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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 69

Dnr 30/2017-212

Översiktsplan för Arboga kommun
Från kommunkansliet i Arboga kommun har inkommit samrådsremiss
avseende reviderad översiktsplan för Arboga kommun med begäran om
yttrande senast den 9 juli 2017.
Beslutsunderlag
• Samrådsremiss den 9 maj 2017
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande synpunkter på
samrådshandling, Framtidens Arboga – Översiktsplan 2030:
•

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS):
De utpekade LIS-områdena bör endast omfatta mark (och eventuellt
vatten) där en exploatering och dispensgivning är möjlig och önskvärd.

•

Miljökonsekvensbeskrivning:
Under rubriken ”5.5 Ingen övergödning” bör tillägg göras med att det
omfattar även avloppsrening samt att kommunala VA-lösningar kan
vara ett alternativ till enskilda avlopp.
Under åtgärder för att nå miljömålen, rubrikerna ”5.5 Ingen övergödning och 5.6 Levande sjöar och vattendrag” bör texten ändras till ”Arbete med att bristfälliga enskilda avlopp åtgärdas så att de uppfyller
dagens lagkrav”.
Under rubriken ”5:11 Ett rikt växt och djurliv” bör göras tillägg om att
hänsyn även tas till länsstyrelsens Naturvårdsplan.

I övrigt har förbundets tidigare påpekanden beaktats i den upprättade
samrådshandlingen.

Skickas till
Kommunkansliet/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 70

Änr BLOV 2017-31

Byggsanktionsavgift för olovligt utförd åtgärd på Hästnäs
1:33 i Arboga kommun
Den 10 februari 2017 inkom en anmälan avseende installation av eldstad
och rökkanal på fastigheten Hästnäs 1:33 i Arboga kommun. Byggherren
meddelade att åtgärden redan utförts utan starbesked.
Byggherren ansvarar för att besikta eldstaden och skicka intyget till Västra
Mälardalens Myndighetsförbund. Kommunicering har skett. Inga sypunkter har inkommit.
Bygglovenheten finner inga skäl till nedsättning av avgiften.
Beslutsunderlag
• Anmälan den 10 februari 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 29 maj 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap. 51 § om byggsanktionsavgift på 4 480 kronor för
XXX, i egenskap av byggherre/fastighetsägare, ha uppfört nyinstallation av eldstad och rökkanal på fastigheten Hästnäs 1:33 i Arboga
kommun utan startbesked.
2 Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.
3 Avgiften ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Faktura på avgiften skickas separat

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 71

Änr MI 2017-443

Ansökan om strandskyddsdispens på Östersäby 4:8 i
Kungsörs kommun
Ansökan innebär strandskyddsdispens för anläggning av pool samt ybom för båt, byggnation av uterum (undantag från strandskydd) och flytt
av befintlig flytbrygga på Östersäby 4:8 i Kungsörs kommun.
Fastigheten omfattas av förbud mot markavvattning och strandskydd
samt ingår i planeringsunderlag och strategier för värdefulla vatten. Anläggning av pool samt byggnation av uterum sker inom befintlig tomtplatsavgränsning och i anslutning till bostadshuset. Flytt av befintlig flytbrygga samt anläggning av y-bom sker vid strandlinjen och utanför tomtplatsen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk.
Åtgärden är inte bygglovpliktig.
Beslutsunderlag
• Strandskyddsdispens den 18 april 2017
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 29 maj 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § strandskyddsdispens för byggnation av uterum, flytt
av flytbrygga, anläggning av pool samt y-bom på fastigheten Östersäby 4:8 i Kungsörs kommun.
a) 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.
b) Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 18 maj 2017.
c) 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.
2 Avgift tas ut för fyra timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 3
640 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 71 forts

3 Beslut om avgift enligt punkt två gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 72

Änr MI 2017-447

Ansökan om strandskyddsdispens på Haketorp 1:19 i Arboga kommun
Ansökan innebär strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus, nybyggnad av utedass och växthus samt förlängning av befintlig brygga på
Haketorp 1:19 i Arboga kommun.
Fastigheten styckades av 1993 och utgörs av dåvarande tomtplats, vilket
innebär att tomtplatsbestämningen följer fastighetsgränsen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk. Åtgärden är bygglovpliktig. Ansökan om bygglov har inkommit och handläggs separat.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens den 19 april 2017
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 29 maj 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus 36
m², utedass, växthus och flytbrygga på fastigheten Haketorp 1:19 i Arboga kommun.
a) 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.
b) Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 19 maj 2017.
c) 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.
2 Avgift för ansökan om strandskyddsdispens tas ut i samband med fakturering av avgift för sökt bygglov.
Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.
Skickas till Länsstyrelsen + ansökan + karta, Lantmäterimyndigheten +
karta, Trafikverket + karta, sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 73

Änr MI 2015-1594

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Kullinge 2:3
i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Kullinge 2:3 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas
för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 11 oktober 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 10 november 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 24 maj 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 11 januari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Kullinge 2:3 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 73 forts
4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 74

Änr MI 2015-1524

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Stenby 6:1 i
Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Stenby 6:1 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för
att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 27 september 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 28 oktober 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 30 maj 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX, att från och med den 27 december 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Stenby 6:1 i Kungsörs kommun.
2 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX, att från och med den 27 december 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Stenby 6:1 i Kungsörs kommun.
3 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX, att från och med den 27 december 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Stenby 6:1 i Kungsörs kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 74 forts

4 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
5 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat
6 Beslut om avgift enligt punkt fem gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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

Skickas till
XXX
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 75

Änr MI 2015-1664

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Ekholmen
1:109 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Ekholmen 1:109 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas
för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 23 oktober 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 23 november 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 30 maj 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 23 januari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ekholmen 1:109 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 75 forts

4 Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

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

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 76

Dnr 8/2017-042

Ekonomirapport för maj månad 2017
Ekonomirapporten visar ett överskott på 560 000 kronor. Överskottet beror på ökade bygglovintäkter.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 maj 2017.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 5 juni 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 77

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 31 maj 2017
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 juni 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger måluppfyllelsen till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 78

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 maj till den 31
maj 2017.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 maj till
den 31 maj 2017.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 maj till den 31 maj
2017.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-06-15

§ 79

Handlingar för kännedom
1 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 27 april 2017, § 29. Årsredovisning Västra Mälardalens Myndighetsförbund år 2016.
Dnr 6/2016-042
2 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende sammanläggning berörande Lunger 7:38 och 7:39 i Arboga
kommun.
Dnr 3/2017-245
3 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende anläggningsförrättning berörande omprövning av Ödesberga
ga:2 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

