SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Plats och tid
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Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör
Dan Karlsson (V) vice ordförande, Arboga
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Susanne Henning (M), Arboga § 84-93
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Direktionssekreterare Lotta Alm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 84

Information
XXX från Lantmäterimyndigheten i Västerås informerade om deras verksamhet.

Direktionen tackade för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 85

Ajournering
Direktionen beslutade om ajournering mellan 14.50-15.05.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 86

Information
Enhetssamordnaren på bygg informerade om den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011.

Direktionen tackade för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 87

Dnr 81/2011-049

Ekonomirapport för april månad 2011
Ekonomirapporten för april månad 2011 visar för närvarande ett underskott på 100 000 kronor som till största delen beror på att förbundsbildningen har krävt och kräver ökade personella resurser samt ökade kostnader i och med uppstartande av förbundet.
Direktionens beslut
Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 88

Dnr 137/2011-042

Verksamhetsrapport
Från förbundschefen föreligger upprättad verksamhetsrapport för perioden januari-april 2011 daterad den 21 april 2011.
Direktionens beslut
Verksamhetsrapport för Västra Mälardalens Myndighetsförbund daterad
den 21 april 2011 godkänns och översänds till förbundsmedlemmarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 89

Dnr 1/2011-002

Beslutsattestanter 2011
Från miljö- och bygg föreligger upprättat förslag över beslutsattestanter
och ersättare från och med den 23 maj 2011.
Sakgranskare är den som har insikt i den ekonomiska händelsen.
Direktionens beslut
Förteckning över beslutsattestanter daterad den 26 april 2011 fastställs.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 90

Dnr 14/2011-002

Revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Samtidigt upphävdes byggnadsverkslagen och förordningar om hissar och vissa motordrivna anordningar.
Mot bakgrund av ovanstående revideras samt kompletteras Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning enligt upprättat förslag
daterat 10 maj 2011.
Direktionens beslut
1. Rätten att besluta om personalfrågor enligt punkterna 4.1–4.10 i delegationsordningen delegeras till vice ordförande Dan Karlsson.
2. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning revideras samt kompletteras enligt upprättat förslag daterad 10 maj 2011.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 91

Dnr 132/2011-041

Ny taxemodell för bygglov
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. Den nya lagen innebär att Västra Mälardalens Myndighetsförbund får flera nya arbetsuppgifter att hantera. För att täcka kostnaderna för dessa uppgifter har Västra
Mälardalens Myndighetsförbund möjlighet att anta en ny taxa för ärenden
enligt plan- och bygglagen. Sveriges Kommuner och Landsting har tagit
fram ett förslag till taxekonstruktion. Utifrån förslaget har bygglovenheten
tagit fram ett förslag till ny taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Avgifterna beräknas som en funktion av ett värde som utgör en tusendel
av gällande prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
samt ärendeberoende faktorer som grundar sig på den tidsåtgång och
komplexitet som handläggningen av respektive ärendetyp kräver.
För att anpassa avgifterna till förhållandena inom kommunerna finns möjlighet att använda en justeringsfaktor (N).
Enligt SKL föreslås faktor N utgöras av siffran 0,8 (om kommunen har färre invånare än 20 000), 1,2 (om kommunen har fler invånare än 50 000) och
1 för kommuner med invånarantal däremellan.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund kan besluta att faktor N ska vara
lägre eller högre och kan grunda sitt beslut på invånarantal eller på andra
faktorer, till exempel Sveriges Kommuner och landstings kommungruppsindelning, dock alltid med beaktande av självkostnadsprincipen.
Direktionens beslut
1. Ny taxemodell för byggområdet införs från och med den 18 maj 2011.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 92

Dnr 132/2011-041

Revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
taxa 2011
Från miljö- och bygg föreligger upprättat förslag på ny bygglovtaxa samt
revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Direktionens beslut
1. Tillägg i taxebilaga 1 med ”Prövning och tillsyn enligt förordning
(2007:19 om PCB med mera debiteras som timavgift”.
2. Avgiftsklass 3 ändras till avgiftsklass 2 i taxebilaga 3 ”Avgiftsklasser
för hälsoskyddsverksamhet, klassningskod H13 (massage, kroppsvård,
kiropraktor, naprapat, sjukgymnast, zonterapi, fotvård etc).
3. Bygglovtaxans N-faktor fastställs till 1.0.
4. Ny bygglovtaxa inom plan- och byggområdet fastställs.
5. Ovanstående revideringar och tillägg i Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2011 gäller från och med den 18 maj 2011.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 93

Dnr 136/2011-006

Program för direktionens heldag den 17 juni
Ordföranden Gunilla A.Aurusell lämnade information i rubricerat ärende
och föreslår att heldagen ställs in med hänvisning till den ekonomiska
prognosen som visar ett underkott om 100 000 kronor.
Direktionens beslut
Den planerade heldagen ställs in och direktionens sammanträde den 17
juni 2011 startar kl.14.00 i Hellqvistsalen i Kungsör.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 94

Änr MI 2011-421

Föreläggande om försiktighetsmått, Frösshammarsöns reningsverk, Ås 1:8 i Arboga
Från miljö- och hälsoskyddsinspektören har inkommit tjänsteskrivelse i
rubricerat ärende varav framgår:
”Arboga Kommun Tekniska förvaltningen har den 11 juni 2010 till Västra
Mälardalens Myndighetsförbund inkommit med en anmälan om nyetablering av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan
kompletterades efter begäran av tillsynsmyndigheten med en miljökonsekvensbeskrivning den 25 oktober 2010.
Anmälan avser nybyggnation av ett reningsverk som i första skedet ska
försörja ca 170 fastigheter, Hällarnas camping samt badplatsen vid campingen. Reningsverket kommer att dimensioneras för en belastning på ca
500 personekvivalenter. Ledningsnätet kommer att utgöras av ett LTAsystem (lågtrycks avloppssystem) där varje fastighet får en egen pumpstation.
Reningsverket förbereds så att en framtida tillbyggnad av verket och en
utökning av verksamhetsområdet är möjlig.
Tre utsläppspunkter har i anmälan föreslagits för det behandlade avloppsvattnet.
Alternativ 1: Det renade avloppsvattnet släpps i ett öppet dike i en våtmark med avrinning norrut. Vid Frösshammarsviken, i höjd med Lagnön,
avses vattnet pumpas ut i viken.
Alternativ 2: Det renade avloppsvattnet avleds via diket norrut till en utsläppspunkt i Frösshammarsviken i höjd med Åsön väster om verket.
Alternativ 3: Det renade avloppsvattnet avleds till Ekebergsviken öster om
verket.
Sökande förordar alternativ 1 som utsläppspunkt.
Lokaliseringen av reningsverket innebär att två skyddsområden för vattentäkt påverkas. Dels det förslagna vattenskyddsområdet för Arboga stad
som påverkas då skyddsområdets gräns slutar på Ålhammarsuddens
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 94 forts
östra strand. Dessutom finns ett mindre skyddsområde för den kommunala vattentäkten på udden som försörjer campingen samt de arrenderade
stugtomterna vid campingen.
Lagstöd
Enligt bilagan till förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd är prövningsnivån C utifrån SNI-kod 90.20.
Detta innebär: Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200
personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.
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. 6 § Miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet eller utför en åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde välja en plats
som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med
minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 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 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 94 forts
Bedömning
Västra Mälardalens Myndighetsförbund gör bedömningen att utsläppspunkten ska lokaliseras utanför det föreslagna vattenskyddsområdet för
Arboga stad.
Idag sker redan utsläpp från Hästnäs avloppsreningsverk samt Lungers
avloppsreningsverk inom det föreslagna vattenskyddsområdet. Lokalisering av ytterligare en utsläppspunkt från ett avloppsreningsverk bedöms
vara mycket olämpligt med tanke på den ökade risken för smitta samt risken för försämrad råvattenkvalitet.
Även den föreslagna avledningen av det renade avloppsvattnet till Frösshammarsviken bedöms vara olämplig. Detta med tanke på att Frösshammarsviken redan i dagläget är starkt påverkad av övergödning och
att ytterligare utsläpp av näringsämnen riskerar att förvärra situationen i
viken.
Användandet av det öppna dräneringsdiket bedöms som olämpligt då det
naturliga vattenflödet i diket under de torrare perioderna är litet. En
mycket liten utspädnings skulle ske av det renade avloppsvattnet. Enligt
anmälan skulle avloppsvattnet under de torrare perioderna komma att
spädas en halv gång.
Vad gäller utsläppspunktens lokalisering har inkommet yttrande från tekniska förvaltningen inte förändrat bedömningen. Den lämpligaste föreslagna utsläppspunkten bedöms med ovanstående motivering vara Ekebergsviken, alternativ 3 enligt anmälan. Inga alternativa tekniska lösningar, förutom dragning av sjöledning, har angetts för att minska utsläppshalterna av näringsämnen och bakterier till Ekebergsviken.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund gör bedömningen att det tidigare
kommunicerade reningskravet vad gäller kväve ska tas bort.
Vidare gör Västra Mälardalens Myndighetsförbund bedömningen att angivna krav på utgående halter av BOD7 och Ptot ska kvarstå. Som stöd för
bedömningen ligger att liknande reningsverk klarar de angivna nivåerna
med tillgänglig teknik och att det därmed inte heller kan anses var ekonomiskt orimligt att uppfylla dem. Hjälmaren är påverkad av övergödning och har dessutom ett särskilt skyddsvärde som vattentäkt vilket ytterligare motiverar ställda krav.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 94 forts
I anmälan har samtliga beräkningar baserats på Etapp 1. Utbredningen av
Etapp 1 framgår av bilaga 4 i anmälan och utgörs av områdena Ålhammarsudde, Ålhammar, Åludden, Tälthyddeområdet, campingplatsen med
tillhörande arrendatorer och Östra stranden upp till Skålviken. Då anmälan inte innehåller några beräkningar på anslutandet av ytterligare områden kan detta inte beaktas i anmälan. Prövningen av anmälan baseras således enbart på etapp 1. Vid framtida anslutning av ytterligare områden
till avloppsreningsverket ska detta anmälas som en ändring av befintlig
verksamhet.
Kommunicering
Länsstyrelsen i Västmanlands län har yttrat sig att utsläppspunkten bör
lokaliseras utanför skyddsområde för vattentäkt.
Förslag till beslut kommunicerades med sökande den 15 mars 2011. Yttrande från tekniska förvaltningen inkom den 30 mars 2011. I sitt yttrande
vidhåller tekniska förvaltningen att utsläppspunkten ska lokaliseras enligt
alternativ 1 i anmälan samt framhåller att reningskraven på kväve och
BOD7 ska sänkas. Som grund för yrkandet anges riskerna för försämrad
badvattenkvalitet i Ekebergviken, förhöjda utsläpp i Hjälmaren samt ökad
kostnad.
Ytterligare ett yttrande inkom den 20 april 2011 från tekniska förvaltningen. I yttrandet framhålls att utsläpp i Ekebergsviken skulle kunna leda till
att högre halter bakterier och andra föroreningar når Arboga stads vattenskyddsområde än om utsläppspunkten förläggs till Frösshammarsviken.
Vidare framhåller tekniska förvaltningen att merkostnaden för ställda
krav bedöms var oskäliga i förhållande till miljönyttan.”
Direktionens beslut
Detta beslut omfattar endast byggnation och drift av avloppsreningsverk
till vilket Etapp 1 ansluts. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att med stöd av 26 kap 9 § med hänvisning till 2 kap 3, 6 och 7 §§ samt
9 kap 7 § miljöbalken förelägga Arboga Kommun, Box 45, 732 21
ARBOGA, 212000-2122 med verksamhet på fastigheten Ås 1:8 att vidta
följande åtgärder:
1. Om inte annat framgår av följande försiktighetsmått ska verksamheten
bedrivas i överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 94 forts
2. Verksamhetsutövaren ska meddela tillsynsmyndigheten när arbetet
med anläggandet av avloppsreningsverket påbörjas samt när det tagits
i drift.
3. Verksamhetsutövaren ska senast 6 månader efter att reningsverket tagits i drift inkomma med ett förslag på kontrollprogram avseende
provtagning och skötsel av avloppsreningsverket med tillhörande ledningsnät.
4. Utsläppspunkten ska lokaliseras i Ekbergsviken enligt alternativ 3 i
anmälan. Utsläppspunktens slutgiltiga utformning ska ske i samråd
med tillsynsmyndigheten.
5. Buller från verksamheten ska begränsas så att det som begränsningsvärde inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än:
50 dB(A)
dagtid
(kl 07.00-18.00)
45 dB(A)
kvällstid
(kl 18.00-22.00)
40 dB(A)
övrig tid
(kl 22.00-07.00)
Om så erfordras ska ljudnivåmätning utföras, t ex vid klagomål från
närboende.
6. Reningsanläggningen ska ständigt drivas så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser.
7. Vid ombyggnads- eller underhållsarbeten, akut maskinhaveri eller vid
tillförsel av ämnen i avloppsvattnet som kan påverka reningsprocessen
i verket så allvarligt att reningsverket helt eller delvis måste tas ur
drift, får tillsynsmyndigheten medge tillfälliga ändringar i verksamheten och gällande begränsningsvärden. Verksamhetsutövaren ska i god
tid underrätta tillsynsmyndigheten om och när sådana arbeten ska utföras. Vid akuta åtgärder som ej kunnat förutses ska tillsynsmyndigheten snarast underrättas.
8. Utgående halter i behandlat avloppsvatten får som årsmedelvärde inte
överstiga följande begränsningsvärden:
Ptot
BOD7

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

0,3 mg/l
10 mg/l

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 94 forts
9. Slamhanteringen vid reningsverket ska ske på sådant sätt att olägenheter ej uppkommer för omgivningen.
10. Avloppsledningsnätet ska fortlöpande ses över och underhållas i syfte
att så långt som möjligt dels begränsa tillflödet av regn-, grund- och
dräneringsvatten till reningsverket, dels förhindra bräddning av obehandlat eller endast delvis behandlat avloppsvatten till recipienten.
11. Om besvärande lukt uppstår i omgivningen till följd av verksamheten
ska verksamhetsutövaren efter samråd med tillsynsmyndigheten vidta
åtgärder för att begränsa störningarna.
12. Farligt avfall och kemikalier ska förvaras i utrymme utan golvavlopp
eller i invallat utrymme som rymmer den största behållarens volym
samt 10% av övriga behållares volym. Utomhus ska farligt avfall och
kemikalier förvaras invallat samt under tak med påkörningsskydd.

Förbundsdirektionens 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: 9 540 kronor

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 95

Änr BLOV 51/2011
Änr MI 2011-748

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för garage/verkstad på Långhäll 1:15 i Arboga
Från miljö- och hälsoskyddsinspektören har inkommit tjänsteskrivelse i
rubricerat ärende varav framgår:
”XXX inkom den 2 maj 2011 med en ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för ett garage/verkstad på 125 m² på fastigheten
Långhäll 1:15. Förslaget till beslut har kommunicerats med den sökande.
Strandskydd/ natur
Den planerade byggnaden hamnar endast delvis inom strandskyddsområdet som sträcker sig 25m från strandlinjen. Den planerade byggnaden
hamnar 22m från bäcken placeringen begränsas av vägen till fastigheten
som går på andra sidan byggnaden.
Platsen används redan idag som uppställningsplats för fordon och växtligheten består av grovt gräs. Marken har tidigare varit åker men det är
många år sedan den odlades. Naturvärdena bedöms som låga på den sidan där byggnaden kommer uppföras. Området omfattas inte av någon
typ av områdesskydd
Tillgänglighet/Tomtplatsbestämning
Den naturliga hemfridszonen är den sedan länge ianspråktagna tomten
med bostadshus och uthus innanför häcken. Hemfridszonen går ända
fram till bäcken och det finns ett gammalt befintligt uthus helt placerat
inom strandskyddsområdet så tillgängligheten är redan utsläckt. Den nya
byggnaden och det befintliga garaget är placerade utanför själva hemfridszonen men marken uppfattas ändå som ianspråktagen då marken
används för uppställning av fordon.
Mellan den nya byggnaden och häcken som omger tomten går en gammal
traktorväg med bro över bäcken. Efter bron har traktorvägen börjat att
växa igen men den bör ändå inte blockeras. På västra sidan av bäcken är
naturen mer orörd.
Lagstöd
Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Lagstiftarna har utgått från att restriktivitet därför alltid ska gälla för dispenser.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2011-05-18

§ 95 forts
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet.
Särskilda skäl
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 sådant sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften

Yttrande/Bemötande
Alternativa platser för placering av byggnaden har diskuterats för att
byggnaden skulle hamna utanför strandskyddet. Ett alternativ var på
samma sida vägen men längre bort från bostadshuset och en var på samma sida av vägen som befintligt garage men den plats som valts anses
lämpligas på grund av att det blir en mer sammanhållen bebyggelse och
att det på platsen bredvid befintligt garage finns stenmurar och stenrösen
som bör bevaras.
Tomtplatsbestämningen kommer att innefatta själva hemfridszonen med
hus och uthus men även befintligt garage och den nya byggnaden. För att
tomtplatsen ska få en naturlig utformning görs den som en förlängning av
befintlig hemfridszon vilket innebär att det inte blir någon mark för fri
passage på den sida av bäcken där byggnaderna ligger. Den utformningen
av tomtplatsen känns acceptabel under förutsättning av att den gamla
traktorvägen och den gamla bron, som hamnar mellan den nya byggnaden och häcken runt själva hemfridszonen, inte blockeras. Den ska hålla
öppen och allmäntillgänglig.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser inte att den nya byggnaden kommer
att påverka naturmiljön negativt och att dispens därmed kan ges från
strandskyddsbestämmelserna.”
Bygglovenheten tillstyrker åtgärden.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för garage/verkstad på 125 m² på fastigheten Långhäll 1:15.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum
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§ 95 forts
2. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 7 kap § 18 c pkt 1 miljöbalken
3. Tomtplatsbestämning görs enligt situationsplan daterad 2011-05-03.
4. Traktorvägen och bron som passerar tomtplatsen får ej blockeras.
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. 7 kap § 18 h miljöbalken
6. Bygglov beviljas.

Länsstyrelsen har rätt att överklaga förbundsdirektionens beslut inom tre
veckor från det att Länsstyrelsen har fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överklagandet innan arbetet med de sökta åtgärderna påbörjas.

Avgift: 6 776 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Änr MI 2011-220

Brattberget 2:31, Ridskolan Privatstallet i Arboga
Miljö- och byggnämnden beslutade den 18 november 2010, § 152, att förelägga med ett vite av 50 000 kronor Ridskolan Privatstallet att åtgärda
läckaget från gödselplatta senast den 17 januari 2011.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som ändrade nämndens beslut
och fastställde tidpunkten för föreläggandets uppfyllande till den 31 mars
2011.
Vid besök på plats den 8 april 2011 konstaterades att gödselplattan var så
gott som tom.
Dokumentation på gödselhanteringen inkom den 27 april 2011.
Verksamheten är informerad att om en förändring av gödselhanteringen
görs ska detta meddelas miljö- och hälsoskyddsenheten.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att tillräcklig åtgärd vidtagits för
att uppfylla ställda krav, vad gäller att hindra läckage från gödselplattan
och att det för närvarande inte är aktuellt med utdömande av vite enligt
det beslut som fattades av miljö- och byggnämnden den 18 november
2010, § 152.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Ridskolan Privatstallet
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Änr MI 2011-260

Holmsätter 1:28, Götlunda skola i Arboga
Miljö- och byggnämnden beslutade den 10 september 2010, § 120, att förelägga med ett vite av 10 000 kr Arboga kommuns fastighetsförvaltning att
utföra en långtidsmätning av radon på Götlunda skola.
Mätningen skulle utföras med två dosor på varje våningsplan i de tre
skolbyggnaderna vilket i praktiken innebär minst åtta dosor. Resultatet
skulle redovisas för miljö- och hälsoskyddsenheten senast den 15 februari
2011.
Mätresultat inlämnades den 14 februari 2011. Vid mätningen hade fem
dosor använts. Fastighetsförvaltningen har efter inlämnandet av radonmätrapport omvandlats till bolag.
Kraven på giltiga mätningar och åtgärder för att ge Götlunda skola en acceptabel radonhalt får i fortsättningen riktas mot den nya fastighetsägaren. Nytt föreläggande planeras till mätsäsongen 2011-2012.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det inte är aktuellt med utdömande av vite enligt det beslut som fattades av miljö- och byggnämnden 10 september 2010, § 120.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Dnr 79/2011-002

Delegationsbeslut för april månad 2011
1. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista avseende beslutande
ärenden för perioden 1 april till den 30 april 2011.
2. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 april till den 30 april
2011 avseende
- lämnade bygglov
(BI L 20, 21, 23-26/2011, ESB L 6-11/2011, ESB MA 1/2011)
- fattat beslut om kontrollplan
(BI KP 41-46, 50-51/2011, ESB KP 3-4/2011)
- godkännande av kvalitetsansvarig
(BI KA 44-47, 51-52, 54-55/2011, ESB KA 2-4/2011)
- utfärdanden av slutbevis (BI SB 30/2011)
3. Av förbundschefen:
- Godkännande av förrättning avseende fastighetsreglering berörande Sörgarlinge 2:13 och Sör-Ryby 2:10 samt anläggningsåtgärd berörande Sörgarlinge 2:13 och 2:15 i Arboga.
Dnr 17/2011-102
- Godkännande av förrättning avseende fastighetsreglering berörande Nanna 2 och 3 i Kungsör.
Dnr 17/2011-002
- Utsedd beslutattestant på ID 31000, 32200, 33200 och 33200.
Dnr 1/2011-002 och Dnr 17/2011-002
- Verkställande om avsked för underställd personal.
Dnr 87/2011-021 och Dnr 17/2011-002
4. Av förbundsdirektionens ordförande lämnat yttrande vid samråd med
Lantmäterimyndigheten avseende Kuriren 1 i Arboga.
Dnr 57/2011-260
5. Av enhetssamordnaren på miljö- och hälsoskyddsenheten beslutad
vidaredelegering av beslutattestant för konto 70500.
Dnr 131/2011-002
Direktionens beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Skickas till akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2011:14. Vårpropositionen
för år 2011. Dnr 122/2011-400
2. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 2011:16. Kommunal fastighetsavgift 2011 och 2012. Dnr 124/2011-400
3. Länsstyrelsens beslut om avslag på ansökan om LOVA-bidrag till projekt Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Arboga och
Kungsörs kommuner. Dnr 120/2011-047
4. Miljö- och byggs yttrande ställt till kommunstyrelseförvaltningen i Arboga avseende uppföljning av Agenda 21 program. Dnr 76/2011-120
5. Enkät rörande offentlig kontroll av animaliska biprodukter i Arboga
och Kungsör under kontrollåret 2010. Dnr 63/2011-400
6. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Nanna 2 och 3 i Kungsör.
Dnr 16/2011-245
7. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd berörande befintliga telekablar inom Koberg 2:1, Harren 3 och Näsby 10:2 i Arboga. Dnr 16/2011-245
8. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsförrättning avseende va-ledningar inom Koberg
2:1 och Harren 3 i Arboga. Dnr 16/2011-245
9. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd berörande befintliga jordkablar inom
Harren 3 och Koberg 2:1 i Arboga. Dnr 16/2011-245
10. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Sörgarlinge 2:13 och Sör-Ryby
2:10 samt anläggningsåtgärd berörande Sörgarlinge 2:13 och 2:15.
Dnr 16/2011-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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11. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende omprövning av Näsby ga:2 i Kungsör och Arboga.
Dnr 16/2011-245
12. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Lunger 2:12, 2:29, 2:32 och
2:127 i Arboga. Dnr 16/2011-245
13. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Kaplanen 6-8 samt ledningsrättsåtgärd i Kungsör. Dnr 16/2011-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr 55/2011-041

Måluppföljning
Från förvaltningen föreligger rapport om måluppfyllelse per den 30 april
2011.
Direktionens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Information
Byte av lokal för direktionens sammanträden. Direktionens sammanträde
den 24 augusti, 19 oktober och 14 december 2011 sker i Delphi salen på
Högskolecentrum i Arboga.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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