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Innehåll
Information
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Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av sovlänga på Valen
2:9 i Arboga kommun
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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 38

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Charlotte Ahlgren informerar om strandskydd.

Förbundsdirektionen tackar för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 39

Änr MI 2015-449

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
sovlänga på Valen 2:9 i Arboga kommun
Sökande: Johanna och Henrik Allert, Sanborgslingon 12, 187 77 Täby
Ansökan innebär strandskyddsdispens för byggnation av fristående
sovlänga om ca 24 m² på Valen 2:9 i Arboga kommun. Åtgärden kräver
inte bygglov.
Området omfattas inte av områdesskydd utöver strandskydd. Hela ön
Valen är utpekad som riksintresse för naturvård och friluftsliv. Planerad
byggnation sker i närhet av befintlig byggnad och anses inte påverka riksintressena i området. Fastigheten har tidigare varit arrenderad tomt som
nu avstyckas och hela fastigheten utgör tomtplats.
Särskilda skäl föreligger då området redan har tagits i anspråk.
Kommunicering har skett och inga synpunkter har inkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens daterad 26 mars 2015
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 8 april
2015
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § att lämna strandskyddsdispens för nybyggnad av
sovlänga, 24 m², på Valen 2:9 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 till att utgöra hela fastigheten Valen 2:9 enligt
situationsplan daterad 7 april 2015.
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.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 39 forts
2

Avgift tas ut för 3 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, med
stöd av förbundets taxa för 2015. Timtaxan är för närvarande 860 kronor, vilket innebär en avgift på 2 580 kronor.

3

Beslut om avgift enligt punkt 2 gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Länsstyrelsens 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 och karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 40

Änr BLOV 2015-44

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus på Östersäby 1:34 i Kungsörs kommun
Sökande: Nils Göran Lindblad, Lövnäs 128, 736 92 Kungsör
Ansökan innebär bygglov och strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus 119 m² på fastigheten Östersäby 1:34 i Kungsörs kommun.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Föreslagen byggnation
ligger helt inom strandskyddat område. Fastigheten ligger också inom
område med riksintresse för rörligt friluftsliv. Riksintresset bedöms inte
påverkas negativt av fritidshusets placering.
Området är redan ianspråktaget för bebyggelse. Att uppföra en ny byggnad på platsen efter rivning bedöms inte ändra platsens karaktär eller betydelse för vare sig allmänheten eller djur och växter.
Kommunicering har skett och inga synpunkter har inkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet. Befintlig avloppsanläggning är bristfällig. En
ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och ansökan ska lämnas till
miljö- och hälsoskyddsenheten innan nytt avlopp inrättas.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas Martin Larsson, ÄC-konsult, Nygatan 33A, 732 20 Eskilstuna,
som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens daterad 16 mars 2015
• Ansökan om bygglov daterad 2 mars 2015
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 15 april 2015
Beslut
1

Ordförandes sign.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § att lämna strandskyddsdispens för nybyggnad av
fritidshus på fastigheten Östersäby 1:34 i Kungsörs kommun.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 40 forts
a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då
området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
b) Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 7 april 2015.
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

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31 att beviljas bygglov för nybyggnad av fritidshus på Östersäby 1:34 i Kungsörs kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vinner
laga kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat.

3

Avgift för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och
underrättelse, 20 781,50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

Länsstyrelsens 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 och karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 41

Dnr 25/2015-041

Ekonomisk flerårsplan 2016-2018
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende daterad den 14 april 2015.
Information enligt MBL § 19 har skett den 29 april 2015.
Beslutsunderlag
• Förslag ekonomisk flerårsplan 2016-2018 daterad 14 april 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner upprättat förslag till
ekonomisk flerårsplan 2016-2018.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 42

Dnr 27/2015-024

Löneväxling till pension
I syfte att vara en attraktiv arbetsgivare erbjuder förbundet samtliga tillsvidareanställda som inte fyllt 65 år möjlighet att löneväxla till pension via
ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Löneväxling innebär att
den anställde gör ett frivilligt löneavstående till förmån för den premie
som förbundet betalar.
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för förbundet. Anställda som löneväxlar får därför ett tilläggsbelopp som består av skillnaderna mellan
sociala avgifter och löneskatt samt avgifter till avtalsförsäkringarna (med
undantag för tjänstepension).
Exempel: För en anställd som minskar sin bruttolön med 1 000 kronor,
uppgår den totala premien till 1 059 kronor. Kostnadsneutraliteten innebär
även att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara
pensionsgrundande.
Vid löneöversyn ska den oväxlade bruttolönen användas som utgångspunkt.
Den anställde kan ändra/anmäla om löneväxling en gång per kalenderår i
samband med lönerevision dock senast 31 december samt vid nyanställning inom tre månader. Ändringen/anmälan gäller från och med april
månad året efter anmälan gjorts.
Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal mellan kommunen och
den anställde. Avtalet kan sägas upp av individen eller kommunen med
omedelbar verkan om förutsättningarna för löneväxlingserbjudandet förändras på grund av ändringar i lag eller centrala kollektivavtal.
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att göra ett avdrag, till exempel
vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs ett uppehåll i löneväxlingen.
Lägsta belopp att löneväxla är 500 kronor. Maximalt får 15 procent av
bruttolönen växlas per månad. Den anställde väljer själv om beloppet ska
sparas i traditionell försäkring eller fondförsäkring och om försäkringen
ska tecknas med återbetalningsskydd.
Försäkringsbolag anvisas av förbundet.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 42 forts
Löneväxlingen kan påverka den anställdes allmänna pension, socialförsäkringar och avtalsförsäkringar. Förbundet utger inte någon kompensation för detta. Därav ges en allmän rekommendation att inte löneväxla om
årsinkomsten efter löneväxlingen understiger 8,07 inkomstbasbelopp.
(58 100 x 8,07 = 468 867 = 39 072 kronor/månad).
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag § 20 från kommunfullmäktige/Arboga daterad 10
februari 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund erbjuder samtliga tillsvidareanställda möjlighet att löneväxla till pension från och med maj månad 2015.

Skickas till
VMKF/Lönekontoret
Förbundskontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 43

Dnr 27/2013-002

Revidering av delegationsordning
Från förbundschefen föreligger förslag på revidering av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsordning.

Beslutsunderlag
• Förslag reviderad delegationsordning daterad 21 april 2015
• Tjänsteskrivelse från förbundschefen daterad 21 april 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer reviderad delegationsordning daterad 21 april 2015.

Skickas till
Samordnare central adm
Förbundskontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 44

Änr MI 2012-1283

Yttrande till Mark- och miljödomstolen avseende Arboga
Energi AB:s överklagan av tillstånd
Från Mark- och miljödomstolen har inkommit föreläggande med begäran
om yttrande över överklagande från Arboga Energi AB av villkor i Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd för förbränningsanläggning,
Arboga Energi AB, Vimman 2, Arboga kommun. Länsstyrelsen i Uppsala
län har lämnat yttrande i ärendet vilket är en del av de handlingar som
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska yttra sig över.

Beslutsunderlag
• Beslut om tillstånd från Länsstyrelsen i Uppsala län daterad 18 december 2014
• Överklagande från Arboga Energi AB daterad 21 januari 2015
• Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län daterad 27 januari 2015
• Föreläggande från Mark- och miljödomstolen daterad 26 mars 2015
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 15 april
2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande över
målnummer M 497-15:
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delar Länsstyrelsens i Uppsalas
uppfattning om att villkor 7 ska kvarstå i sin nuvarande form.
Villkor 13 gällande utsläpp av kväveoxider innebär att 4 av 5 mätningar
som medelvärde inte får överskrida begränsningsvärdet på 200mg/Nm
för att anses uppfyllt. Det krävs enligt länsstyrelsen för att det ska vara
tydligt vilka minimikrav som ska gälla för kväveutsläpp. Det finns inget
intervall föreskrivet i tillståndet för när mätningarna ska genomföras vilket ger en viss flexibilitet vad gäller mätningen. Bolaget ifrågasätter skäligheten i provtagningen och hänvisar till den låga driften, svårigheter att
få till mätningar samt följande kostnader. Ett alternativ skulle kunna vara
att mätintervallet istället förtydligas och begränsas till när driften är som
störst. Då skulle antalet kontroller kunna minskas ner och skäligheten i
provtagningen kännas mer motiverad och lättare att planera in för bolaget. Detta gäller då under förutsättningen att driften fortsatt är så pass låg
som den hittills varit.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 44 forts
Västra Mälardalens Myndighetsförbund gör bedömningen att resultatet
av färre mätningar inte borde bli sämre om mätningarna faktiskt kan läggas till den eller de perioder då driften är som störst och det är som mest
motiverat att kontrollera kväveoxidutsläppet.
Vad gäller den provisoriska föreskriften P1 delar Västra Mälardalens
Myndighetsförbund Länsstyrelsen i Uppsalas uppfattning om att riktvärdena i P1 ska gälla enligt tillstånd och att det inte borde innebära något
hinder att parallellt utföra utredning U1. Att vattnet går till det kommunala reningsverket och att det kommunala reningsverket i tidigare yttrande i tillståndsprövningen ifrågasatt kvalitén stärker bedömningen om
att behovet av P1 är rimligt.

Skickas till
Mark- och miljödomstolen/Målnr: M 497-15
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 45

Änr BLOV 2015-28

Byggsanktionsavgift för olovlig utförd åtgärd samt bygglov
på Svarvaren 2 i Kungsörs kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fick den 16 februari 2015 in en
bygglovansökan avseende tillbyggnad av industri som redan uppförts.
Byggnaden har uppförts utan bygglov på grund av en missuppfattning
mellan sökanden och entreprenören.
Tillbyggnaden avser ett kallförråd om 81 m² på Svarvaren 2 i Kungsörs
kommun.
Kommunicering har skett och sökanden har meddelat att rivning av aktuell tillbyggnad inte kommer att ske för att åstadkomma rättelse.
Bygglovenheten bedömer att byggsanktionsavgiften kan sättas ner till en
fjärdedel då överträdelsen orsakats av bristande intern kommunikation
och inte uppsåtligen.
Bygglov kan ges i efterhand då åtgärden är förenlig med gällande stadsplan.

Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov daterad 16 februari 2015
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 14 april 2015
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap 51 §, om byggsanktionsavgift på 18 467,50 kronor för Kungsörs Mekaniska Verkstad AB, org.nr 556141-4243, Box 134,
736 23 Kungsör, i egenskap av byggherre ha uppfört en tillbyggnad på
81 m² på Svarvaren 2 i Kungsörs kommun utan bygglov och startbesked.

2

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31 § bevilja bygglov för tillbyggnad om 81 m² på
Svarvaren 2 i Kungsörs kommun.

3

Avgift för bygglov, expediering och underrättelse, 2 934,50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 45 forts
4

Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

5

Avgifterna ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Faktura på avgifterna 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
Kungsörs Mekaniska Verkstad AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 46

Änr BLOV 2015-46

Byggsanktionsavgift för olovligt utförd åtgärd på Luktärten
4 i Kungsörs kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fick i mars 2015 in en anmälan
om olovlig installation av eldstad och rökkanal på Luktärten 4 i Kungsörs
kommun. Byggnadsinspektör har efter besök på plats konstaterat att
eldstaden är uppförd utan att anmälan blivit gjord.
Anmälan om installation av aktuell eldstad har inkommit och handläggs
separat. Bygglovenheten finner inga skäl till nedsättning av byggsanktionsavgiften.
Kommunicering har skett och inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 15 april 2015
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap 51 §, om byggsanktionsavgift på 4 450 kronor,
för Greger Eineskär, pnr 711024-7017, Solrosvägen 33, 736 36 Kungsör,
i egenskap av byggherre ha installerat en kamin på Luktärten 4 i
Kungsörs 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
Greger Eineskär
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 47

Dnr 8/2015-042

Ekonomirapport för mars månad 2015
Ekonomirapporten visar för närvarande ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 mars 2015.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport från förbundskontoret daterad 15 april 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 48

Dnr 26/2014-041

Måluppföljning till och med 31 mars 2015
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport från förbundskontoret daterad 1 april 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 49

Dnr 9/2015-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 mars till den
31 mars 2015.

2

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 mars
till den 31 mars 2015.

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 mars till den 31 mars
2015.

4

Av samordnare central administration, rättelse av skrivfel enligt förvaltningslagen § 26. Fel årtal samt fel områdesbenämning i miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsplan 2015, fastställd av förbundsdirektionen 10 december 2014, § 121
Dnr 28/2015-002

5 Förbundsdirektionens ordförandes lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 20 april 2015.
Dnr 24/2015-002
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 50

Dnr 21/2015-007

Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2014”
Från revisorerna har den 10 april 2015 inkommit revisionsrapport
”Granskning av bokslut och årsredovisning 2014” och revisionsberättelse
för 2014.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2014”
daterad 10 april 2015
• Revisionsberättelse daterad 10 april 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisionsrapporten och
revisionsberättelsen till handlingarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Revisor Eie Gillheim
Revisor Håkan Sundström
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 51

Änr BLOV 2014-202

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat förhandsbesked på Hällby 3:24 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 19 november 2014, § 112, om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och garage på Hällby 3:24 i Arboga kommun.
Grannar överklagade förbundsdirektionens beslut.
Länsstyrelsen beslutade 12 mars 2015 att avslå överklagandet.

Beslutsunderlag
• Beslut från Länsstyrelsen daterad 12 mars 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 52

Änr BLOV 2014-78

Mark- och miljödomstolens dom avseende överklagat förhandsbesked på Brattberget 1:38 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 21 maj 2014, § 54, om förhandsbesked
för nybyggnad av småhus och smådjurshotell på Brattberget 1:38 i Arboga
kommun.
Grannar överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 19 september 2014 att avslå överklagandena.
Länsstyrelsens beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 20 mars 2015 att avslå överklagandet.

Beslutsunderlag
• Dom från Mark- och miljödomstolen daterad 20 mars 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomstolens dom till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-04-29

§ 53

Handlingar för kännedom
1

Länsstyrelsens beslut den 27 mars 2015. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut (anmälan föranleder ingen åtgärd) avseende
klagomål rörande placering av friggebod på Konvaljen 5 i Kungsörs kommun
BLOV 2014-130

2

Länsstyrelsens beslut den 31 mars 2015. Länsstyrelsen förelägger Arboga kommun att inom verksamhetsområde Hällarna tillgodose behovet av vattentjänster gällande dricksvatten och spillvatten genom en
allmän Va-anläggning. Anläggningen ska vara klar senast två år efter
att Länsstyrelsens beslut vunnit laga kraft
Änr MI 2015-486

3

Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 15:15. Vårpropositionen
och vårändringsbudget för år 2015.
Dnr 26/2015-400

4

Beslut i Kommunfullmäktige/Arboga den 26 mars 2015, § 23. Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Arboga och
Kungsörs kommuner antas.
Änr MI 2014-598

5

Beslut i Kommunfullmäktige/Kungsör den 7 april 2015, § 40. Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Arboga och
Kungsörs kommuner antas.
Änr MI 2014-598

6

Återrapportering av beslut FD § 111/2014, föreläggande med vite.
Uppföljande inspektion på Röfors 4:4 i Arboga kommun är utförd och
begäran om utdömande av vite är ej aktuellt.
Änr MI 2014-1352

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Säby 3:41 i Arboga kommun.
Dnr 4/2015-245

8

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Östersäby 4:2, 4:12 och Norrby
1:19 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

