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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 50

Information
Information om ärendegången i förbundet, från inkommande handling till
arkivering.

Förbundsdirektionen tackar för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 51

Dnr 44/2013-003

Arkivreglemente och arkivbeskrivning
Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende för
Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Syftet med arkivlagen är enligt 3 § att främja en arkivbildning hos myndigheten som tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet
av information för rättskipningen och förbundskontoret samt forskningens behov. Arkivlagen innehåller bland annat bestämmelser om arkivmyndighetens uppgifter, gallring, omhändertagande av handlingar, avhändande av allmänna handlingar och föreskrifter.
Arkivreglementet reglerar ansvarsfrågor, gallring, förtecknande till utlån
och arkivlokaler.
Arkivbeskrivningen innehåller uppgifter om myndighetens organisation,
uppgifter och historia samt vilka slag av handlingar som kan finnas i
myndighetens arkiv.
Direktionens beslut
Arkivreglemente och arkivbeskrivning fastställs.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 52

Dnr 26/2013-042

Ekonomirapport för april månad 2013
Ekonomirapporten för april månad visar ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 30 april 2013.
Direktionens beslut
Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 53

Dnr 26/2013-042

Verksamhetsrapport januari-april 2013
Från förbundschefen föreligger upprättad verksamhetsrapport för perioden 1 januari-30 april 2013.

Direktionens beslut
Verksamhetsrapport för Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänns och överlämnas till förbundsmedlemmarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 54

Änr MI 2012-1465

Ansökan om strandskyddsdispens för bastubyggnad på
Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun
Sökanden: XXX
Från miljö- och hälsoskyddsinspektör har inkommit tjänsteskrivelse den
30 april 2013 varav framgår:
” Sökanden inkom den 4 oktober 2012 med ansökan om strandskyddsdispens. Ansökan gäller bastubyggnad med samvarodel samt dusch/wc
samt förråd. Byggnadens yta planeras till ca 31,3 m2. Platsen är i dagsläget
bebyggd av en sjöbod som man avser att riva och ersätta med den nya
större bastubyggnaden. Den nya byggnaden kommer att byggas cirka 4,5
meter från strandlinjen, med gaveln mot sjön. Den befintliga sjöbodens
avstånd till strandlinjen är cirka 9 meter. Som grund för dispens anger
man att området redan har tagits i anspråk och att byggnaden/anläggningen måste ligga vid vattnet för sin funktion och att byggnaden är en kompletteringsbyggnad till befintlig byggnad.
Nere vid stranden finns det ytterligare två byggnader varav den ena utgörs av en sjöbod/förråd. Den andra byggnaden har ursprungligen utgjorts av en sjöbod men har byggts om till en gäststuga. Någon strandskyddsdispens för denna ombyggnad finns inte, denna förändring har
dock inte utförts av XXX utan av tidigare ägare av fastigheten.
XXX har även tidigare, den 29 april 2011 ansökt om strandskyddsdispens
för att bland annat ersätta befintlig sjöbod med bastu. Västra Mälardalens
Myndighetsförbund har i beslut § 129/2011 avslagit denna ansökan. XXX
överklagade då detta beslut till Länsstyrelsen som fattade beslut i ärendet
den 11 maj 2012. Länsstyrelsen har prövat ärendet och bedömt att särskilda skäl för att medge dispens från strandskyddet inte föreligger. Vid en
avvägning mellan XXX intresse av att uppföra en ny byggnad avsedd för
annat ändamål än tidigare och intresset av att allmänheten inte avhålls
från att beträda området och av att skydda det växtliv som förekommer på
platsen, anser Länsstyrelsen att de skäl som XXX anfört inte har sådan
styrka att de överväger de nämnda allmänna intressen som strandskyddet
avser att tillgodose.
Den planerade byggnaden hamnar helt inom strandskyddsområdet som
sträcker sig 300 meter från strandlinjen. Området omfattas även av riksintresse för rörligt friluftsliv samt riksintresse för yrkesfiske. Inom riksintresse för rörligt friluftsliv ska turismen och friluftslivets intressen, särskilt
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 54 forts
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.
Området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv samt riksintresse för
yrkesfiske.
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 har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syften.
Byggnaden/anläggningen måste för sin funktion ligga vid vattnet.

I ansökan har man motiverat att grunder för dispens uppfylls med anledning av att byggnaden utgörs av en kompletteringsbyggnad till befintligt fritidshus.
Förslaget till beslut kommunicerades med sökanden den 1 november 2012.
Yttrande inkom från sökanden den 26 november 2012. I yttrandet ifrågasätter sökanden uppgifterna om att Länsstyrelsen inte funnit någon dispens gällande åtgärder för den västra byggnaden som byggts om till gäststuga. Sökanden framför att det är totalt felaktigt att gäststugan skulle
vara ett svartbygge. Han har frågat XXX, dotter till tidigare fastighetsägare
mellan åren 1905-1963 gällande detta. Enligt henne var stranden bebyggd
med tre hus, två sjöbodar och en gäststuga. Gäststugan, den västligaste
byggnaden fanns på 40-talet och nyttjades som gäststuga under efterkrigstiden och 50-talet. Hon framför även att byn använde Carlsviks strand
med anledning av att stranden som ägdes av byn var så dålig.
Sökanden skriver även att den lantmäteriförrättning som man hänvisar till
genomfördes 1985. Vid den tiden förändrades sträckningen av den samfällda vägen Östersäby s:1 så att den kom att ligga på det sätt som den
ligger idag.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 54 forts
Det innebar att det blev enklare för samfälligheten att komma ner till vattnet och utnyttja sjökontakten. Numera är den byägda stranden en iordninggjord sandstrand med lång brygga och båtplatser för byborna. Sedan
länge utnyttjas därför inte badplatsen på Östersäby 2:10.
Sökanden anser att detta klargör att byggnaderna vid stranden uppförts
innan strandskyddsreglerna infördes och att maken invid sjön är att betrakta som tomtmark och att den inte är allemansrättsligt tillgänglig.
Efter ändringar kommunicerades förslaget till beslut ytterligare en gång
den 8 januari 2013. Den 5 april 2013 hade förbundskontoret ett möte med
XXX, representant för sökanden. En skrivelse lämnades då in där man
framför att befintlig gäststuga uppfördes 1993/1994 och att den då ersatte
en äldre gäststuga. Anledningen till att man var tvungen att ersätta den
gamla gäststugan med en ny var att den gamla blev förstörd då en traktorgrävare välte över huset. Bottensyllarna var så illa åtgångna/murkna
att man var tvungen att riva allt och då gjordes en enkel torpargrund istället för som tidigare stenar. Man framför även i yttrandet att kommunen
varit och tittat men att man aldrig fick något skriftligt på att det var i sin
ordning att bygga upp huset igen. XXX framför även vid mötet att man
anser att befintlig lantmäteriförrättning är felaktig.
XXX inkom den 19 april 2013 med en skrivelse där han framför att de anser att området nere vid stranden är ianspråktaget som tomtplats och att
det därför inte råder allemansrätt inom området och att området redan har
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Han skriver även att eftersom det idag finns en samfällighet som passerar mellan de befintliga uthusen nere vid stranden så
finns idag en begränsning i att utnyttja detta område. Delägare i samfälligheten har enligt lag rätt att beträda området. Med anledning av detta
vill fastighetsägaren låta pröva en ny lantmäteriförrättning. XXX skriver
att om samfälligheten utgår vid ett nytt förrättningsbeslut så finns det ingen inskränkning av tomtplatsens nyttjande.
Miljö- och hälsoskyddsenheten framförde i skrivelse den 10 april 2013 att
lantmäteriförrättningen inte är viktig för bedömningen i strandskyddsärendet. Inkomna synpunkter förändrar inte miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.
Bedömning
Sökanden uppger i ansökan som grund för dispens att byggnaden utgörs av en kompletteringsbyggnad till befintligt fritidshus. Miljö- och
hälsoskyddsenheten gör dock bedömningen att den befintliga

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 54 forts
bebyggelsen nere vid strandlinjen inte kan anses tillhöra tomtplatsen.
Länsstyrelsen har skrivit i sitt beslut att de inte kunnat hitta någon dispens för åtgärder gällande den västra byggnaden som har byggts om
till gäststuga samt att Lantmäterimyndigheten inte finner att det berörda området har karaktären av tomtplats och att området får anses
vara allemansrättsligt tillgängligt.
De tre komplementbyggnaderna(två sjöbodar och en gäststuga) nere
vid vattnet ligger utanför tomtplats. Beslut om tomtplats togs den 24
augusti 2011 i samband med prövning av tidigare strandskyddsärende.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att den planerade bastun
skulle öka känslan av ianspråktagande nere vid strandlinjen och påverka allmänhetens tillgänglighet till strandområdet. En betydligt större byggnad precis vid strandkanten begränsar också betingelserna för
växt- och djurlivet. Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att bastun
och dess användning kommer att påverka naturmiljön negativt först
vid själva byggnationen genom grävarbeten samt genom att byggnaden blir avsevärt större än den befintliga sjöboden.
I och med det ändrade användningsområdet från sjöbod till bastubyggnad kommer även det privata området runt byggnaden utökas på
bekostnad av ett område som annars skulle ha varit allemansrättsligt
tillgängligt. En bastubyggnad måste inte för sin funktion ligga i direkt
anslutning till vattnet för att kunna fungera ändamålsmässigt. Det bör
finnas alternativa platser för bastubyggnaden längre från stranden.
Sökanden framför i sitt yttrande att han anser att marken nere vid sjön
är att betrakta som tomtmark med anledning av att det funnits en gäststuga på platsen åtminstone sedan 40-talet . Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att området nere vid vattnet är att betrakta som allemansrättsligt tillgängligt trots att en av sjöbodarna har ersatts av en
gäststuga.
I skrivelsen som bifogas yttrandet redogör XXX för hur byggnaderna
användes när hon bodde på fastigheten, från födelsen 1943 till 1963.
Hon beskriver byggnaderna enligt följande . Den ena sjöboden var mer
inredd och den andra mer förvaringsplats. Den tredje var inredd som
övernattningsgäststuga, den hyrdes ut på 40- och 50 talet när stadsborna ville vistas på landet. Miljö- och hälsoskyddsenheten gör bedömningen att det hus som idag finns på platsen är betydligt nyare och inte
kan vara det hus XXX syftar på i skrivelsen. I yttrandet som inkom den
5 april 2013 framför man att befintlig gäststuga uppfördes 1993-1994
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 54 forts
vilket miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer som rimligt.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att marken inte ska betraktas som
tomtmark och att en ny bastubyggnad ytterligare skulle privatisera
området. I lantmäteriförättningsprotokollen från 1984-11-15, 19845-0425 och 1985-05-24 med dnr U1 95836 omnämns de tre husen vid stranden som mindre uthusbyggnader varav den västligaste uppförts som
omklädningsrum 40 år tidigare. Det västligaste uthuset skulle då motsvara stugan som idag är gäststuga.
Sökanden framför även i sitt yttrande att badplatsen på Östersäby 2:10
sedan länge inte nyttjas. Miljö- och hälsoskyddsenheten kan inte se
detta som ett skäl till att området ska betraktas som tomtmark.
Miljö- och hälsoskyddsenheten anser utifrån detta att det ej finns särskilda skäl att medge en dispens från strandskyddet vad gäller byggnation av bastubyggnad och bedömer att ansökan om strandskyddsdispens ska avslås.”
Direktionens beslut
Med stöd av miljöbalken 26 kap 9 § avslås ansökan om dispens från
strandskyddet för nybyggnad av bastubyggnad på Östersäby 2:10 i Arboga kommun i enlighet med miljöbalken 7 kap 15 § punkt 1,2, 3 och 4 samt
2 kap 6 §.

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
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 55

Änr BLOV 2013-44

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus
och garage på Nannberga 13:70 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser.
Fastigheten ligger i ett odlingslandskap med medeltida anor och många
bevarade och ålderdomliga strukturer vilket är unikt för länet. Området
bedöms ha så höga kulturvärden att de är viktiga för hela landet. I området ingår även stora delar torrlagd mark sedan Hjälmare sänkningen åren
1878-1882.
Ärendet har varit remitterat till närboende och myndigheter för yttrande.
Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Mälarenergi Elnät AB och närboende har ingen erinran.
Länsstyrelsen informerar att den planerade byggnationen ligger inom
riksintresse för kulturmiljövården (Järnäs) och det är viktigt att byggnadernas placering, proportioner och volym är väl anpassade till områdets
karaktär. Det är även av stor vikt att tillkommande byggnaders färgsättning och material väl ansluter till omgivande bebyggelse. Samråd bör ske
med Västmanlands läns museum.
Lantmäterimyndigheten meddelar att eftersom tomtplatsen inte angränsar väg kan det redan nu vara aktuellt att bedöma hur vägfrågan kan/ska
lösas.
Mälarenergi Elnät AB meddelar att fastighetsägaren på ett tidigt stadium
av planeringen bör kontakta elnät för att begära en offert på anslutningsavgiften.
Den prövade åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark och vattenresurserna med avseende på att den
tilltänkta bostadstomten ligger i en naturlig anslutning till befintlig bebyggelse och kan med rätt utformning på nya byggnader komplettera
landskapet. Vägen till tomten bör anläggas i gränsen mellan åkermarken
och skogspartiet som ligger mellan åkermarken och Hjälmaren.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 55 forts
En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas
till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på
utformningen.
Bygglovenheten bedömer att ett positivt förhandsbesked om bygglov för
uppförande av ett småhus och garage kan medges.

Direktionens beslut
1. Direktionen finner sig villig att positivt pröva en ansökan om bygglov
om sådan föreligger inom två år från att detta beslut vunnit laga kraft.
2. Avgift för förhandsbesked 4 450 kronor, enligt fastställd taxa 2013 av
Västra Mälardalens Myndighetsförbund.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 56

Änr BLOV 2013-24

Ansökan om bygglov för mast/monopole med teknikskåp
på Norra skogen 1:144 i Arboga kommun
Sökanden: XXX
Sökanden inkom den 11 februari 2013 med ansökan om bygglov för uppförande av en 36 meter hög mast/monopole med teknikskåp på Norra
skogen 1:144 i Arboga kommun.
Den aktuella platsen ligger inom detaljplanerat område vid Sätra trafikplats i Arboga kommun. På fastigheten finns bilprovningens anläggning.
Detaljplanen medger en byggnadshöjd om 10 meter, men tillåter även
högre byggnadshöjd avseende mast för telekommunikation inom kvartersmark.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och information om ansökt bygglov har annonserats i dagstidningar och på kommunens hemsida.
Ingen erinran har inkommit.
Trafikverket påpekar att masten bör placeras minst en masthöjd från den
allmänna vägen med hänsyn till trafiksäkerheten.
Sökanden har ansökt om hindersprövning hos försvarsmakten och luftfartsverket.
Masten/monopolen kommer att placeras inom tomtmark intill bilbesiktningens anläggning vid Sätra trafikplats och åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Masten kommer att placeras mer än en masthöjd från
den allmänna vägen.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas för uppförande av
mast på den aktuella platsen, då masten inte kommer påverka områdets
karaktär eftersom masten är utformad som en stolpe.
Som kontrollansvarig godtas XXX, som är certifierad kontrollansvarig.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 56 forts
Direktionens beslut
1. Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § beviljas bygglov för uppförande av mast/monopole på Norra skogen 1:144 i Arboga kommun.
2. Avgift för bygglov/startbesked 13 615 kronor, avgift för underrättelse
och expediering 7 101 kronor (inklusive moms), enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbund antagen taxa 2013.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 57

Änr BLOV 2013-25

Ansökan om bygglov för telekommunikationstorn med 2
teknikbodar på Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Sökanden inkom den 11 februari 2013 med ansökan om bygglov för uppförande av ett 48 meter högt fackverkstorn med 2 tillhörande teknikbodar,
ca 100 m söder om Arboga vattenverk på Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun.
Den aktuella byggnationen ligger utanför detaljplanerat område och omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Området består av blandskog och är i översiktsplanen för Arboga kommun utpekat för rekreation och fritid. Inom samma område, ca 60 meter
från planerad byggnation finns en befintlig mast. Inga kända fornlämningar finns i området.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och information om ansökt bygglov har annonserats i dagstidningar och på kommunens hemsida.
Länsstyrelsen och Luftfartsverket har inga synpunkter.
Trafikverket påpekar att tornet bör placeras minst en tornhöjd från den
allmänna vägen med hänsyn till trafiksäkerheten.
Försvarsmakten upplyser om att senast 4 veckor före resningen ska en
flyghindersanmälan insändas av den sökande enligt Luftfartsförordningen.
Synpunkter från boende, på Mariedalsvägen 20 i Arboga kommun har
inkommit. Den boende påtalar risken för stålning som närboende skulle
utsättas för om ännu en mast byggs, och som utgör en strålningskälla i
närområdet. Masten skulle förstöra skogsområdet som i dag är till stor
glädje för många att vistas i och frekvent använts för motion och svampplockning etc.
Utbyggnaden av infrastrukturen för trådlös kommunikation är av starkt
allmänintresse.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 57 forts
Området för aktuell byggnation ligger på södra Brattberget där flera operatörer har framfört sitt behov av nybyggnation för att klara efterfrågan.
Södra Brattberget omges av i översiktsplanen utpekade områden för bebyggelse eller områden för rekreation och fritid.
Det blir oundvikligt att en mast eller torn för mobiltelefoni som ska uppförs i området inte påverkar det ena eller andra intresset.
För att klara mobilteckningen på Brattberget, så hamnar nya master eller
torn i anslutning till bostadsbebyggelse. Som framförts i remissvar från
Mariedalsvägen 20, så hamnar aktuell byggnationen inom ett skogsområde för rekreation. Området är ett relativt stort skogsområde.
Trots att en anläggning av aktuellt slag kan upplevas som en olägenhet i
rekreationsområdet, anser bygglovenheten att platsen kan anses som
lämplig utifrån rådande förhållanden och att enskilda får räkna med ett
visst intrång i miljön för att bemöta allmänintresset.
Närmaste bostadshus ligger ca 250 meter från aktuellt torn och ca 400 meter fån Mariedalsvägen 20. Strålning från basstationer och mobiltelefoner
är radiovågor som utgörs av elektromagnetiska fält. Statens strålskyddningsinstitut, SSI, har infört gräns- och riktvärden för elektromagnetiska
fält. Människor ska inte utsättas för elektromagnetiska fält som överstiger
dessa värden. Det finns idag inga vetenskapliga belägg för att radiovågor
leder till skadliga hälsoeffekter, så länge gränsvärdena iakttas. Inom ett
avstånd av 250 meter anses inte gränsvärden överskridas.
Tornet kommer att hamna närmre vägen än tornhöjden. Bygglovenheten
bedömer inte att tornet ska utgöra en fara för trafiksäkerheten. Tornets
uppförande ska klara gällande lagkrav vad avser grundläggning och konstruktion.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas för uppförande av ett
torn på den aktuella platsen.
Som kontrollansvarig godtas XXX, som är certifierad kontrollansvarig.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 57 forts
Direktionens beslut
1. Med stöd av plan- och bygglagen 9 kap 31 § beviljas bygglov för fackverkstorn och två teknikbodar på Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun.
2. Avgift för bygglov/startbesked 13 615 kronor, avgift för underrättelse
och expediering 7 101 kronor (inklusive moms), enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds antagen taxa 2013.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 58

Dnr 21/2013-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1. Central administrations delegationslista för perioden 1 april till den 30
april 2013.
2. Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 april
till den 30 april 2013.
3. Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 april till den 30 april
2013.
4. Förbundsdirektionens arbetsutskotts beslut den 29 april 2013, § 2.
Överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende upphävande av förbundsdirektionens beslut att medge strandskyddsdispens på Östersäby 1:27 i Kungsörs kommun.
Änr MI 2012-1041
5. Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 13 maj 2013.
Dnr 4/2013-002
Direktionens beslut
Redovisningen av delegationsbeslut/yttranden godkänns.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 59

Direktionen beslutar att till handlingarna lägga
1. Mark- och miljödomstolens beslut den 15 mars 2013 att avslå överklagat delegationsbeslut fattat den 27 juni 2012. Ansökan om befrielse från
skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen, Hällby 3:19 i Arboga kommun
Änr MI 2012-774
2. Länsstyrelsens beslut den 15 april 2013 att upphäva Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut den 23 novemer 2013, § 116 att medge
dispens från strandskyddsbestämmelserna på Östersäby 2:19 i Kungsörs kommun.
Änr BLOV 2012-440, Änr MI 2012-1035
3. Länsstyrelsens beslut den 15 april 2013 att upphäva den del av Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds beslut den 23 november 2012, § 117,
som avser strandskyddsdispens för flytbrygga på Östersäby 1:27 i
Kungsörs kommun.
Änr BLOV 2012-446, Änr MI 2012-1041
4. Länsstyrelsens beslut den 3 maj 2013 att upphäva den del av Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsbeslut fattat den 30 maj
2012 som avser föreläggande att täta hålrum på Drabanten 3 i Arboga
kommun.
Änr MI 2011-1323
5. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 13:13. Vårpropositionen
för år 2013.
Dnr 42/2013-400
6. Livsmedelsverkets anvisning till rapportering av livsmedelskontrollen
2014.
Änr MI 2013-611
7. Bekräftelse på anmälan om etablering av solarium på Tessin 7 i
Kungsörs kommun.
Änr MI 2013-450
8. Redovisning av miljö- och hälsoskyddsenhetens projekt:
Nedlagda deponier i Arboga och Kungsörs kommun

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2013-05-22

§ 59 forts
9. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Näsby 2:4 och 10:2 i Arboga
kommun.
Dnr 6/2013-245
10. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Brattberget 1:27, 1:48 och
Marknaden 2 samt ledningsrättsåtgärd i Arboga kommun.
Dnr 6/2013-245
11. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Norr-Ryby 1:3, fastighetsreglering berörande Norr-Ryby 1:3 samt omprövning av Norr-Ryby ga:2 i Arboga
kommun.
Dnr 6/2013-245
12. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd berörande nyanläggning av starkströmsledning inom Åsta 1:1, 3:3 och 3:7. Samt upphävande av del av befintlig ledningsrätt i Kungsörs kommun.
Dnr 6/2013-245
13. Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Berg 2:5, 5:1, 6:1 och Lådberga
1:50 i Kungsörs kommun.
Dnr 6/2013-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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