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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 51

Information
XXX, näringslivschef i Arboga kommun, informerar om SBAundersökningen för Arboga och Kungsörs kommuner.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 52

Änr BLOV 2017-123

Ansökan om nybyggnad av två parhus på Källådern 2 i Arboga kommun
Söknde: XXX
Ansökan avser nybyggnad av två stycken parhus med garage, samt en
förrådsbyggnad. på fastigheten Källådern 2 i Arboga kommun. Husen
uppförs i två våningar.
Fastigheten omfattas av detaljplan. Fasader, karmar och foder utförs i röd
och svart träpanel och taket beläggs med plåt enligt detaljplanens bestämmelser.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är Ulf Spennare, Idrottsvägen 14 A, 431 62 Mölndal, utsedd, som är
certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 5 april 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 maj 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av två
parhus på fastigheten Källådern 2 i Arboga kommun
a) Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom 2 år och
avslutats inom 5 år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skicka separat.
2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,
50 130:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 53

Änr BLOV 2017-15

Ansökan om nybyggnad av radhus på Gråsparven 1 i
Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnad av radhus och förrådsbyggnader på fastigheten Gråsparven 1 i Kungsörs kommun. Byggnaderna uppförs i en våning
med låglutande pulpettak och innehåller totalt 11 stycken lägenheter om
tre rum och kök. Fasader utförs i vita fibercementskivor och foder i mörkare kulört.
Byggnadsarean uppgår till 1092 m2, inklusive förrådsbyggnader. Fastigheten omfattas av detaljplan som medger en total byggrätt om 1 692 m².
Byggherren avser att göra ytterligare byggnation av bostäder i ett senare
skede. Då en stor del av byggrätten blir förbrukad, innebär en senare exploatering att utformningen behöver anpassas till byggrätten.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är Stefan Davidsson, Drottninggatan 38, 702 22 Örebro utsedd, som är
certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 26 januari 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 maj 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av radhus
och förrådsbyggander på fastigheten Gråsparven 1 i Kungsörs kommun
a) Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 53 forts

2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,
65 086:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 54

Änr BLOV 2017-127

Ansökan om nybyggnad av lager på Fräsaren 1 i Kungsörs
kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnad av lagerbyggnad om 1 096 m2 på fastigheten
Fräsaren 1 i Kungsörs kommun
Fastigheten omfattas av detaljplan.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 6 april 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 maj 2017

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad på fastigheten Fräsaren 1 i Kungsörs kommun
a) Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.
2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse, 26
201:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat
Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 55

Änr BLOV 2017-96

Ansökan om nybyggnad av småhus och garage på Lunger
3:53 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnad av småhus och garage på Lunger 3:53 i Arboga
kommun.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område utan områdesbestämmelser.
Ärendet har remitterats till närboende för yttrande. Inga synpunkter har
inkommit.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 23 mars 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 31 bygglov för nybyggnad av småhus och garage på
fastigheten Lunger 3:53 i Arboga kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.
2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,
28 271:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat
Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 56

Änr MI 2015-1835

Yttrande över ansökan om tillstånd till djurhållning på
Björskogs-Sorby 3:11 och Björskogs-Sorby 3:12 i Kungsörs kommun
Från Länsstyrelsen i Uppsala har inkommit remiss med begäran om yttrande över kompletteringar till tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för utökad verksamhet för Lillje Kyckling AB i Kungsörs kommun. Verksamheten avser att bygga ett nytt slaktkycklingsstall och utökar
därmed från nuvarande 180 000 platser till totalt 384 000 platser.
Yttrandet ska vara Länsstyrelsen i Uppsala tillhanda senast den 5 maj
2017. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats förlängd svarstid till den 26 maj 2017.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att verksamheten bör komplettera ansökan.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens remiss den 31 mars 2017
•
Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 3 maj 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbalken
6 kap. 7 § följande yttrande över ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till djurhållning av fjäderfä på fastigheterna Björskogs-Sorby 3:12
och Björskogs-Sorby 3:11 i Kungsörs kommun:
1 Lagringsutrymmet för stallgödsel utformas så att uppkommen gödsel
för tio månader kan lagras.
2 Spillvatten från stallar bör kunna lagras i tio månader och näring- och
föroreningsinnehåll bör finnas redovisat.
3 Bolaget rekommenderas genomföra bullerberäkningar för transporter.
4 En energikartläggning bör tas fram med hänvisning till god resurshållning.
Skickas till
uppsala@lansstyrelsen.se och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 57

Ajournering
Förbundsdirektionen beslutade om ajournering mellan 15.10-15.25

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 58

Dnr 8/2017-042

Verksamhetsrapport januari-april 2017
Från förbundskontoret föreligger verksamhetsrapport för perioden 1 januari till 30 april 2017.

Beslutsunderlag
• Verksamhetsrapport den 9 maj 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner verksamhetsrapport
för perioden 1 januari till 30 april 2017 och överlämnar den till förbundsmedlemmarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 59

Dnr 24/2017-041

Komplettering till EFP 2018-2020
Förbundsdirektionen beslutade den 20 april 2017, § 44, att godkänna EFP
2018-2020 och gav förbundskontoret i uppdrag komplettera EFP:n med en
utökad konsekvens och riskanalys gällande effektivisering.
Tf förbundschef redovisar komplettering av konsekvens och riskanalys
gällande effektivisering.
Beslutsunderlag
• Komplettering av EFP 2018-2020

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner komplettering av
konsekvens och riskanalys i EFP 2018-2020.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 60

Änr MI 2017-304

Yttrande över Regeringskansliets förslag till effektivare
sanktioner i livsmedelskedjan
Från Regeringskansliet har inkommit remiss i rubricerat ärende.
I promemorian föreslås att ett system med sanktionsavgifter införs vid
brott mot livsmedelslagen samt i lagen om foder och animaliska biprodukter och i djurskyddslagen. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2018.
Förslaget om ändring i straffskalan bedöms inte innebära några ekonomiska eller andra konsekvenser för kontrollmyndigheten (VMMF).
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att förslaget om effektivare
sanktioner i livsmedelskedjan kommer att förenkla kontrollmyndighetens
arbete vid överträdelser.

Beslutsunderlag
• Regeringskansliets remiss ”Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
m.m Ds 2017:5”

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ställer sig positiva till Regeringskansliets förslag om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan.

Skickas till
n.registrator@regeringskansliet.se
eva.kalling-lundberg@regeringskansliet.se
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 61

Dnr 28/2017-021

Huvudöverenskommelse, HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 20 april 2017 huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor, HÖK 17, med OFRs förbundsområde Allmän kommunal
verksamhet.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse och Arbetsgivarförbundet
Pactas styrelse rekommenderar respektive berört kommunalförbund besluta, med anledning av träffad huvudöverenskommelse, HÖK 17 med
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet för tillämpning
från och med den 1 april 2017.

Beslutsunderlag
• Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17:17
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17 och tecknar lokalt kollektivavtal, LOK 17,
efter framställan från respektive riksorganisation i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Skickas till
Lönekontoret/VMKF
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 62

Änr MI 2014-955

Ansökan om utdömande av löpande vite på Järnäs 9:15 i
Arboga kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion har tidigare beslutat
om förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun. Beslutet baserades på att utsläpp fortsatt sker trots tidigare meddelat beslut om förbud
att släppa ut avloppsvatten den 22 oktober 2012.
Den 2 maj 2017 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och det
konstaterades att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används.
Fastighetsägaren informerade att anordningen är i bruk och att några förändringar inte har genomförts.
Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen
ska få släppas ut.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet med löpande vite
inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite behövs för att
befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 7 september 2010
• Delegationsbeslut den 22 oktober 2012, förbud
• Förbundsdirektionens beslut den 17 september 2014, § 83, förbud med
vite
• Förbundsdirektionens beslut den 17 mars 2016, § 29, förbud med löpande vite
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 3 maj 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 30 000 kronor, för utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga BDT-avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i
Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 1 februari
2017 till och med den 30 april 2017 som meddelades i beslut om förbud
med löpande vite daterat den 17 mars 2016, § 29.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 62 forts

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
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 63

Änr MI 2015-32

Ansökan om utdömande av löpande vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion har tidigare beslutat
om förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Ökna 1:7 i Arboga kommun. Beslutet baserades på att utsläpp fortsatt sker trots tidigare meddelat beslut om förbud
att släppa ut avloppsvatten den 14 januari 2014.
Den 6 februari 2017 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och
det konstaterades att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används. Fastighetsägaren informerade att anordningen är i bruk samt att
några åtgärder eller ändringar inte har genomförts.
Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen
ska få släppas ut.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet med löpande vite
inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite behövs för att
befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 5 juli 2011
• Delegationsbeslut den 14 januari 2014, förbud
• Förbundsdirektionens beslut den 25 februari 2015, § 18, förbud med
vite
• Förbundsdirektionens beslut den 22 september 2016, § 90, förbud med
löpande vite
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 3 maj 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 30 000 kronor, för utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga BDT-avloppsanordningen på Ökna 1:7 i
Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 1 februari
2017 till och med den 30 april 2017 som meddelades i beslut om förbud
med löpande vite daterat den 22 september 2016, § 90.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 63 forts

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
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 64

Änr MI 2015-1432

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby
4:10 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2011 konstaterades brister i avloppsanordningen på Östersäby 4:10 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 september 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 12 oktober 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 27 april 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 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den
11december 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Östersäby 4:10 i Kungsörs
kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 11 december 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Östersäby 4:10 i Kungsörs kommun.
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 64 forts
4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat
5 Beslut om avgift enligt punkt fyra 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 65

Änr MI 2015-1447

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Lådeby 1:7
i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2011 konstaterades brister i avloppsanordningen på Lådeby 1:7 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 12 september 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 13 oktober 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 27 april 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 17 500 kronor förbjuda XXX, att från och med den 12 december 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Lådeby 1:7 i Kungsörs kommun.
2 Med vite om 17 500 kronor förbjuda XXX, att från och med den 12 december 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Lådeby 1:7 i Kungsörs kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 65 forts
3 Med vite om 17 500 kronor förbjuda XXX, att från och med den 12 december 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Lådeby 1:7 i Kungsörs kommun.
4 Med vite om 17 500 kronor förbjuda XXX, att från och med den 12 december 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Lådeby 1:7 i Kungsörs kommun.
5 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
6 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat
7 Beslut om avgift enligt punkt sex 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
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 66

Blad 22

Änr MI 2017-362

Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av småhus på Lunger 6:4 i Arboga kommun
Ansökan innebär strandskyddsdispens för utbyggnad av befintligt bostadshus på Lunger 6:4 i Arboga kommun. Fastigheten omfattas av förbud
mot markavvattning och strandskydd. Planerad byggnation ligger mer än
25 meter från strandlinjen och en väg går mellan hus och strandlinje. Byggnationen sker inom tomtplats.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk. Åtgärden
kräver inte bygglov.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens den 27 mars 2017
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 27 april 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § att lämna strandskyddsdispens för utbyggnad av
befintligt bostadshus på fastigheten Lunger 6:4 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 april 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.
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 och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 67

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 april till den 30
april 2017.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 april
till den 30 april 2017.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 april till den 30 april
2017.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-05-18

§ 68

Handlingar för kännedom
1 Livsmedelsverkets beslut 6 april 2017, rapporteringsskyldighet för
kontrollmyndigheter enligt livsmedelslagsstiftningen för kontroll utförd 2018.
Änr MI 2017-423
2 Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 17:14, vårpropositionen
och vårändringsbudgeten för år 2017.
Dnr 26/2017-400
3 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 10 april 2017, § 69. Bokslut
och årsredovisning 2016 för VMMF.
Dnr 6/2016-042
4 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 10 april 2017, § 73. Antagande av ändrad detaljplan för Tegeludden 6-8.
Dnr 27/2017-214
5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Ladubacksgärdena 1:1 och Irisen 1 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande fastighetsbestämning mellan
Lockmora 1:10 och 1:21, avstyckning från Lockmora 1:10 och anslutning enligt 43 § AL i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 24

