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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 48

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX informerade om tobakstillsyn och
miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX informerade om receptfria läkemedel.

Förbundsdirektionen tackade för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 49

Dnr 4/2012-042

Ekonomirapport för april månad 2012
Ekonomirapporten för april månad visar ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 30 april 2012.
Direktionens beslut
Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 50

Dnr 4/2012-042

Verksamhetsrapport
Från förbundschefen föreligger upprättad verksamhetsrapport för perioden 1 januari-30 april 2012.
Direktionens beslut
Verksamhetsrapport för Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänns och översänds till förbundsmedlemmarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 51

Dnr 64/2012-447

Kommunala skyttar i Kungsörs kommun
Tillstånd enligt 3 kap 6 § ordningslagen att inom detaljplanelagt område i
Kungsörs kommun skjuta skadedjur upphör att gälla den 16 september
2012 för förbundets anlitade skyttar XXX.
Tillstånd för skyttarna i Arboga XXX och XXX är giltigt till och med den 31
december 2012.
Direktionens beslut
Hos polismyndigheten ansöka om tillstånd enligt 3 kap 6 ordningslagen
för XXX och XXX att under perioden 16 september 2012 till den 31 december 2013 inom detaljplanelagt område i Kungsörs kommun skjuta skadedjur.

Skickas till
Närpolisområde Västra Mälardalen + handlingar
XXX
XXX
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 52

Dnr 65/2012-422

Yttrande på tillståndsansökan för ombyggnation av slussen i Stockholm
Från Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen har inkommit remiss i
rubricerat ärende för yttrande senast den 14 juni 2012.
Stockholms kommun har till Nacka tingsrätt ansökt om tillstånd enligt
miljöbalken till vattenverksamhet såväl vid Slussenområdet som utanför
Slussenområdet samt därtill nya vattenhushållningsbestämmelser för Mälaren och tillstånd till påverkan på Natura 2000-områden.
Ombyggnationen sker för att Slussen i Stockholm är i dåligt skick på
grund av stor trafikbelastning och för att öka möjligheten att reglera vattennivåerna i Mälaren där det är stora översvämningsrisker. Avtappningsmöjligheten från Mälaren till havet kommer att ökas med mer än det
dubbla. Fluktuationerna av vattennivåerna i Mälaren kommer därmed att
minska betydligt. Detta medför både positiva och negativa konsekvenser
för miljö- och hälsa men sammanslaget är det betydligt fler positiva konsekvenser än negativa.
Arboga kommun ligger inte inom det huvudsakliga påverkansområdet
men det gör Kungsörs kommun. Arboga kommun och Kungsörs kommun
har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på tillståndsansökan avseende ombyggnation av Slussenområdet i Stockholm.

Skickas till
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Förbundsmedlemmarna
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 53

Änr MI 2011-1847

Ansökan om strandskyddsdispens för bryggor på Hällby
3:2 i Arboga kommun
XXX inkom den 11 april 2012 med ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av två träbryggor på Hällby 3:2
i Arboga kommun.
Bryggan närmast slussen är till för att båtarna ska kunna lägga till säkert inför slussning. Bryggan (1,5 meter x 50 meter) är mer som en
strandskoning och görs längs med kanten på kanalen. Den andra
bryggan (1,5 meter x 10 meter) för iläggning och upptagning av kanoter, utförs på samma sätt längs med kanten på kanalen.
Placering av bryggorna hamnar inom strandskyddsområdet som omfattar hela Hjälmare kanal och sträcker sig 100 m 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.


Byggnaden/Anläggningen måste för som funktion ligga vid
vattnet.



Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.

Området där bryggorna planeras ligger inom Riksintresse för kulturmiljövård, Riksintresse för friluftsliv och området omfattas även av
naturvårdsplan klass 1.
Området är redan ianspråktaget och frekvent besökt av båtfolk och
turister och även ett populärt utflyktsmål för boende i kommunen.
Många besökare är intresserade av slussningen av båtar. I området
finns vandringsleder och café och det anordnas olika arrangemang.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 53 forts
De tänkta åtgärderna kommer inte att försämra tillgängligheten för
allmänheten utan snarare förbättra den. Bryggorna byggs längs med
strandkanten och bedöms inte påverka växt- och djurliv väsentligt.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser utifrån detta att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet avseende byggnation av
bryggorna. Kommunicering har skett med sökande. Inga synpunkter
har inkommit.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för en brygga som är maximalt 1,5 meter bred och 50 meter lång
längs strandkanten i Hjälmare kanal i enlighet med inlämnade ritningar på fastigheten Hällby 3.2 i Arboga kommun.
2. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för brygga som maximalt 1,5 meter bred och 10 meter lång i längs
strandkanten i Hjälmare kanal i enlighet med inlämnade ritningar på
fastigheten Hällby 3:2 i Arboga kommun.
3. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då anläggningen för sin funktion måste ligga vid vattnet och för att åtgärden
tillgodoser ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 7 kap § 18 c pkt 3 och 5 miljöbalken
4. Kreosotimpregnerat virke får ej användas i bryggorna. 1 kap § 3 miljöbalken
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

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: strandskyddsdispens 2 430 kronor
Skickas till Länsstyrelsen + karta, Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta, sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 54

Änr BLOV 343/2012

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri på Svarvaren 6 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär tillbyggnad av industri om 2 305 m² på Svarvaren 6 i
Kungsörs kommun.
Bygglovenheten tillstyrker åtgärden.
Direktionens beslut
Bygglov beviljas.

Avgift: bygglov 30 624 kronor + startbesked 35 728 kronor + kungörelse
254 kronor = 66 606 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 55

Änr BLOV 330/2012

Ansökan om bygglov för carport och ändring av tak på garage på Skottbacken 25 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebärande nybyggnad av carport samt ändring av platt tak till
sadeltak på garage på Skottbacken 25 i Kungsörs kommun strider mot gällande detaljplan (DP 46, 1963) avseende byggande av carport på prickad
mark.
Enligt plan- och bygglagen kan lov ges för åtgärd som strider mot planen
om avvikelse kan bedömas som ”liten”. Då placering av hela carporten
sker på prickad mark anser bygglovenheten att åtgärden inte kan bedömas som en ”liten” avvikelse.
Kommunicering har skett och sökande har inkommit med följande synpunkter:
 Carportens påverkan av gatubilden måste betraktas som en liten avvikelse med tanke på planens ålder.


Ett antal lov för carportar har beviljats på samma gata och på parallellgatan. Samma detaljplan gäller för dessa och alla ligger inom en radie
av 150 meter.



Det får inte vara en godtycklig hantering av bygglovansökan. Om det
bevisligen har tillstyrkts ett antal bygglov, måste dessa positiva beslut
vara vägledande för övriga i området som önskar bygga i enlighet med
tidigare beslut.

Ett antal lov för carportar i angränsning till gatan har tidigare beviljats i
området dock anser bygglovenheten att det är oförenligt med gällande
detaljplan att bevilja lov som medför att carportar angränsar till gatan då
det skulle leda till att gatumiljön ändras radikalt i förhållande till planens
intension. Gaturummet inskränks rent fysiskt och det skulle medföra stora
problem för de som ska sköta gatuunderhållet, inte minst under vinterhalvåret.
I bedömningen av ärendet mot bakgrund av vad som tidigare skett anses
åtgärden få för stora negativa konsekvenser om lov beviljas för denna typ
av avvikelser.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 55 forts
Bygglovenheten tillstyrker bygglov för ändring av platt tak till sadeltak på
garaget.
Direktionens beslut
1. Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 30 § och 31b § avslås ansökan
om bygglov för nybyggnad av carport på Skottbacken 25 i Kungsörs
kommun.
2. Bygglov för ändring av platt tak till sadeltak på Skottbacken 25 i
Kungsörs kommun beviljas.

Västra Mälardalens Myndighetsbeslut 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 1 320 kronor + bygglov/startbesked 1 848 kronor
= 3 168 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 56

Änr BLOV 236/2011

Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn på Brattberget
1:61 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär nybyggnad av två teknikbodar och ett 60 meter högt
ostagat torn på Brattberget 1:61 i Arboga kommun. Ansökan avser ett område som inte omfattas av detaljplan.
Ärendet har varit remitterat till närboende och myndigheter för yttrande.
Fastighetsägaren Arboga kommun meddelar att området är utpekat som
utvecklingsområde för bostadsbebyggelse och åtgärden strider mot planens intentioner och kan därför inte anses förenlig med gällande översiktsplan.
Trafikverket informerar att tornet bör placeras minst en tornhöjd från den
allmänna vägen med hänsyn till trafiksäkerheten.
Svenska Kraftnät har ingen erinran men tar upp frågan om skuggning
(försämrade förhållanden för radiovågorna).
Länsstyrelsen har informerat sökande om vad som gäller för markarbetena med mera.
Yttrande från Luftfartsverket saknas.
Från närboende har inkommit yttranden avseende försämrat fastighetsvärde, lämpligheten att bygga ett torn i direkt anslutning till ett bostadsområde, risk för nedfallande is, samordning av befintlig mast på fastigheten, garantier mot störning och strålningseffekten.
Bygglovenheten bedömer att kraven enligt plan- och bygglagen 2 kap inte
uppfylls enligt följande:


Ordförandes sign.

Sökandes intresse, skälet till placeringen kan inte anses vara av större
vikt än det allmänna. Plan- och bygglagen 2 kap 1 §

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 56 forts


Placeringen anses inte vara den lämpligaste och kan inte hellre anses
vara god ”hushållning” från allmän synpunkt. I yttrande från
fastighetsägaren påpekas att översiktsplanens intentioner är att området byggs ut med småhusbebyggelse.
Yttrande från allmänheten och berörda grannar påpekar också att föreslagen plats för byggande av torn och två teknikbodar inte är förenligt
med gällande översiktsplan och bedöms få negativa konsekvenser.
Plan- och bygglagen 2 kap 2 §



De allmänna skälen bedöms ha större vikt än det enskilda. Plan- och
bygglagen 2 kap 4 §



Avståndet till bostadsområdet och enskilda bostäder bedöms vara för
litet, närheten till bostadsområdet och allmän väg utgör en risk som
inte anses vara motiverad. Plan- och bygglagen 2 kap 5 §



Tornets placering är inte lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en
god helhetsverkan. Plan- och bygglagen 2 kap 6 §, punkt 1

 Närheten till bostadsområdet och enskilda småhus utgör en risk som
inte anses vara motiverad. Plan- och bygglagen 2 kap 6 §, punkt 2
 Området ska utredas för eventuellt nya bostäder enligt aktuell översiktsplan från 2009. Plan- och bygglagen 2 kap 6 §, punkt 8

Kommunicering har skett och yttrande från sökanden inkom den 17 april
2012.

Bygglovenheten bedömer att sökandens yttrande inte tillför något som
inte har beaktats i bedömningen och uppmanar sökanden att tillsammans
med Arboga kommun utreda vilka platser som kan vara lämpliga för detta ändamål.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 56 forts
Direktionens beslut
Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § avslås ansökan om bygglov
för nybyggnad av torn och teknikbodar på Brattberget 1:61 i Arboga
kommun i enlighet med plan- och bygglagen 2 kap 1 §, 2 §, 4 §, 5 §, 6 §.

Västra Mälardalens Myndighetsbeslut 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 12 000 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 57

Änr BLOV 207/2011

Ansökan om bygglov för nybyggnad av torn på Norra skogen 1:140 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär nybyggnad av två teknikbodar och ett 30 meter högt
torn på Norra skogen 1:140 i Arboga kommun. Ansökan avser ett område
som inte omfattas av detaljplan.
Ärendet har varit remitterat till närboende och myndigheter för yttrande.
Mälarenergi Elnät AB, Lantmäterimyndigheten, Länsstyrelsen, Trafikverket, PTS, Försvarsmakten, Luftfartsverket och Arboga kommun har ingen
erinran.
Trafikverket informerar att tornet bör placeras minst en tornhöjd från den
allmänna vägen med hänsyn till trafiksäkerheten.
Försvarsmakten upplyser om att senast 4 veckor före resning ska en flyghindersanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen.
Fastighetsägarna till Hamre 7:1 och Norra skogen 1:125 har ej besvarat
remissen.
Arboga koloniträdgårdsförening motsätter sig byggnation med aktuell
placering av tornet med motivering:
”Då uppförande av en mast/torn i allt väsentligt är negativt för föreningens verksamhet avstyrker föreningen bifall till den gjorda bygglovansökan”
Bygglovenheten anser inte att tornet kommer att orsaka koloniområdet
sådan olägenhet som avses i plan- och bygglagen 2 kap 9 § då tornet placeras ca 200 meter från entrén till koloniområdet och området inte är ett
bostadsområde.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas för uppförande av torn
på den aktuella plasten då kraven i plan- och bygglagen 2 kap och 8 kap
uppfylls.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 57 forts
Direktionens beslut
Bygglov beviljas.

Avgift: 15 922 kronor

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 58

Änr BLOV 378/2012

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av restaurang på Norra skogen 1:146 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär tillbyggnad av restaurang om ca 400 m² på Norra skogen
1:146 i Arboga kommun.
Bygglovenheten tillstyrker åtgärden.
Nybyggnadskarta saknas varför beslut om bygglov ej kan fattas.
Direktionens beslut
Rätten att besluta om bygglov när nybyggnadskarta har inkommit delegeras till enhetssamordnaren på bygglovenheten.

Skickas till
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 59

Änr MI 2011-30

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om
strandskyddsdispens på Östersäby 1:33 i Kungsörs kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 16 mars 2011, § 55, att avslå ansökan
om strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu på Östersäby 1:33 i
Kungsörs kommun.
Sökanden överklagade beslutet till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 10 april 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 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 60

Dnr 25/2012-002

Delegationsbeslut för april månad 2012
1. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista avseende beslutande
ärenden för perioden 1 april till den 30 april 2012.
2. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 april till den 30 april
2012 avseende:
-

lämnade bygglov (ESB L 13-20/2012)
lämnade rivningslov (BI RL 1/2012)
medgivna mindre avvikelser från detaljplan (ESB MA 3-4/2012)
bygglov/kontrollansvarig (BI LKA 22-23/2012 )
godkännande av kontrollansvarig (ESB BIKA 4-5/2012)
utfärdanden av slutbesked (BI SBE 11-16/2012)
lämnade startbesked (BI SKP 29-32, 34-37/2012, ESB SKP 1724/2012)

3. Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 7 maj 2012.
Dnr 9/2012-260
Direktionens beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-05-16

§ 61

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Länsstyrelsens beslut den 18 april 2012 avseende miljöpåverkan vid
värmeverket i Arboga kommun.
Änr MI 2011-793
2. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:14, vårproposition för
år 2012.
Dnr 57/2012-400
3. Länsstyrelsens beslut den 20 januari 2012 att upphäva fattat delegationsbeslut den 28 oktober 2010 och återvisar ärendet till VMMF för
vidare handläggning. Klagomål på buller på Västersäby 5:1 i Kungsörs
kommun
Änr MI 2011-31
4. Länsstyrelsens beslut den 2 april 2012 att avslå överklagat delegationsbeslut fattat den 31 augusti 2010. Kav på åtgärdande av enskild avloppsanläggning på Himmelsberga 7:4 och 7:5 i Kungsörs kommun
Änr MI 2011-270 och Änr MI 2011-1031
5. Länsstyrelsens beslut den 26 april 2012 att upphäva fattat delegationsbeslut den 20 maj 2011 och återvisar ärendet till VMMF för vidare
handläggning. Förbud av bergvärmeborrning på Tisteln 7 i Kungsörs kommun
Änr MI 2011-700
6. Länsstyrelsens beslut den 26 april 2012 att upphäva fattat delegationsbeslut den 13 december 2010 och återvisar ärendet till VMMF för vidare handläggning. Förbud av bergvärmeborrning på Tallen 8 i Kungsörs
kommun
Änr MI 2011-10
7. Länsstyrelsens beslut den 26 april 2012 att upphäva fattat delegationsbeslut den 21 december 2010 och återvisar ärendet till VMMF för vidare handläggning. Förbud av bergvärmeborrning på Fänriken 1 i Kungsörs
kommun
Änr MI 2011-271

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

