SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2012-09-19

Förbundsdirektion
Plats och tid

Hörsalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 - 16.00

Beslutande

Dan Karlsson (V) ordförande, Arboga
Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Ingolf Bode (S), Arboga
Bert Elisson (S), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Ronny Moström (S), Kungsör
Aado Mets (M), Kungsör
Hans Andersson (FP), Kungsör

Övriga deltagare

Urban Dahlgren (S), Kungsör
Carina Sjölund (M), Kungsör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör E-L Oscarsson § 87-91
Förbundschef Thomas Åkesson
Direktionssekreterare Lotta Alm

Utses att justera

Aado Mets med Ronny Moström som ersättare.

Justeringens plats och tid Västra Mälardalens Myndighetsförbunds kontor den 27 september

2012 kl.14.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare ............................................................

§ 87- 93, 95-97

Lotta Alm
Ordförande ...........................................................................................................................

Dan Karlsson
Justerande ............................................................

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

Aado Mets

VMMF6000, v1.0, 2011-03-30

Bevis / Anslag
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2012-09-19

Datum för anslagets uppsättande

2012-10-01
Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

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

2012-10-23
...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

Blad 1

Innehåll
Entledigande och fyllnadsval

2

Information

3

Föreläggande om återställandeåtgärder inom strandskyddsområde på
Östersäby 1:27 i Kungsörs kommun

4

Föreläggande om återställandeåtgärder inom strandskyddsområde på
Östersäby 2:19 i Kungsörs kommun

10

Ansökan om strandskyddsdispens för VA-ledning och underhållsväg på
Måla 2:1 i Arboga kommun
13
Delårsbokslut 2012

15

Taxa 2013

16

Förslag till detaljplan för Hagsta i Kungsörs kommun

17

Förslag till detaljplan för Rönnen i Arboga kommun

18

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande för augusti månad 2012

19

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga

20

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 87

Dnr 12/2011-102

Entledigande och fyllnadsval
Stellan Lund (M) har till Kungsörs kommun inkommit med begäran om
entledigande från uppdrag som ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Kommunfullmäktige i Kungsör har den 10 september 2012, § 97, beslutat
entlediga Stellan Lund (M) från uppdraget som ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 11 september 2012, samt utser
Carina Sjölund (M) som ny ersättare i Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 11 september 2012.
Direktionens beslut
Kungsörs kommunfullmäktiges beslut läggs till handlingarna.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 88

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX informerade om strandskyddsdispenser.

Förbundsdirektionen tackade för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Änr MI 2012-785

Föreläggande om återställandeåtgärder inom strandskyddsområde på Östersäby 1:27 i Kungsörs kommun
Från miljö- och hälsoskyddsinspektören har den 7 september 2012 inkommit tjänsteskrivelse varav framgår:
”Den 24 juli 2006 köpte XXX och XXX fastigheten Östersäby 1:27 i Kungsörs kommun. XXX sökte och fick 2007 strandskyddsdispens och bygglov
för ett kallgarage med ateljé på 155 m² på fastigheten Östersäby 1:27,
Kungsörs kommun. Fastigheten ligger helt inom strandskyddsområdet
som sträcker sig 300 meter från strandlinjen på Mälaren. Garaget är placerat i den södra delen av fastigheten inom det område som i den fördjupade översiktsplanen för området Åkholmen –Lövnäsområdet är planerat
för ny bebyggelse.
Tomtplats är bestämd enligt situationsplan daterad 3 september 2012.
Tomtplatsen överensstämmer i huvudsak med området som är planerat
för bebyggelse i planen även om tomtplatsen är något större i den norra
delen.
Ansökan om bygglov för ändrad användning från garage/atelje till garage/fritidshus har inkommit till bygglovsenheten.
Den 27 april 2012 kontaktades Västra Mälardalens Myndighetsförbund av
Länsstyrelsen i Västmanland som fått vetskap om att det skett omfattande
åtgärder på fastigheten. Ett första besök gjordes på platsen 29 maj 2012 och
då konstaterades att det har skett byggnationer, schaktning och grävning
på ett sådant sätt att strandområdet privatiserats och naturen skadats på
ett icke acceptabelt sätt. Strandskyddsdispens saknas för dessa åtgärder.
Åtalsanmälan gjordes 13 juni 2012.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har efter det besökt platsen vid
ett flertal tillfällen, tillsammans med fastighetsägarna och tillsammans
men Kungsörs kommunekolog och konstaterat att omfattande åtgärder
vidtagits inom strandskyddat område som inte prövats enligt strandskyddsbestämmelserna och att återställande kommer att krävas.


Ordförandes sign.

det har schaktats och gjorts vägar och stigar
högar och områden med schaktmassor finns upplagda
Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 89 forts










det har ställts upp en byggbarack och anordnats en grillplats alldeles invid stranden
stranden har utökats och det har anordnats vändplats för fordon i
anslutning till den
det har grävts och schaktats i strandlinjen
det har byggts en friggebod
det har muddrats en vik som enligt flygfoto tidigare var mer av en
våtmark nästan avgränsad från Mälaren.
muddermassor har lagts upp på land
det har byggts två bryggor, en fast och en flytbrygga
inom tomtplats har större container ställts upp
områden som borde vara naturmiljö klipps med gräsklippare

Hela fastigheten är belägen inom det utökade strandskyddsområde som
sträcker sig 300 meter från strandlinjen på Mälaren, både ut i vattnet och
upp på land.
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.
Fastigheten ligger inom riksintresseområde för rörligt friluftsliv och i område som enligt översiktsplanen för Åkholmen–Lövnäsområdet är intressant ur natursynpunkt.
Det har schaktats och gjorts stigar och vägar på fastigheten mellan tomtplatsen och strandlinjen. Det har orsakat sår i naturen som kommer att ta
lång tid att läka då marken består av blockmark. Den västligaste vägen är
nygjord och gör störst skada i naturen då den gjorts i en sluttning i blockmarken. Schaktningen i blockmarken har orsakat att växtligheten på
blocken, mossor lavar ris och annan undervegetation, försvunnit från stenarna och de lyser kala i dagen. Vägen bör återställas till naturmiljö snarast möjligt. Den naturliga formen på sluttningen ska återställas och där
vägen är lägre än marken på båda sidorna ska vägen återfyllas. Befintliga
massor ska användas vid återställandet för att rätt växtlighet ska återkomma.
Vid stigarna är nivåskillnaden mellan stig och omgivande mark liten så de
kommer att läka med tiden. De ska låtas växa igen så de endast kan
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 89 forts
användas som promenadstigar. Motortrafik i terrängen är förbjudet enligt
terrängkörningslagen.
Den östra vägen är äldre och här har såren börjat läka och den flyter bra in
i naturen. Att återställa naturmiljön här skulle orsaka mer skada än att låta
den vara kvar. Vår bedömning är att den kan behållas för att medge möjlighet att ta sig med fordon ner till bryggan när det är så torrt att det är
möjligt.
Schaktmassor i form av sten som ej går åt vid återställandet av vägen får
användas som stabiliserande material vid byggnation inom tomtplatsen
på Östersäby 2:19 under förutsättning att det görs med försiktighet och att
det inte orsakar ytterligare skador i naturen.
Nere vid stranden står en byggbarack som stått över hela sommaren. När
det gäller uppställning av husvagn/ barack eller liknande inom strandskydd på egen fastighet finns det i förarbetena till strandskyddsbestämmelserna upptaget att sådana ej bör stå längre än en normal semesterperiod, vilket borde motsvara 4 -5 veckor. Baracken har nu stått över hela
sommaren och ska tas bort.
Nere vid stranden har även byggts en enkel grillplats av tjocka stockar.
Nu står grillplatsen så till att det blir svårt att få bort baracken utan att ta
bort den, annars görs bedömningen att den kan få vara kvar under förutsättning av att den enkla utformningen den har idag behålls.
Inom tomtplatsen har en större container ställts upp. Den har stått under
längre tid och kan anses permanentad. Bygglov och strandskyddsdispens
har sökts för den och hanteras som ett separat ärende.
En friggebod har byggts utanför tomtplats på höjden i västra delen av fastigheten. Den ska tas bort. Strandskyddsdispens och ansökan om bygglov
för att ställa den på annan plats har lämnats in och hanteras som ett separat ärende.
Den öppna marken i östra delen av fastigheten, utanför tomtplatsbestämningen som nu klipps med gräsklippare ska återgå till naturmark. Den får
hållas öppen men endast genom att den slås eller betas så att artrikedomen som idag saknas återfås. På något sätt bör gränsen mellan tomtmark
och naturmark tydliggöras så att inte den öppna marken i nordöstra delen
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 89 forts
av fastigheten uppfattas som privat. Den sydvästra delen av fastigheten
har en naturlig avgränsning mellan privat mark och natur i form av stenmuren som omgärdar delen som tidigare var åkermark.
Muddring har skett på ett område på minst 600 m² för att få till en skyddad hamn. Området var enligt flygfoton tidigare nästan helt avgränsat
från Mälaren med buskar, och var mer en våtmark. Muddring räknas som
vattenverksamhet och muddring av yta som uppgår till högst 3 000 m² ska
anmälas till länsstyrelsen, för större ytor krävs tillstånd. Anmälan eller
ansökan har ej gjorts. Den som muddrar ska även ha rådighet över vattenområdet där åtgärden ska utföras. Det innebär att han ska äga området
eller ha ett avtal med ägaren av vattnet. Muddermassorna har lagts upp
på land på den egna fastigheten men även använts som fyllnadsmassor i
vattenområdet. Uppläggning av muddermassor på land är även det en
åtgärd som kräver strandskyddsdispens och även kan räknas som en miljöfarlig verksamhet då det räknas som kvittblivning av avfall. Muddermassorna gör så att det på vissa ställen växer vass långt upp på land medan det på andra ställen såtts gräs i massorna. Dessa områden ska lämnas
för fri utveckling så den naturliga floran och faunan får komma tillbaka.
Miljö och hälsoskyddsenheten bedömer att det skulle orsaka mer skada än
nytta att försöka återställa området och ta bort de muddermassor som
lagts upp på platsen. Ytterligare muddring i området får inte ske då det
orsakar skada på miljön. I översiktsplanen klassas området som intressant
för fågellivet med vassbälten otillgängliga från sjösidan.
Skogen på fastigheten består av gles lövdominerad blandskog med undervegetation av löv, föryngringen av barrskogen är dålig. På produktiv
skogsmark ska ny skog anläggas utan dröjsmål enligt skogsvårdslagen.
Det finns en äldre fast brygga och en ny flytbrygga. Flytbryggan är flyttbar och har vid besöken legat på olika ställen, mitt på stranden och i anslutning till stranden. Brygga medverkar tillsammans med solstolar, lekutrustning m.m. till att stranden känns privat. Den äldre fasta bryggan ligger
en bit från stranden och känns inte lika privatiserande. Fastighetsägaren
vill ta bort den fasta bryggan för isen förstör den. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer det som en möjlig åtgärd att flytta flytbryggan till platsen där den fasta bryggan ligger idag. Strandskyddsdispens har sökts för
det.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 89 forts
På västra sidan av stranden har det gjorts en mindre platå (ca 9 m²) vid
strandlinjen med ditfraktad makadam, markduk och stenblock. Området
ska återställas så att det i största möjliga mån överensstämmer med den
orörda strandlinjen västerut. Åtgärder har vidtagits även vid stranden
men inga återställandeåtgärder krävs under förutsättning att inga ytterligare åtgärder vidtas. Åtgärder ska vidtas så att det inte går att köra längre
än till platsen för gamla bryggan.
Solstolar och lekutrustning som vid besök på platsen stod kvar vid stranden ska tas bort efter varje besök. Sådan utrustning uppfattas som mycket
privatiserande.
Kommunicering har skett med fastighetsägarna.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att med stöd av miljöbalken 2 kap 3 §, 26 kap 9 § och 7 kap 13-15 §§ att förelägga XXX (XXX)
och XXX (XXX), XXX, XXX att vidta följande åtgärder, enligt situationsplan daterad 3 september 2012, på fastigheten Östersäby 1:27 i Kungsörs
kommun:
1. Den nyanlagda västliga vägen ska återställas till naturmiljö, från
stranden till den östliga vägen. Befintliga massor ska användas. Ska
vara åtgärdat senast den 15 juni 2013.
2. Stigarna ska låtas växa igen så att de endast kan användas som gångstigar.
3. Baracken nere vid stranden ska tas bort. Ska vara åtgärdat senast den
15 juni 2013.
4. Friggeboden ska tas bort. Ska vara åtgärdat senast den 15 juni 2013.
5. Öppen mark utanför tomtplats får inte klippas med gräsklippare med
undantag av gräsmattan (tidigare åkermark) innanför stenmuren.
Gräns mellan tomtplats och natur i östra delen av fastigheten ska tydliggöras.
6. Ytterligare muddring i området får inte ske.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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7. Flytbryggan ska flyttas till platsen för den fasta bryggan. Den fasta
bryggan ska tas bort. Ska vara åtgärdat senast den 15 juni 2013.
8. Den upphöjda platån vid strandlinjen i anslutning till stranden ska
återställas så att strandlinjen får en naturlig utformning, markduk och
makadam ska tas bort. Ska vara åtgärdat senast den 15 juni 2013.
9. Solstolar och lekutrustning som vid stranden ska tas bort efter varje
besök.
10. Åtgärderna ska utföras i samråd med miljö- och hälsoskyddsenheten
och inspekteras innan föreläggandet kan anses uppfyllt.
11. Ej datumsatta punkter kommer att följas upp med tillsyn.

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

Skickas till
XXX
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Änr MI 2012-786

Föreläggande om återställandeåtgärder inom strandskyddsområde på Östersäby 2:19 i Kungsörs kommun
Från miljö- och hälsoskyddsinspektören har den 7 september 2012 inkommit tjänsteskrivelse varav framgår:
”Den 28 februari 2010 fick XXX Östersäby 2:19, Kungsörs kommun, som
gåva av sin far. På fastigheten fanns redan då en stuga på hjul uppställd.
I november 2009 ansökte XXX om förhandsbesked för att bygga fritidshus,
gäststuga och carport på fastigheten. Den tänkta placeringen låg utanför
det område som i den fördjupade översiktsplanen för området Åkholmen
–Lövnäsområdet är planerat för ny bebyggelse. Lantmäteriet och Länsstyrelsen yttrade sig negativt i ärendet. Kungsörs kommun gav dock ett positivt förhandsbesked i december 2009.
I januari 2010 lämnades ansökan om strandskyddsdispens och bygglovsansökan in. Kommunen beslutade den 30 mars 2010 att bevilja dispens
från strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen fann efter prövning att
det inte fanns förutsättningar för dispens och upphävde beslutet. XXX
överklagade beslutet till miljödomstolen. Miljödomstolen fastställde den
13 januari 2011 länsstyrelsens beslut om att förutsättningar inte fanns för
strandskyddsdispens och överklagan avslogs.
Ny ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för två mindre fritidshus och en friggebod inom området som i planen är utsett för ny bebyggelse har lämnats in till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Dessa
ärenden hanteras separat.
Den 27 april 2012 kontaktades Västra Mälardalens Myndighetsförbund av
Länsstyrelsen i Västmanland som fått vetskap om att det skett åtgärder
inom strandskyddsområdet på fastigheten. Ett första besök gjordes på
platsen 29 maj 2012 och det konstaterades att det har skett byggnationer
på ett sådant sätt att strandområdet privatiserats och naturen skadats på
ett icke acceptabelt sätt. Strandskyddsdispens saknas för dessa åtgärder.
Åtalsanmälan gjordes 13 juni 2012.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har efter det besökt platsen vid
ett flertal tillfällen, tillsammans med fastighetsägarna och tillsammans
§ 90 forts
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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med Kungsörs kommunekolog och konstaterat att omfattande åtgärder
vidtagits inom strandskyddat område som inte prövats enligt strandskyddsbestämmelserna och att återställande kommer att krävas.
 stugan på hjul står kvar
 området runt stugan har privatiserats med planteringar och upphöjd stenomgärdad grusplan
 på baksidan av stugan finns utedusch, dass och mindre container
 det har anlagts ett mindre trädäck
Hela fastigheten är belägen helt inom det utökade strandskyddsområde
som sträcker sig 300 meter från strandlinjen på Mälaren, både ut i vattnet
och upp på land.
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.
Fastigheten ligger inom riksintresseområde för rörligt friluftsliv och i område som enligt översiktsplanen för Åkholmen–Lövnäsområdet är intressant ur natursynpunkt.
Stugvagnen har stått på samma ställe i flera år och området runt har tagits
i anspråk som tomtplats. Stugvagnen ska tas bort vilket även gäller de
komplementbyggnader som finns på baksidan av vagnen, dass, utedusch
och mindre container. Även det lilla trädäcket, utemöbler och paviljong
ska tas bort.
Runt stugvagnen har anlagts en upphöjd grusplan med större stenblock
runt och det har planterats häckväxter runt själva stugvagnen. Gruset och
de större stenarna ska tas bort och marken återställas till naturmiljö. Växter som inte finns naturligt i den svenska floran ska tas bort. Sten, grus och
växter kan användas inom eventuell tomtplats.
Den stenmursomgärdade gräsmattan som tidigare vart åkermark enligt
planen kan underhållas i avvaktan på beslut i strandskydds- och bygglovsärendena.
Skogen på fastigheten består av tät lövdominerad blandskog i södra delen,
det område som är planerat för bebyggelse. Mittersta delen är nyligen

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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avverkad endast några få fröträd står kvar. Den norra delen av skogen
består av gles lövdominerad blandskog med undervegetation av löv, föryngringen av barrskogen är dålig.
Kommunicering har skett med fastighetsägaren.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap 3§, 26 kap 9 § och 7 kap 13-15§§ att förelägga XXX (XXX), XXX, XXX
att vidta följande åtgärder, enligt situationsplan daterad den 5 september
2012, på fastigheten Östersäby 2:19 i Kungsörs kommun:
1. Stugvagnen ska tas bort.
2. Komplementbyggnader så som utedusch, dass och liten container ska
tas bort.
3. Det lilla trädäcket med paviljong och utemöbler ska tas bort.
4. Marken runt stugvagnen ska återställas till naturmiljö.
5. Växter som ej hör hemma i den svenska floran ska tas bort.
6. Åtgärderna ska utföras i samråd med miljö- och hälsoskyddsenheten
och inspekteras innan föreläggandet kan anses uppfyllt.
7. Samtliga punkter ska vara åtgärdade senast den 15 juni 2013.
8. Uppföljande tillsyn kommer att ske.
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 91

Änr MI 2012-1105

Ansökan om strandskyddsdispens för VA-ledning och underhållsväg på Måla 2:1 i Arboga kommun
Sökande: Arboga kommun, Tekniska förvaltningen, Box 45, 732 21 Arboga
Ett VA-område har bildats för sommarstugeområdet på Ålhammarsudde /Hällarna och kommunalt vatten och avlopp kommer att anordnas i området. Udden är delad på längden i två fastigheter Måla 2:1
och Ås 3:1.
Den huvudsakliga ledningsdragningen kommer att ske inom planlagt
område där strandskyddet är upphävt men planområdet på den västra
sidan går inte ända ner på udden utan slutar ca 100 meter från udden.
Ansökan om strandskyddsdispens gäller den del som är utanför planområdet.
Vatten- och avloppsledning och underhållsväg kommer att anordnas
enligt situationsplan daterad 27 augusti 2012. Vägen kommer normalt
inte vara öppen för motortrafik men kan användas av gående. Idag
finns endast en smal skogsstig.
Delar av ledningsdragningen och hela underhållsvägen ligger inom
strandskyddsområdet som ligger kvar utanför planområdet och normalt sträcker sig 100 meter från strandlinjen upp på land och 100 meter
ut i vattnet.
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.


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

Området ligger inom område av Riksintresse för friluftsliv.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 91 forts
Det är viktigt att kommunalt VA anordnas i området då det är problem
med dricksvattnet och hantering av avloppsvatten i hela området.
Den tänkta åtgärden bedöms inte påverka naturmiljön negativt och
underhållsvägen kommer att öka tillgängligheten för allmänheten.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser utifrån detta att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet för VA-ledning och underhållsväg.
Kommunicering har skett med sökande.
Direktionens beslut
1. Med stöd av miljöbalken 7 kap § 18 b lämnas dispens från strandskyddsbestämmelserna för vatten- och avloppsledning samt underhållsväg enligt situationsplan daterad 27 augusti 2012.
2. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse. 7 kap § 18 c pkt 6 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.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 92

Dnr 4/2012-042

Delårsbokslut 2012
Från förbundschefen föreligger upprättat delårsbokslut för perioden januari-augusti 2012 daterad den 19 september 2012.
Delårsbokslutet överlämnades till ekonomikontoret i Arboga den 14 september 2012.
Direktionens beslut
Delårsbokslut 2012 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund daterad
den 19 september 2012 godkänns.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 93

Dnr 101/2012-041

Taxa 2013
Av förbundsordningen framgår att direktionen årligen ska fastställa taxor
och beräkningsgrunder för de verksamheter som överförts från medlemskommunerna till förbundet.
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag till Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2013 daterad 12 september 2012.
Taxan innefattar avgifter för övrig verksamhet, prövning och tillsyn inom
miljöbalken, kontroll inom livsmedelsområdet, verksamhet enligt tobakslagen, verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel,
verksamhet enligt strålskyddslagen, offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter och bygglov.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för år 2013 fastställs.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Samordnare central adm
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 94

Dnr 100/2012-214

Förslag till detaljplan för Hagsta i Kungsörs kommun
Från kommunstyrelseförvaltningen i Kungsör har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende för yttrande senast den 21 september 2012.
Området är planlagt sedan tidigare för bostadsändamål.
Planens syfte är att medge en större variation i byggnadens användningssätt. Befintligt ändamål Barnstugan kompletteras med ändamålen bostäder, kontor, hantverk och småindustri som inte är störande för omgivningen utan kan samlokaliseras med bostäder.
Direktionens beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund ställer sig positiva till ändringen men lämnar följande synpunkter:







Mark som inte får bebyggas bör vara i samma omfattning som för
omkringliggande tomter
Enligt EDP 189 får två våningar byggas på kvartersmarken vilket
också bör gälla för föreslagen ändring
Planen bör innehålla begränsning av utnyttjandegraden. Exempelvis att största byggnadsarean begränsas till 300 m², vilket gäller för
grannfastigheten
Förbudet mot källare bör tas bort då det inte finns förbud mot detta
i EDP 189
Minsta tomtstorlek bör stämma med bestämmelserna i EDP 189
vilken är 1 000 m²

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen/Kungsörs kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 95

Dnr 97/2012-214

Förslag till detaljplan för Rönnen i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen i Arboga har inkommit samrådshandlingar i
rubricerat ärende för yttrande senast den 17 september 2012.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd
svarstid till den 24 september 2012.
Området är planlagt sedan tidigare för bostadsändamål.
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en vändplan
inom området, samt en justering av fastighetsgräns. Ändringen innebär att
mindre justeringar görs för två områden som i gällande detaljplan medger
allmänplatsmark och naturmark. En vändplan möjliggörs för den nya tillfarten som angör till Sandgatan och en mindre markremsa intill kvartersmark justeras så att marken inkluderas i den angränsade kvartersmarken.
Miljö- och hälsoskyddsenheten och bygglovenheten har granskat ärendet
och har ingen erinran mot planförslaget.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag
till detaljplan för Rönnen i Arboga kommun.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 96

Dnr 25/2012-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande för augusti månad 2012
1. Central administrations delegationslista för perioden 1 augusti till den
31 augusti 2012.
2. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 augusti
till den 31 augusti 2012.
3. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 augusti till den 31 augusti 2012.
Direktionens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut/yttranden godkänns.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-09-19

§ 97

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd avseende överklagat beslut att åtgärda avloppet på Himmelsberga 7:4 i Kungsörs kommun. Mark- och miljödomstolens dom står
fast.
Änr MI 2011-1031
2. Länsstyrelsens beslut den 16 augusti 2012 att upphäva fattat delegationsbeslut den 3 oktober 2011 och återvisar ärendet till VMMF för erforderlig handläggning. Klagomål angående bostad/trafikbuller på Vågen 9
i Kungsörs kommun
Änr MI 2011-1180
3. Bekräftelse på anmälan om ändring av lokaler för gymnasieskola på
Åsby 8:1 i Arboga kommun.
Änr MI 2012-270
4. Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 14 juni 2012, § 95. Strategisk
och ekonomisk plan för åren 2013-2015.
Dnr 46/2012-041
5. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Norra skogen 1:2 och 1:3 i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245
6. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Holmsätter 1:29, 2:10 och Kåsätter 5:11 samt ledningsrätt berörande Kåsätter 5:11 i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

