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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 73

Information
Miljöhandläggare XXX och miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX informerade om VA-plan och vattentjänstlag.

Förbundsdirektionen tackade för informationen

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 74

Dnr 4/2012-042

Ekonomirapport för juli månad 2012
Ekonomirapporten för juli månad visar ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 juli 2012.
Direktionens beslut
Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 75

Dnr 205/2011-008

Uppföljning av Intern kontrollplan 2012
Förbundsdirektionen fastställde den 14 december 2011, § 184, Intern kontrollplan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2012.
Ställda kontrollmoment, ansvar och metoder för perioden 1 januari–20
augusti 2012 sammanfattas enlig följande:
Rättssäker myndighetsutövning
Ansvar: Förbundschef
Kontrollmoment: Hantering av ärenden ska följa lagverk och vara rättsoch tidssäkert utfört.
Genomförd kontroll: För perioden har genomförts stickprov för kvartal 1
och 2 på 4 st bygglovsärenden respektive 4 st miljöärenden per kvartal
som har granskats. (Se bilaga: Protokoll från internkontroll av ärendehandläggning för kvartal 1 och 2).
Avvikelse: Ingen avvikelse har noterats vid granskningen gällande användning av lagstiftningen. Förbättringsområden finns i diarieföring av
händelser som sker i ärenden både inom miljö- och hälsoskyddsenheten
och bygglovenheten.
Åtgärd: Genomgång av principer för diarieföring av händelser inom respektive arbetsgrupp.
Verksamheten bedrivs i enlighet med fastställda styrdokument
Ansvar: Förbundschef
Kontrollmoment: Förekommande styrdokument i form av policies och
riktlinjer.
Genomförd kontroll: Översyn av delegationsordning pågår. Under hösten kommer fortsatt kontroll att ske.
Avvikelse: Inga avvikelser noterade
Finansiering av verksamheten
Ansvar: Förbundschef
Kontrollmoment: Kontroll av att intäkter följer antagen budget för 2012.
Genomförd kontroll: Har följts upp månadsvis och har redovisats för direktionen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 75 forts
Avvikelse: Finns dock en risk att intäkterna storlek kring enskilda avlopp
blir lägre än budget. Årsavgifter för livsmedelskontroll är ca 150 000 lägre
än budget.
Åtgärd:
Följa utvecklingen och inte tillsätta vakanser på miljö- och hälsoskyddsenheten
Direktionens beslut
Redovisning av Intern kontrollplan för perioden 1 januari-20 augusti 2012
samt redovisade förslag på åtgärder godkänns.

Skickas till
Revisor XXX
Revisor XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 76

Dnr 27/2012-440

FAHs höstmöte i Växjö 9-10 oktober 2012
Från förbundet för Allmänt Hälsoskydd (FAH) har inkommit inbjudan till
höstmöte i Växjö den 9-10 oktober 2012.
Tema för konferensen är ”Lokalt arbete med vattenfrågor – Hur säkrar vi
samhällets vattenresurser till nästa generation? Samt miljönämndernas
tillsyn”.
Direktionens beslut
XXX (S) och förbundschef XXX anmäls till FAHs höstmöte i Växjö 9-10
oktober 2012.

Skickas till
XXX
XXX
Samordnare central adm
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 77

Dnr 186/2012-006

Ändrat datum för direktionens sammanträde i november
2012
Enligt sammanträdesplan 2012 ska direktionen sammanträda onsdag 21
november 2012.
Förbundschefen föreslår att sammanträdet flyttas till fredag den 23 november 2012 kl.13.00 och direktionens kommande planeringsmöte gällande verksamhetsplan 2013 bokas till fredag 23 november kl. 09.00-12.00.
Direktionens beslut
1. Direktionens sammanträde onsdag den 21 november 2012 flyttas till
fredag den 23 november 2012 kl.13.00. Plats: Hörsalen, Högskolecentrum i
Arboga
2. Direktionens planeringsmöte (verksamhetsplan 2013) äger rum fredag
23 november 2012 kl. 09.00-12.00. Plats: Hörsalen, Högskolecentrum i Arboga

Skickas till
Direktionens ledamöter och ersättare
Miljö- och bygg
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 78

Änr MI 2012-847

Vitesföreläggande om förbud om fortsatt utsläpp från avloppsanläggning på Ökna 1:15 i Arboga kommun
Från miljö- och hälsoskyddsinspektören har inkommit tjänsteskrivelse
daterad den 14 augusti 2012, varav framgår:
”Inspektion på rubricerad fastighet utfördes av undertecknad som offentlig tillsyn enligt miljöbalken den 28 maj 2012.
Beskrivning av verksamheten
Avloppsanläggningen betjänar rastplatsen Högsjöns sanitetsbyggnad.
Slamavskiljaren är enligt anmälan 6 m3 och efterföljande markbädd anges
till 54 m2. Utloppet från markbädden avleds till ett dike/bäck sydost om
markbädden. Enligt anmälan är anläggningen dimensionerad för 110 besök/dygn i genomsnitt.
Antalet spolningar i ”lilla-” och ”stora-” toaletten registreras och sammanställs veckovis. Utöver detta tillkommer handfat och urinoar som belastar
anläggningen.
Under perioden 9 mars till den 7 juni 2011 låg det genomsnittliga antalet
spolningar på 246 st/dygn. Som medelvärde, beräknat mellan varje enskild avläsning, varierade antalet spolningar mellan 136 till 411 per dygn.
Under perioden 3 mars till den 28 maj 2012 låg det genomsnittliga antalet
spolningar på 191 st/dygn. Som medelvärde, beräknat mellan varje enskild avläsning, varierade antalet spolningar mellan 109 till 249 per dygn.
Uppgifterna har inhämtats i samband med tillsynsbesöken.
Tömningsintervallet av slamavskiljaren har utökats sedan förra inspektionstillfället. Enligt uppgift töms slamavskiljaren nu var tredje vecka under högsäsong.
Avloppsanläggningen
Slamavskiljaren var nytömd vid inspektionstillfället. Däremot kunde det
konstateras att det fanns slam i fördelningsbrunnen. Slam i fördelningsbrunnen tyder på att slamavskiljaren överbelastas. Problem med slamflykt
till fördelningsbrunnen har även konstaterats vid inspektioner genomförda under 2010 och 2011.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 78 forts
Vid tidigare inspektioner har det även varit stopp i markbädden vid två
tillfällen.
Vid inspektionstillfället fanns även slam i utloppsbrunnen vilket även har
konstaterats vid tidigare inspektioner.
Orsaken till problemen bedöms vara att slamavskiljaren överbelastas vilket medför slamflykt. Ett tätare tömningsintervall för slamavskiljaren har
prövats men har inte hindrat slamflykten.
Bedömning
Enlig 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § miljöbalken får förelägganden eller förbud förenas med
vite.
Enlig 2 kap 3 § miljöbalken ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet
eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.
Enlig 2 kap 7 § miljöbalken gäller kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket i
den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa en miljökvalitetsnorm.
Enligt 9 kap 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller
miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 78 forts
Västra Mälardalens Myndighetsförbund gör bedömningen att avloppsanläggningens funktion är undermålig. Som stöd för bedömningen ligger de
upprepade problemen med slamflykt till fördelningsbrunnen, de upprepade stoppen i markbädden samt att det uppmätta antalet spolningar visar att belastningen överskrider anläggningens dimensionering.
Tiden för förbudet bedöms vara skäligt utifrån de åtgärder som krävs för
att lämpliga åtgärder ska kunna genomföras för att förbättra anläggningens funktion.
I bedömningen har en rimlighetsavvägning enligt 2 kap 7 § miljöbalken
gjorts.
Kommunicering har skett med sökanden/verksamhetsutövaren. Inga
synpunkter har inkommit.”
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av 26 kap 9 §
med hänvisning till 2 kap 3 §, 9 kap 7 § samt 26 kap 14 § miljöbalken förelägga Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge, organisationsnr 202100-6297, om följande:
1. Allt utsläpp av avloppsvatten förbjuds från avloppsanläggningen på
rastplats Högsjön, fastigheten Ökna 1:15. Förbudet börjar gälla två år
från och med att detta beslut vunnit laga kraft. Beslutet förenas med ett
vite på 100 000 kronor.

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
Trafikverket/Borlänge
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 79

Dnr 96/2012-214

Förslag till av detaljplan för Spirean i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen i Arboga har inkommit samrådshandlingar i
rubricerat ärende för yttrande senast den 17 september 2012.
Området är planlagt sedan tidigare för bostadsändamål. Syftet med den
nya detaljplanen stämmer i huvuddrag överens med vad den gällande
detaljplanen medger.
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder i två våningar samt en lokalgata som kommunen ska vara huvudman för. En del justeringar enligt befintliga förutsättningar föreslås i detaljplanen, så som anpassning till befintliga ledningar och naturförhållanden.
Miljö- och bygg har granskat förslaget och ser positivt på att detaljplanen
ändras till rådande förhållanden på platsen och gällande förutsättningar.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag
till detaljplan för Spirean i Arboga.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 80

Änr MI 2012-903

Ansökan om strandskyddsdispens för utbyggnad av övernattningshus på Valen 1:4 i Arboga kommun
XXX inkom den 11 juni 2012 med en ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ut övernattningshus (65 m²) på fastigheten Valen 1:4 med ca 20 m² (2,5 x ca 8 meter).
Byggnaden används som övernattningsstuga för personal som hjälper till i
fiskeverksamheten. Utbyggnaden kommer att inrymma toalett och dusch.
Avloppet ansluts till befintligt avlopp. Anmälan har inkommit och hanteras separat. Bygganmälan ska inlämnas.
Den del av fastigheten Valen 1:4 där sökandes bostad och fiskeverksamhet
är belägen omfattas nästan helt av strandskyddsområdet som sträcker sig
100 meter från Hjälmarens strand.
Området omfattas även av riksintresse för yrkesfiske, naturvård och friluftsliv. Området ligger även inom område som omfattas av Naturvårdsplan klass 2 och Bevarandeprogram för odlingslandskapet.
Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 21 augusti 2012.
Flera byggnader hamnar utanför tomtplatsbestämningen men dessa
byggnader är ekonomibyggnader i huvudsak för fiskerinäringen och har
ingen naturlig hemfridszon. Vägen genom tomtplatsen och området mellan vägen och sjön är idag allmäntillgängligt och kommer så att vara även
fortsättningsvis.
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.


Ordförandes sign.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 80 forts


Utbyggnaden behövs för en anläggning som för sin funktion måste
ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området



Utbyggnaden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen inte kan genomföras utanför området



Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse

De särskilda skäl miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer som relevanta
är att området redan tagits i anspråk på ett sådant sätt så det saknar betydelse och att utbyggnaden behövs för att utvidga pågående verksamhet.
De planerade åtgärderna bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt. Utbyggnaden görs på den sida av huset som är upp mot land, mellan befintlig byggnad och mindre väg. Området mellan huset och vattnet
är fortfarande allmäntillgängligt. Avståndet från tomtplats till Hjälmarens
strandlinje är ca 25 meter.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att området redan är ianspråktaget
på ett sådant sätt att det saknar betydelse ur miljösynpunkt och att dispens därmed kan ges från strandskyddsbestämmelserna.
Kommunicering har skett med sökande.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för en utbyggnad på maximalt 25 m² av befintligt övernattningshus
på fastigheten Valen 1:4.
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 att utbyggnaden behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras
utanför området. 7 kap 18c pkt 1 och 4 §
3. Tomtplatsbestämning görs enligt situationsplan daterad 21 augusti
2012. 7 kap 18 f § miljöbalken

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 80 forts
1. 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. 7 kap 18 h § miljöbalken

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.

Avgift: 2 430 kronor

Skickas till
Länsstyrelsen + karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 81

Änr MI 2012-926

Ansökan om strandskyddsdispens för anläggande av stig
utmed Arbogaån på Höjen 3:14 och Nästkvarn 2:1 i Arboga
kommun
Arboga kommun inkom den 19 juni 2012 med ansökan om strandskyddsdispens. Ansökan gäller anläggande av en stig efter strandkanten på Arbogaåns norra sida från Grindberga kraftverks dammluckor
till Nästkvarn. Åtgärden är en del i ett Leaderprojekt, som omfattar en
mängd åtgärder, kallat Kultur och naturstråk: Ramstigen & Gålsjön.
Stigen kommer vara en naturlig stig, ca 50 cm bred. Inga massor kommer att tillföras utan befintliga massor används. Röjning och snitsling
kommer att ske. Stig finns redan bitvis men den kommer nu att göras
sammanhängande. Stigen kommer att dras över fastigheterna Höjen
3:14 och Nästkvarn 2:1. Åtgärden utförs för att göra området mer tillgängligt bland annat för naturupplevelser, fiske och fågelskådning.
Strandskyddet är upphävt i större delen av området då det är planlagt
men ligger kvar i området nedanför Mekens industriområde.
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 behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Området där stigen planeras ligger inom område med Kulturminnesvårdsprogram och området omfattas även av Naturvårdsplan klass 2.
Området är redan delvis ianspråktaget då det redan finns stig bitvis
som nyttjas i huvudsak av folk som fiskar. Den tänkta åtgärden kommer göra området mer tillgängligt för allmänheten. Hänsyn till djuroch fågelliv har tagits när sträckningen av stigen bestämdes. Stigens
tänkta placering bedöms inte påverka växt- och djurliv väsentligt.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 81 forts
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser utifrån detta att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet vad gäller iordningställande
av stigen.
Kommunicering har skett med sökande.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för en ca 50 cm bred stig mellan Grindberga kraftstations dammluckor och Nästkvarn, Höjen 3:14 och Nästkvarn 2:1 enligt situationsplan daterad 19 juni 2012.
2. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då åtgärden tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 7 kap § 18 c pkt 5 miljöbalken
3. 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. 7 kap § 18 h miljöbalken

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.

Avgift: 1 620 kronor

Skickas till
Länsstyrelsen + karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 82

BLOV 2012-383

Ansökan om bygglov för återvinningsstation på Söder 1:1 i
Arboga kommun
Sökande: Tekniska förvaltningen/Arboga kommun, Box 45, 732 21 Arboga
Ansökan innebär uppförande av återvinningsstation (containrar) på Söder
1:1 i Arboga kommun.
Den aktuella byggnationen ligger inom område som omfattas av detaljplan nr. 7/1978, som vann laga kraft den 6 november 1978.
Marken ska enligt gällande detaljplan utgöras av park eller plantering.
Ärendet har varit remitterat till närboende och grannar för yttrande.
Synpunkter med erinran från ett flertal grannar har inkommit. Bland annat så har följande synpunkter framförts:





Placeringen ianspråktar existerande lekplats
Risk för störande buller i bostadsområde
Risk för sanitär olägenhet, då placeringen är nära bostäder
Fastigheten Menlös 4 riskerar att skada sitt kulturhistoriska värde

Bygglovenheten bedömer att bygglov inte kan medges för den sökta åtgärden på föreslagen plats då marken enligt gällande detaljplan är avsedd
för park eller plantering och en återvinningsstation inte är förenlig med
gällande detaljplan avseende användningssätt. Att anlägga en återvinningsstation inom ett planlagt parkområde medför en allt för stor inskränkning på allmänhetens rätt till att vistas på platsen så som planen
förutsätter.
Kommunicering har skett och sökanden inkom med yttrande den 21 augusti 2012 varav framgår:
”Tekniska förvaltningen bedömer att behovet av en återvinningsstation i
området i dag är stort då det saknas en återvinningsstation i området söder om Arbogaån, norr om gamla Örebrovägen.
Det geografiska läget (Söder 1:1) och dess upptagningsområde skulle göra
det möjligt för boende inom upptagningsområdet som exempelvis saknar
bil, att göra en insats för miljö och källsortering.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 82 forts
Tekniska förvaltningen bedömer intrånget på Söder 1:1 och påverkan på
den befintliga platsen som liten”.
Bygglovenheten delar tekniska förvaltningens bedömning att behovet av
en återvinningsstation i området är behövligt. Dock anses den valda platsen inte förenlig med gällande planbestämmelser och åtgärdens avvikelse
kan inte tolkas som liten från gällande plan.
Mot bakgrund av de synpunkter som inkommit från närboende kan ej heller ett tidbegränsat bygglov beviljas.
Direktionens beslut
Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 30 § och 31 b § avslås ansökan om
bygglov för återvinningsstation på Söder 1:1 i Arboga kommun med hänvisning till att åtgärden inte är förenlig med gällande detaljplan avseende
användningssätt.

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.

Avgift: avslag 1 232 kronor + kommunicering 880 kronor = 2 112 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 83

BLOV 2011-106

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om
bygglov på Säby 3:42 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 17 juni 2011, § 111, att avslå ansökan
om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på Säby 3:42 i Arboga kommun.
Sökanden överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 6 juli 2012 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

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 84

Dnr 25/2012-002

Delegationsbeslut för juni och juli månad 2012
1. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista avseende beslutade
ärenden för perioden 1 juni till den 31 juli 2012.
2. Bygglovenhetens delegationslista avseende beslutade ärenden för perioden 1 juni till den 31 juli 2012.
3. Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 20 augusti 2012.
Dnr 53/2012-002
4. Av förbundschefen godkänd förrättning avseende avstyckning från
Kungsgården 3 och Norra skogen 1:65 i Arboga kommun.
Dnr 32/2012-002
5. Av förbundschefen godkänd förrättning avseende avstyckning från
Östersäby 6:2 i Kungsörs kommun.
Dnr 32/2012-002
6. Av förbundschefen fattat beslut om bokföringsmässig avskrivning av
osäkra fordringar daterad den 19 mars 2012 och 22 mars 2012. (faktnr
100549 och 100331)
Dnr 53/2012-002
7. Av miljö- och hälsoskyddsinspektörerna fattat beslut om föreläggande
om försiktighetsmått vid spridning av bekämpningsmedel i Arboga
och Kungsörs kommun.
Dnr 77/2012-426, 79/2012-426 och 88/2012-426
8. Av miljö- och hälsoskyddsinspektören lämnat yttrande till Länsstyrelsen gällande nedläggning av sjökabel över Frösshammarsviken i Arboga kommun.
Dnr 76/2012-422
Direktionens beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 85

Dnr 109/2011-041

Måluppföljning till och med den 31 juli 2012
Från miljö- och bygg föreligger rapport om måluppfyllelse till och med
den 31 juli 2012.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 86

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Nacka Tingsrätt dom den 15 juni 2012 om tillstånd till vattenverksamhet för ombyggnad av bro över Arbogaån på Arboga Röfors 2:5 i Arboga kommun.
Änr MI 2012-610
2. Nacka Tingsrätt dom den 12 juli 2012 att ändra det överklagande beslutet endast på så sätt att tiden inom vilket förbudet ska gälla bestäms
till sex månader från det att domen vunnit laga kraft. Krav på åtgärdande av enskild avloppsanläggning på Himmelsberga 7:4 och 7:5 i Kungsörs
kommun.
Änr MI 2011-1031
3. Länsstyrelsens beslut den 8 juni 2012 att avslå överklagat delegationsbeslut fattat den 16 augusti 2011. Beslut om ändrad årsavgift för hälsoskydd på Södersberg 2 i Arboga kommun.
Änr MI 2011-1037
4. Länsstyrelsens beslut den 5 juli 2012 att inte pröva Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds beslut den 20 juni 2012, § 67, om strandskyddsdispens på Älholmen 1:33 i Arboga kommun.
Änr BLOV 2012-339, Änr MI 2012-741
5. Information från Boverket som är ny tillsynsmyndighet för energideklarationer från den 8 juli 2012.
Dnr 1/2012-400
6. Beslut från kommunstyrelsen i Västerås stad om antagen oljeskyddsplan för Mälaren.
Dnr 85/2012-400
7. Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott/Arboga den 12 juni 2012, §
121. Aktualitetsprövning av Arboga kommuns översiktsplan. Dnr
89/2012-212
8. Remiss från Länsstyrelsen avseende anmälan enligt förordningen om
vattenskyddsverksamhet, utläggning av erosionsskydd på Nästkvarn
2:2 i Arboga kommun. Västra Mälardalens Myndighetsförbund avstår från
att yttra sig.
Änr MI 2012-948
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-08-29

§ 86 forts
9. Miljö- och hälsoskyddsenhetens genomförda tillsynsprojekt 2012.
Marknader i Kungsör 2012, Inventering av industriområden i Arboga kommun och Jordbruksverkets tillsynskampanj ”Effektiv Näring”.
Dnr 98/2012-400
10. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Tåby 1:6, 1:12 och 1:20 samt
ledningsrättsåtgärd berörande Tåby 1:20 i Arboga.
Dnr 7/2012-245
11. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Kungsgården 3 samt anläggningsåtgärd berörande styckningslotterna samt överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245
12. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Viby 10:4 och 12:1 i Arboga
kommun.
Dnr 7/212-245
13. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Norra skogen 1:65 i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245
14. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Östersäby 6:2 samt anslutning enligt 42 a §
anläggningslagen i Kungsörs kommun.
Dnr 7/2012-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

