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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 62

Dnr 4/2012-042

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

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 63

Dnr 195/2011-002

Komplettering av polishandräckning 2012
Komplettering av förteckning över de personer inom Västra Mälardalens
Myndighetsförbund som under år 2012 är behöriga att begära polishandräckning och personefterlysning.
Direktionens beslut
Miljö- och hälsoskyddsinspektör XXX, XXX, bemyndigas att under 2012, i
förekommande fall, begära polishandräckning och personefterlysning.

Skickas till
Polismyndigheten i Västerås
Närpolisområde Västra Mälardalen
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 64

Dnr 75/2012-421

Bildande av samverkansområde för kontroll av att miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls
Från Kommunstyrelsen i Arboga har inkommit remiss i rubricerat ärenden för yttrande snarast.
Alla kommuner är skyldiga att kontrollera och redovisa att miljökvalitetsnormerna för luft uppfylls inom kommunen enligt naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2010:8). Kontrollen kan göras
genom faktiska mätningar men i små kommuner även genom modellberäkningar eller objektiv skattning. Samverkan mellan kommuner ska bedrivas och program för samordnad luftkvalitetskontroll ska tas fram för
län eller regioner.
Arboga kommun utförde hösten och vintern 2006/2007 en luftkvalitetsmätning. Sedan dess har det kommit nya riktvärden och krav på ytterligare parametrar som ska mätas. Det är angeläget att ta fram nya uppgifter
om vår luftkvalitet. Då det är både dyrt och svårt som liten kommun att ta
fram uppgifterna som krävs anser Västra Mälardalens Myndighetsförbund att Luftvårdsförbundet förslag är bra.
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund är positivt inställda till bildande
av samverkansområde för kontroll av luftkvalitetsnormerna.

Skickas till
Kommunstyrelsen i Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 65

Dnr 52/2011-431

Vattenskyddsområde och vattenvårdsföreskrifter för Arboga kommuns råvattentäkt i Hjälmaren
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit remiss i rubricerat ärende för yttrande senast den 6 juli 2012.
Från miljö- och hälsoskyddsinspektör har inkommit yttrande varav framgår:
”Råvattentäkten i Hjälmaren försörjer inte bara Arboga med vatten utan
även Medåker och Valskog, så en god och säker vattenförsörjning är viktig. För framtagandet av förslaget till vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter har TF anlitat en konsult och utsett en projektgrupp bestående av representanter för de olika förvaltningarna och Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Uppstartsmöte hölls i januari 2008. Tidigt i
arbetet sattes det även samman en referensgrupp bestående av människor
med specifika kunskaper så som jordbrukare, fiskare och skogsägare. Projektgruppen har bollat frågor med referensgruppen som har fått komma
med synpunkter på föreskrifterna i flera omgångar. Projektgruppen har
skriftligen besvarat referensgruppens frågor och ibland även ändrat i förslaget till föreskrifter.
Förslaget har ställts ut på Biblioteket och informationsmöten hållits med
LRF, lantbrukare och politiker. Förslaget har även skickats på samråd till
Länsstyrelsen. Vissa ändringar på skyddsområdets utformning har gjorts
efter deras synpunkter.
Förslaget ska efter denna remiss skickas till Länsstyrelsen för fastställande,
vilket kan vara en lång process. Från det att vattenskyddsområdet sedan
fastställts har verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt de nya föreskrifterna ett år på sig att inkomma med ansökan
eller anmälan.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslaget
till vattenskyddsområde eller tillhörande föreskrifter.
Föreskrifterna innebär att Västra Mälardalens Myndighetsförbund kommer att hantera alla anmälningar och tillstånd som kommer att krävas för
olika åtgärder i området. Det kommer att innebära merarbete för oss och

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 65 forts
även om vi har möjlighet att ta betalt för handläggningen av anmälningar
och tillstånd är det svårt att få ett sådant arbete kostnadstäckande, åtminstone i ett initialt skede då det kommer att bli mycket frågor och rådgivning. Vi behöver även upprätta rutiner för handläggning och bedömningar och ta fram blanketter, för detta kan extra resurser komma att krävas.
Enligt förslaget kan kommunalfullmäktige efter särskild framställan överlåta tillsynsansvaret på den kommunala nämnd som handlägger miljöfrågor. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har ej, med dagens resurser,
för avsikt att ta över det ansvaret.”
Direktionens beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag
till vattenskyddsområde för Arboga kommuns råvattentäkt i Hjälmaren.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 66

Änr BLOV 2012-417

Ansökan om nybyggnad av restaurang på Norra skogen
1:65 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär nybyggnad av restaurang om ca 320 m² på Norra skogen
1:65 i Arboga kommun.
Nybyggnadskarta, fasadritning och uppgift om kontrollansvarig saknas
varför beslut om bygglov ej kan fattas.
Direktionens beslut
Rätten att besluta om bygglov när nybyggnadskarta, fasadritning och
uppgift om kontrollansvarig har inkommit delegeras till enhetssamordnaren på bygglovenheten.

Skickas till
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 67

Änr BLOV 2012-339

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för nybyggnad
av småhus och garage på Älholmen 1:33 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Den 3 april 2012 inkom sökanden med ansökan om förhandsbesked och
strandskyddsdispens för nybyggnad av småhus ca 250 m² och garage ca
200 m² på Älholmen 1:33 i Arboga kommun.
Fastigheten ligger i ett präglat jordbrukslandskap och gränsar till Älholmens herrgård med kringbebyggelse. Fastigheten är väl avskild från
stranden genom väg 571.
Området omfattas även av Naturvårdsplan klass 2, Bevarandeprogram för
odlingslandskapet och är utpekat i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet från 1987.
Ärendet har varit remitterat till närboende och myndigheter för yttrande.
Trafikverket upplyser om att anslutning till allmän väg är tillståndspliktig
enligt väglagen och att byggnaderna ska placeras minst 12 meter från vägområdet.
Länsstyrelsen har inga invändningar mot nybyggnation ur fornlämningssynpunkt. De upplyser om att inga fornlämningar finns i närområdet,
utan på öar i Arbogaån.
Länsmuseet anser att placeringen av de nya byggnaderna på fastigheten
Älholmen 1:33 stämmer med de riktlinjer som finns i KMV- programmet
och följer det äldre bebyggelsemönstret.
Länsmuseet påpekar platsens höga kulturhistoriska värden och att det bör
ställas höga krav på tillägg i miljön där god kvalitet avseende utformning
och material är allmänt rådande. Vidare anser man att den nya bebyggelsen ska vara underordnad den befintliga bebyggelsen och harmonisera
med denna för att bevara och, på ett positivt sätt, utveckla kulturmiljön.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Ingen granne motsätter
sig byggnationen, men vissa synpunkter har inkommit.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 67 forts
Fastighetsägare till Höjen 3:18 påpekar att det vid sydlig vind kan bli stark
lukt av kreatursgödsel samt att det kan bli dammproblem vid vår- och
höstbruk från deras fastighet.
Fastighetsägare till Älholmen 1:12 och 1:21 vill påtala att mycket stor hänsyn måste tas till den ursprungliga miljön vid utformning av ny bebyggelse i området, för att kulturmiljön ska bevaras och utvecklas.
Fastigheten ligger i en naturlig anslutning till befintlig bebyggelse och kan
med rätt utformning på nya byggnader komplettera landskapet och den
kulturhistoriska bebyggelsen i området.
Lukt och dambildning från den närbelägna åkern anses inte utgöra något
hinder för nybyggnation på den aktuella fastigheten.
Den föreslagna åtgärden kan inte anses innebära en sådan betydande olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 2 kap 9 §.
Kraven i plan- och bygglagen 2 kap och 8 kap uppfylls.
Inga hinder föreligger för iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska
lämnas till miljöenheten innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning
får inte påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen.
Då den aktuella fastigheten ligger inom ett område som är utpekat i det
kommunala kulturmiljövårdsprogrammet, så ställs stora krav på utformning och placering av ny bebyggelse. Ny bebyggelse bör utformas så att
den underordnas den befintliga bebyggelsen och anpassas till kulturmiljön på platsen.
Bygglovenheten bedömer att positivt förhandsbesked om bygglov för
uppförande av ett bostadshus och garage kan medges.
De planerade åtgärderna bedöms inte påverka strandskyddets syften negativt. Platsen är väl avgränsad från stranden av vägen. Bebyggelsen är
väl sammanhållen och de intilliggande fastigheterna har bebyggelse närmare strandlinjen än det planerade huset och garaget. Det är mer än 60
meter från strandlinjen till fastighetsgränsen. Mellan Älholmen 1:33 och
Arbogaån finns en obebyggd del av fastigheten Älholmen 1:21.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 67 forts
Tomtplatsen bedöms kunna överensstämma med fastighetsgränsen då det
endast är en mindre bit av fastigheten som omfattas av strandskyddet och
tomten är väl avskild från stranden av vägen. Den bit av fastigheten som
omfattas av strandskyddet är den del där husen kommer byggas och som
blir den naturliga hemfridszonen
För att få dispens från strandskyddet krävs att man har särskilda skäl. Det
skäl som angetts i ansökan är följande.


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

Kommunicering med sökande har skett.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser inte att de nya byggnaderna kommer
att påverka naturmiljön och tillgängligheten negativt och att dispens därmed kan ges från strandskyddsbestämmelserna.
Direktionens beslut
1. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för ett bostadshus på 250m² på fastigheten Älholmen 1:33.
2. Med stöd av 7 kap § 18 b miljöbalken lämnas dispens från strandskyddet för ett garage på 200m² på fastigheten Älholmen 1:33.
3. Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då
området är väl avskilt från stranden genom väg. 7 kap § 18 c pkt 2
miljöbalken
4. Tomtplatsbestämning görs enligt fastighetsgräns. 7 kap § 18 f 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
6. Bebyggelsen ska vara underordnad den befintliga bebyggelsen och
utformas med hänsyn till kulturmiljön på platsen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 67 forts
7. Direktionen finner sig villig att positivt pröva en ansökan om bygglov om sådan föreligger inom två år från att detta beslut vunnit laga
kraft.

Avgift:
strandskyddsdispens 4 400 kronor + förhandsbesked 4 400 kronor + kungörelse/kommunicering 2 040 = 10 840 kronor

Skickas till
Länsstyrelsen + handling
Lantmäterimyndigheten + handling
Trafikverket + handling
Sökande
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 68

Änr BLOV 2011-127
Änr MI 2011-841

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om
strandskyddsdispens och bygglov på Östersäby 2:10 i
Kungsörs kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 24 augusti 2011, § 129 att bevilja
strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av uthus samt avslå ansökan om nybyggnad av stall, ridhus, magasin, paddock och bastu på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun.
Sökanden överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 11 maj 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 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 69

Änr MI 2011-421

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om försiktighetsåtgärder på Ås 1:8 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 18 maj 2011, § 94, avseende byggnation och drift av avloppsreningsverk, till vilket etapp 1 ansluts, om föreläggande att vidta vissa specificerade försiktighetsåtgärder på Ås 1:8 i Arboga kommun.
Sökanden överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslutade den 14 maj 2012 att avslå överklagandet.
Länsstyrelsens beslut har överklagats till mark- och miljödomstolen.
Direktionens beslut
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 70

Dnr 25/2012-002

Delegationsbeslut för maj månad 2012
1. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista avseende beslutade
ärenden för perioden 1 maj till den 31 maj 2012.
2. Bygglovenhetens delegationslista avseende beslutade ärenden för perioden 1 maj till den 31 maj 2012.
3. Av förbundschefen godkänd förrättning avseende avstyckning från
Aspa 1:6 samt fastighetsreglering berörande styckningslotten Aspa 1:6
och Aspa 8:1 i Kungsörs kommun.
Dnr 32/2012-002
4. Av förbundschefen tidsbegränsad anställning av miljö- och hälsoskyddsinspektör för perioden 4 juni 2012 till den 4 augusti 2013.
Dnr 53/2012-002
Direktionens beslut
Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 71

Dnr 109/2011-041

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

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 72

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Länsstyrelsens beslut att inte pröva Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut om strandskyddsdispens på Östersäby 6:2 i Kungsörs
kommun.
Änr MI 2012-342
2. Länsstyrelsens beslut att inte pröva Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut om strandskyddsdispens på Hällby 3:2 i Arboga
kommun.
Änr MI 2012-743
3. Länsstyrelsens beslut den 10 maj 2012 att avskriva överklagat delegationsbeslut fattat den 26 augusti 2011. Årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken på Gösen 7 i Kungsörs kommun.
Änr MI 2011-402
4. Länsstyrelsens beslut den 1 juni 2012 att avslå överklagat delegationsbeslut fattat den 9 november 2011. Avgift för handläggning av klagomål på
Lunger 18:2 i Arboga kommun.
Änr MI 2011-884
5. Länsstyrelsens beslut den 1 juni 2012 att avslå överklagat delegationsbeslut fattat den 19 augusti 2011. Årlig avgift för tillsyn på Armaturen 10 i
Kungsörs kommun.
Änr MI 2011-405
6. Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 26 april 2012, § 45. Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning år 2011.
Dnr 81/2011-049
7. Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 7 maj 2012, § 60. Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning år 2011.
Dnr 81/2011-049
8. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Ärlan 10 i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2012-06-20

§ 72 forts
9. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Hunden 13 samt ledningsrättsåtgärder berörande styckningslotten i Arboga kommun.
Dnr 7/2012-245
10. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Aspa 1:6 samt fastighetsreglering berörande
styckningslotten, Aspa 1:6 och Aspa 8:1 i Kungsörs kommun.
Dnr 7/2012-245
11. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsbestämning och fastighetsreglering berörande
Granhammar 2:29, 6:1, 7:1, Svarthäll 2:1 och samfälld mark i Kungsörs
kommun.
Dnr 7/2012-245
12. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende anläggningsåtgärd avseende omprövning av Granhammar
ga:1, ga:3 och Kungsörs Södra ga:4.
Dnr 7/2012-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

