp, Kungsörs kommun
Kartläggning oljeavskiljare, Kungsörs kommun
Vattenskyddsområde Hjälmaren
7. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Godby 3:10 och 4:1 i Arboga
kommun.
Dnr 6/2013-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2013-02-20

§ 26 forts
8. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Barnhuset 3 och Sturestaden
3:1 i Arboga kommun.
Dnr 6/2013-245
9. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Sickelsjö 1:1, 2:1, 3:1, 4:1 och 5:1
samt avstyckning från Sickelsjö 1:1 i Arboga kommun.
Dnr 6/2013-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

