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Ordförandes sign.
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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§1

Änr MI 2016-1141

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av småhus
på Älholmen 1:34 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Förbundsdirektionen beslutade den 10 december 2014, § 122, att avslå ansökan
om strandskyddsdispens på Älholmen 1:34 i Arboga kommun.
Sökanden överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen beslutade den 6 maj 2015 att avslå överklagandet.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen. Mark- och
miljödomstolen beslutade den 5 augusti 2015 att avslå överklagandet.
Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 9 oktober 2015 att inte ge prövningstillstånd.
Sökanden har den 10 oktober 2016 inkommit med ny ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av småhus på Älholmen 1:34 i Arboga kommun.
Åtgärden kräver bygglov.
Området omfattas inte av områdesskydd utöver strandskydd, men omfattas av
förbud mot markavvattning och ingår i kulturvärdesprogram.
Särskilda skäl föreligger inte då området idag inte används för bostadsändamål,
utan är ett naturområde som använts som främst ko- och hästhage. Byggnation
har funnits på platsen för många år sedan.
Kommunicering har skett och synpunkter har inkommit från sökandena.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det inte finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens den 10 oktober 2016
• Inkomna synpunkter från kommunicering den 8 januari 2017
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 18 januari 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund avslår med stöd av miljöbalken 7
kap. 18 b § ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnation av bostadshus på fastigheten Älholmen 1:34 i Arboga kommun med hänvisning till att
särskilda skäl för dispens saknas.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 1 forts

2 Avgift tas ut för fyra timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 3540
kronor, med stöd av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för 2016.
3 Beslut om avgift enligt punkt två 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
Sökandena
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§2

Änr MI 2017-39

Riktlinjer för bedömning av skyddsnivå vid enskilda avloppsanordningar i Arboga och Kungsör kommun
Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende.
Laghänvisningar har uppdaterats och en tydligare bedömning har gjorts med
hänsyn till skyddsnivå och olika tekniska lösningar.
Beslutsunderlag
• Förslag till riktlinjer den 11 januari 2017
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 11 januari 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer riktlinjer för bedömning av
skyddsnivå vid enskilda avloppsanordningar i Arboga och Kungsör kommun.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§3

Dnr 54/2015-008

Redovisning av 2016 års Intern kontrollplan
Förbundsdirektionen fastställde den 15 december 2016, § 140, Intern kontrolplan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2016.
Från förbundschefen föreligger redovisning av uppföljning av Intern kontrollplan för år 2016.
Beslutsunderlag
• Protokoll från intern kontroll den 4 januari 2017
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 5 januari 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern kontrollplan för 2016 samt redovisade förslag på åtgärder.

Skickas till
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§4

Änr MI 2014-1341

Ansökan om utdömande av vite på Råsta 1:29 i Kungsörs
kommun
Stellan Lund, M, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på
Råsta 1:29 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 med
vite men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet med vite inte följs och
bedömer att ansökan om utdömande av vite behövs för att befintliga lagkrav
ska efterföljas.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 20 augusti 2012
• Delegationsbeslut den 23 september 2014
• Förbundsdirektionens beslut den 21 april 2016, § 41
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 januari 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen
om utdömande av vite på 70 000 kronor, för utsläpp av avloppsvatten till den
bristfälliga avloppsanordningen på Råsta 1:29 i Kungsörs kommun, enligt beslut om förbud med vite meddelat den 21 april 2016, § 41.

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 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§5

Änr MI 2014-955

Ansökan om utdömande av vite på Järnäs 9:15 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2010 konstaterades brister i avloppsanordningen på
Järnäs 9:15 i Arboga 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 löpande vite men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet med löpande vite inte
följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite för tidsperioden 1 augusti
2016 till 31 oktober 2016 behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 7 september 2010
• Delegationsbeslut den 22 oktober 2012
• Förbundsdirektionens beslut den 17 september 2014, § 83
• Förbundsdirektionens beslut den 17 mars 2016, § 29
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 19 december 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen
om utdömande av vite på 30 000 kronor, för utsläpp av avloppsvatten till den
bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 1 augusti 2016 till och med den 31 oktober 2016
som meddelades i beslut om förbud med löpande vite den 17 mars 2016, § 29.

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 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§6

Änr MI 2014-478

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Sörgarlinge
2:6 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på
Sörgarlinge 2:6 i Arboga 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 7 mars 2012
• Delegationsbeslut den 28 april 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 20 december 2016
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 25 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 15 september 2017 släppa ut BDT-avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Sörgarlinge 2:6 i Arboga kommun.
2 Med vite om 25 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 15 september 2017 släppa ut BDT-avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Sörgarlinge 2:6 i Arboga kommun.
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 6 forts
4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. 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 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§7

Blad 10

Änr MI 2015-546

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hällby 3:3 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på
Hällby 3:3 i Arboga 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 8 april 2013
• Delegationsbeslut om förbud den 12 maj 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 januari 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 8 juli 2017
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1
på fastigheten Hällby 3:3 i Arboga kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 7 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 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§8

Blad 12

Änr MI 2015-556

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Måla 1:6 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på
Måla 1:6 i Arboga 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. Synpunkter har inkommit men föranleder ingen annan bedömning.

Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 10 april 2013
• Delegationsbeslut den 12 maj 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelsen den 10 januari 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 10 juli 2017
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1
på fastigheten Måla 1:6 i Arboga kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 8 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 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§9

Blad 14

Änr MI 2015-658

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hogsta 1:4 i
Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på
Hogsta 1:4 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 24 april 2013
• Delegationsbeslut den 4 juni 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 januari 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 12 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 24 juli 2017
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1
på fastigheten Hogsta 1:4 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 9 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 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 10

Blad 16

Änr MI 2015-657

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på BjörskogsSorby 2:4 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på
Björskogs-Sorby 2:4 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.
Fastighetsägaren har uppgett att han inte haft tid att åtgärda avloppsanordningen och att han bor ensam i huset. Han önskar därför få uppskov. Inkomna
uppgifter föranledde inte till någon ändring vid kommunicering. Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 25 april 2013
• Delegationsbeslut den 4 juni 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 9 januari 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 24 juli 2017
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1
på fastigheten Björskogs-Sorby 2:4 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 10 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 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 11

Blad 18

Änr MI 2015-569

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Lådberga 2:8 i
Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på
Lådberga 2:8 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 24 april 2013
• Delegationsbeslut den 16 juni 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 10 januari 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 50 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 10 juli 2017
släppa ut BDT-avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för
hus nr 1 på fastigheten Lådberga 2:8 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 11 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 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 12

Blad 20

Änr BLOV 2016-305

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Måla 2:6 i
Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär nybyggnad av fritidshus om 131 m2 på fastigheten Måla 2:6 i
Arboga kommun. Fritidshuset ska byggas på befintlig bostadsfastighet om ca 6
400 m2 och kommer att regleras så att fritidshuset och tomten blir en egen fastighet.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser, men för området finns en naturvårdsplan som länsstyrelsen tog fram 2015. Inga kända
fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet.
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 29 november 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 10 januari 2017
Beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 31 § bygglov för nybyggnad av fritidshus om 131 m² på
fastigheten Måla 2:6 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, 18 318:50
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura
på avgiften skickas separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 13

Blad 21

Änr MI 2016-726

Mark- och miljödomstolens dom avseende tillstånd till redan
utförda åtgärder i Arbogaån i Arboga kommun
Förbundsdirektionen lämnade den 25 augusti 2016, § 75, yttrande avseende Arboga kommuns ansökan och miljökonsekvensbeskrivning om tillstånd av redan
utförda skredförebyggande åtgärder i Arbogaån i Arboga kommun.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 14 december att lämna tillstånd enligt
miljöbalken att utföra stabilitethöjande åtgärder läng Arbogaån på fastigheterna
Grindberga 1:1, 1:2 och Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun.
Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens dom den 14 december 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomstolens
dom till handlingarna.

Skickas till
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 14

Blad 22

Änr MI 2015-1824

Mark- och miljödomstolens dom avseende tillstånd till vattenverksamhet på Grindberga 1:2 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen lämnade den 22 september 2016, § 88, och den 15 december 2016, § 142, yttrande avseende godkännande i efterhand av reparationsåtgärder vid Grindberga 1:2 i Arboga kommun.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 4 januari 2017 att lämna tillstånd enligt miljöbalken till redan utförda reparationsåtgärder vid Grindberga kraftverk
på fastigheten Grindberga 1:2 i Arboga kommun.
Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens dom den 4 januari 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomstolens
dom till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 15

Dnr 6/2016-042

Ekonomirapport för december månad 2016
Ekonomirapporten visar ett överskott på 1 235 000 kronor.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 december 2016.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 26 januari 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 16

Dnr 25/2015-041

Måluppföljning till och med 31 december 2016
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 januari 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger måluppfyllelsen till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

§ 17

Blad 25

Dnr 9/2016-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 december till den 31
december 2016.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 december till
den 31 december 2016.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 december till den 31 december 2016.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

Blad 26

§ 18

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 8 december 2016. Länsstyrelsen upphäver det
överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Västra Mälardalens Myndighetsförbund för vidare handläggning. Överklagat delegationsbeslut (beslut
att inte vidta ytterligare åtgärder) gällande anmälan om olovligt byggande av småhus beträffande placering av byggnad i jämförelse med beviljat bygglov.
Änr BLOV 2010-92
2 Länsstyrelsens minnesanteckningar från besök (uppföljning och utvärdering
av förbundets operativa tillsyn enligt miljöbalken) den 18 oktober 2016.
Änr MI 2015-667
3 Sveriges Kommuners och Landstings cirkulär 16:71. Underlag för renhållningsordningens föreskrifter om avfallshantering.
Dnr 4/2017-459
4 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport, julbordsprojekt Arboga/Kungsör.
Änr MI 2017-20
5 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 24 november 2016, § 203. Taxor
för Västra Mälardalens Myndighetsförbund år 2017.
Dnr 32/2016-041
6 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 24 november 2016, § 206. Revidering av arvodesbestämmelser för förtroendevalda under mandatperioden
2015-2018.
Dnr 48/2016-024
7 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 24 november 2016, § 215. Begäran
om entledigande från uppdrag som revisor i VMMF.
Dnr 15/2015-102
8 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende avstyckning från Skillinge 2:37 i Kungsör kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-01-26

Blad 27

§ 18 forts
9 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Frode 8-12, s:1 och Kungsör 3:1 samt
ledningsrättsåtgärd berörande Frode 10 och 12 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2016-245
10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende avstyckning från Hagsta 4:1 i Kungsör kommun.
Dnr 3/2017-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende anläggningsförrättning berörande Furuskallen 1:39 med flera i Arboga
kommun.
Dnr 4/2016-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering och avstyckning berörande Aspa 1:6 och 8:1 samt
sammanläggning av Aspa 1:6 och 8:1 i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245
13 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande Berga 1:49 och 3:3 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

