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Beslutande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

Blad 1

Innehåll
Verksamhetsrapport januari-april 2015

2

Promemorian Förbättrat genomförande av industriutsläppsdirektivet

3

Förslag till detaljplan för Sturehallen 1 med flera i Arboga kommun

4

Ansökan om utdömande av vite på Järnäs 9:15 i Arboga kommun

5

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Smedby 3:10, Smedby
339, Smedby 341 i Arboga kommun

6

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Smedby 3:11, Smedby
326, i Arboga kommun

8

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Smedby 3:11, Widéns
lantbruk, i Arboga kommun

10

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Ödesberga 10:1 i Arboga
kommun
12
Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga på Östersäby 1:27 i
Kungsörs kommun

14

Ansökan om nybyggnad av betongstation på Balken 1 i Kungsörs
kommun

16

Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller på småhus på
Laggaren 5 i Arboga kommun

17

Ekonomirapport för maj månad 2015

18

Måluppföljning till och med 31 maj 2015

19

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

20

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat strandskyddsdispens på
Älholmen 1:21 i Arboga kommun

21

Handlingar för kännedom

22

Ansökan om förhandsbesked för småhus på Granhammar 6:1 i
Kungsörs kommun

24

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 54

Dnr 8/2015-042

Verksamhetsrapport januari-april 2015
Från förbundschefen föreligger upprättad verksamhetsrapport för perioden 1 januari – 30 april 2015.
Beslutsunderlag
• Verksamhetsrapport daterad 11 maj 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner upprättad verksamhetsrapport för perioden januari-april 2015 och överlämnar den till förbundsmedlemmarna.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 55

Änr MI 2015-696

Promemorian Förbättrat genomförande av industriutsläppsdirektivet
Från Miljö- och energidepartementet har inkommit remiss i rubricerat
ärende för yttrande senast den 26 juni 2015.
I förslaget på förordning om ändring i miljötillsynsförordningen föreslås
att för varje verksamhet som omfattas av industriutsläppsdirektivet ska
den operativa tillsynsmyndigheten upprätta ett tillsynsprogram som regelbundet uppdateras.
Föreslagna förändringar är positiva då det skapar en tydlighet i tillämpningen av industriutsläppsdirektivet vid den operativa tillsynen.
Beslutsunderlag
• Remiss från Miljö- och energidepartementet daterad 19 maj 2015
• Tjänsteskrivelse från förbundschefen daterad 1 juni 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har ingen erinran mot föreslagna
förändringar som redovisas i promemorian ”Förbättrat genomförande av
industriutsläppsdirektivet”.

Skickas till
m.registrator@regeringskansliet.se M2015/2176/R
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 56

Dnr 33/2015-214

Förslag till detaljplan för Sturehallen 1 med flera i Arboga
kommun
Från tekniska förvaltningen i Arboga kommun har samrådshandlingar i
rubricerat ärende för yttrande senast den 17 juli 2015.
Syftet med planen är att möjliggöra en fastighetsreglering som avser att
inkludera angränsande parkering och parkmark i samma fastighet som
Hantverkaren 3 (Stureskolan) respektive Sturehallen 1 (Idrottshallen).
Förbundskontoret har inga synpunkter på förslag till detaljplan för Sturehallen 1 med flera.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar daterad 5 juni 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag
till detaljplan för Sturehallen 1 med flera i Arboga kommun.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 57

Änr MI 2014-955

Ansökan om utdömande av vite på Järnäs 9:15 i Arboga
kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 17 september 2014, § 89, om förbud
med vite att från och med den 18 maj 2015 släppa ut avloppsvatten gällande BDT-vatten från bostadshus på Järnäs 9:15 i Arboga kommun.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar vid besök på plats den 2 juni
2015 att förbudet inte följs. Den bristfälliga avloppsanordningen används
fortfarande enligt fastighetsägaren. Avloppsanordningen består av en sluten tank för WC och BDT är påkopplat till en serie av inspektionsbrunnar
med okänt utlopp som dock förmodas gå till en äng eller ängsdike. Godtagbar slamavskiljare och efterföljande rening saknas. Avloppsanordningen anses därmed fortsatt vara bristfällig och utgör en risk för miljö- och
hälsa.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att ansökan om utdömande av
vite ska göras.
Beslutsunderlag
•
•
•

Delegationsbeslut om förbud daterad 22 oktober 2012
Förbundsdirektionens beslut den 17 september 2014, § 83
Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 3 juni 2015

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 50 000 kronor för utsläpp av avloppsvatten gällande BDT-vatten till den bristfälliga avloppsanordningen
på Järnäs 9:15 i Arboga kommun enligt förbud om vite meddelat den 17
september 2014, § 83.
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
Stefan Deubler
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 58

Änr MI 2014-185

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Smedby
3:10, Smedby 339, Smedby 341 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen som genomfördes hösten 2011 konstaterades brister i
avloppsanordningen på Smedby 3:10 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 ska ske.
Kommunicering har skett. Fastighetsägaren uppger att avloppet kommer
att åtgärdas innan vitet döms ut. Inkomna synpunkter förändrar inte
miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport daterad 11 oktober 2011
• Delegationsbeslut om förbud daterad 25 februari 2014
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 26 maj
2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken 9 kap. 5 §, förbjuda fastighetsägarna till Smedby 3:10 i
Arboga kommun enligt nedan:
1

Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Markus Widén, 19840113-6653,
Smedby 339, 732 96 Arboga, från och med den 11 januari 2016 släppa
ut avloppsvatten till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen på fastigheten Smedby 3:10 i Arboga kommun.

2

Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Johan Widén, 19811113-6639,
Smedby 326, 732 96 Arboga, från och med den 11 januari 2016 släppa
ut avloppsvatten till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen på fastigheten Smedby 3:10 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 58 forts
3

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

4

Avgift tas ut för 1 timmes nedlagd handläggningstid i ärendet, 860
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

5

Beslut om avgift enligt punkt 4 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
Inskrivningsmyndigheten Mora
Markus Widén
Johan Widén
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 59

Änr MI 2015-593

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Smedby
3:11, Smedby 326, i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen som genomfördes hösten 2011 konstaterades brister i
avloppsanordningen på Smedby 3:11 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 ska ske.
Kommunicering har skett. Fastighetsägaren uppger att avloppet kommer
att åtgärdas innan vitet döms ut. Inkomna synpunkter förändrar inte
miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport daterad 11 oktober 2011
• Delegationsbeslut om förbud daterad 9 december 2013
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 26 maj
2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken 9 kap. 5 § förbjuda fastighetsägarna till Smedby 3:11 i
Arboga kommun enligt nedan:
1

Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Markus Widén, 19840113-6653,
Smedby 339, 732 96 Arboga, från och med den 11 januari 2016 släppa
ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten Smedby 3:11 i Arboga kommun.

2

Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Johan Widén, 19811113-6639,
Smedby 326, 732 96 Arboga, från och med den 11 januari 2016 släppa
ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten Smedby 3:11 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 59 forts
3

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

4

Avgift tas ut för 1 timmes nedlagd handläggningstid i ärendet, 860
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

5

Beslut om avgift enligt punkt 4 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
Inskrivningsmyndigheten Mora
Markus Widén
Johan Widén
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 60

Blad 10

Änr MI 2015-596

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Smedby
3:11, Widéns lantbruk, i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen som genomfördes hösten 2011 konstaterades brister i
avloppsanordningen på Smedby 3:11 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 ska ske.
Kommunicering har skett. Fastighetsägaren uppger att avloppet kommer
att åtgärdas innan vitet döms ut. Inkomna synpunkter förändrar inte
miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport daterad 11 oktober 2011
• Delegationsbeslut om förbud daterad 9 december 2013
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 26 maj
2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 §, 9 kap. 2 och 7 §§, 26 kap 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1

Vid vite om 70 000 kronor förbjuda Widéns Lantbruk, 811113-6639,
Smedby 326, 732 96 Arboga, från och med den 11 januari 2016 släppa
ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten Smedby 3:11 i Arboga kommun.

2

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 60 forts
3

Avgift tas ut för 1 timmes nedlagd handläggningstid i ärendet, 860
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

4

Beslut om avgift enligt punkt 3 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
Inskrivningsmyndigheten Mora
Widéns Lantbruk
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 61

Blad 12

Änr MI 2013-1430

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Ödesberga
10:1 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen som genomfördes hösten 2011 konstaterades brister i
avloppsanordningen på Ödesberga 10:1 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 ska ske.
Kommunicering har skett. Fastighetsägaren uppger att avloppet kommer
att åtgärdas innan vitet döms ut. Inkomna synpunkter förändrar inte
miljö- och hälsoskyddsenhetens bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport daterad 10 oktober 2011
• Delegationsbeslut om förbud daterad 16 december 2013
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 26 maj
2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap 3 §, 9 kap 7 §, 26 kap 9 §, 14 och 15 §§ förbjuda fastighetsägarna till
Ödesberga 10:1 i Arboga kommun enligt nedan:
1

Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Johan Lars-Erik Eriksson Hahne,
19830124-6917, Tveta Björkbacken 620, 732 96 Arboga, från och med
den 10 januari 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten Ödesberga 10:1 i Arboga kommun.

2

Vid vite om 35 000 kronor förbjuda Silje Marie Taxt, 19841001-6342,
Tveta Björkbacken 620, 732 96 Arboga, från och med den 10 april 2016
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på
fastigheten Ödesberga 10:1 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 61 forts
3

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

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
Inskrivningsmyndigheten Mora
Johan Lars-Erik Hahne
Silje Marie Taxt
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 62

Änr MI 2015-717

Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga på Östersäby 1:27 i Kungsörs kommun
Sökande: Jenny Kristiansson, Svampskogsvägen 64, 186 55 Vallentuna
Ansökan innebär strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga, 25
m², inom tidigare beslutad tomtplats på Östersäby 1:27 i Kungsörs kommun.
Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv.
Särskilda skäl föreligger då området redan har tagits i anspråk.
Kommunicering har skett.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens daterad 21 maj 2015
• Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 3 juni
2015
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap., 18 b § att lämna strandskyddsdispens för gäststuga på
25 m2 på Östersäby 1:27 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 följer av beslut från Kungsörs kommuns bygg- och
miljönämnd, 27 maj 2007.
c) Beslut 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.
d) Dispensen medger en gäststuga som ska placeras minst 4,5 m söder
om meddelad tomtplatsavgränsning.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 62 forts
2

Avgift tas ut för 3 timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 580
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

3

Beslut om avgift enligt punkt 2 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 och karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 63

Änr BLOV 2015-89

Ansökan om nybyggnad av betongstation på Balken 1 i
Kungsörs kommun
Sökande: AB Strängbetong, Box 500, 736 25 Kungsör
Ansökan innebär nybyggnad av betongstation på Balken 1 i Kungsörs
kommun. Byggnadsarean uppgår till 517 m².
Fastigheten omfattas av detaljplan som anger industriändamål som användningssätt, där byggnadshöjden är begränsad till 10,6 meter.
Anläggningen avviker från gällande detaljplan avseende byggnadshöjden.
Byggnadshöjden för den aktuella byggnaden uppgår till 15, 8 meter. Med
silon på taket uppgår totalhöjden till 27 meter. Det ger en höjd på + 34,0 i
Kungsörs lokala höjdsystem, vilket är samma höjd som på den befintliga
silobyggnaden på fastigheten.
Bygglovenheten bedömer att bygglov med liten avvikelse kan beviljas, då
den nya betongstationens totalhöjd inte överskrider den befintliga anläggnings höjd och då byggnadsarea samt volym utgör en mycket begränsad
del av Strängbetongs totala anläggningsyta.
Ärendet är skickat på remiss till berörda och kontrollansvarig saknas varför beslut om bygglov inte kan fattas i nuläget.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov daterad 16 april 2015
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 2 juni 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut i
ärendet till förbundsdirektionens arbetsutskott.

Skickas till
Förbundsdirektionens arbetsutskott
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 64

Änr BLOV 2015-94

Ansökan om bygglov för uppsättning av solceller på småhus på Laggaren 5 i Arboga kommun
Sökande: Göran Waxin, Västerlånggatan 13, 732 30 Arboga
Ansökan innebär uppsättning av solceller på Laggaren 5 i Arboga kommun.
Fastigheten ligger i en av de mest välbevarade och värdefulla kulturhistoriska miljöerna i Arboga stadskärna. Stadskärnan är klassad som riksintresse för kulturmiljövården.
Bygglovenheten bedömer att solpaneler på den aktuella byggnaden skulle
påverka den kulturhistoriska miljön på ett påtagligt negativt sätt. I Arboga
stadskärna bör de kulturhistoriska värdena ha företräde framför elproduktion i form av solceller som påtagligt påverkar fasader och tak. Bygglov bedöms inte kunna medges för den sökta åtgärden.
Kommunicering med sökanden pågår varför beslut i ärendet inte kan fatttas i nuläget.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov daterad 22 april 2015
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 2 juni 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut i
ärendet till förbundsdirektionens arbetsutskott.

Skickas till
Förbundsdirektionens arbetsutskott
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 65

Dnr 8/2015-042

Ekonomirapport för maj månad 2015
Ekonomirapporten visar för närvarande ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 maj 2015.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport från förbundskontoret daterad 9 juni 2015

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 66

Dnr 26/2014-041

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

Skickas till
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 67

Dnr 9/2015-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 april till den
31 maj 2015.

2

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

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 april till den 31 maj
2015.

4

Förbundsdirektionens ordförandes lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 8 juni 2015.
Dnr 24/2015-002

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisingen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 68

Änr MI 2014-1586

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat strandskyddsdispens på Älholmen 1:21 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 10 december 2014, § 122, att avslå ansökan om strandskyddsdispens på Älholmen 1:21 i Arboga kommun.
Sökanden överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 6 maj 2015 att avslå överklagandet.
Beslutsunderlag
• Beslut från Länsstyrelsen daterad 6 maj 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 69

Handlingar för kännedom
1

Beslut från Livsmedelsverket avseende rapporteringsskyldighet för
kontrollmyndigheter enligt livsmedelslagstiftningen. För kontroll utförd 2016.
Änr MI 2015-646

2

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 23 april 2015, § 55. Årsredovisning från VMMF för år 2014.
Dnr 21/2015-007

3

Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 11 maj 2015, § 62. Bokslut
och årsredovisning för VMMF.
Dnr 14/2014-042

4

Bekräftelse på anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk behandling på Barnhuset 3 i Arboga kommun.
Änr MI 2015-586

5

Bekräftelse på anmälan om etablering av solarium på Lunger 3:126 i
Arboga kommun.
Änr MI 2015-430

6

Bekräftelse på anmälan om etablering av bassängbad på Lunger 3:126 i
Arboga kommun.
Änr MI 2015-750

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Norra Skogen 1:36 i Arboga kommun.
Dnr 4/2015-245

8

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Dal 1:2 och 5:2 samt Vretberga
1:2 i Arboga kommun.
Dnr 4/2015-245

9

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Hasta 5:22, 5:51 och Långhäll
1:6 i Arboga kommun.
Dnr 4/2015-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 69 forts
10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Berg 4:2 och 5:1 i Kungsörs
kommun.
Dnr 4/2015-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Östersäby 4:2 och 6:2 i Kungsörs kommun samt överenskommelse enligt 43 § AL.
Dnr 4/2015-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Skillinge 2:283 och 2:284 i
Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245
13 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende sammanläggning och klyvning berörande Lådeby 3:17, Torpunga 1:5 och Stenby 6:1 med flera i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-06-17

§ 70

Änr BLOV 2015-113

Ansökan om förhandsbesked för småhus på Granhammar
6:1 i Kungsörs kommun
Sökande: Mathias och Sofia Lövstedt, Hogsta 105, 736 91 Kungsör
Ansökan innebär förhandsbesked för nybyggnad av småhus och garage
på Granhammar 6:1 i Kungsörs kommun.
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och enligt
översiktsplanen ställer sig kommunen positiv till byggande på landsbygden. Den planerade åtgärden bedöms inte skada områdets natur- och kulturvärden. Platsen är lämpad för småhus och innebär ingen olägenhet för
berörda grannar.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende och ingen erinran
har inkommit.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked daterad 22 maj 2015
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 9 juni 2015
Bygglovenheten bedömer att positivt förhandsbesked för nybyggnad av
småhus och garage kan medges.
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 17 §, meddela att den sökta åtgärden kan tillåtas
på den avsedda platsen.
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.

2

Avgift för förhandsbesked, expediering och underrättelse, 6 619:50
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 24

