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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 114

Dnr 53/2015-002

Beslutsattestanter
Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende daterad den 11 november 2015.
Beslutsunderlag
• Förteckning beslutsattestanter 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser beslutsattestant med ersättare för respektive ID för år 2016 enligt följande:
1 Förbundschef Thomas Åkesson, med Dan Avdic Karlsson som ersättare, för ID 30000 (Förbundsdirektion) och ID 30001 (Revision).
2

Förbundschef Thomas Åkesson, med enhetssamordnare miljö Eva
Carlstedt Ståhl som ersättare, för ID 30099 (Felkontering löner),
ID 31000 (VMMF administration), ID 32100 (Bygglov administration),
ID 32200 (Bygglov), ID 32300 (Energirådgivning), ID 33100 (Miljö- och
hälsoskydd administration), ID 33200 (Miljö- och hälsoskydd), ID
90100 (Pensioner), ID 90400 (Avskrivning externa), ID 91000 (Kommunbidrag), ID 93000 (Internränta), ID 94000 (Finansiella intäkter/kostnader), ID 95000 (Extra ord intäkter/kostnader), ID 96000
(Avskrivning), ID 99999 (Årsomslutning investeringar), ID 90200
(Oförutsett), ID 99000 (Årets resultat) och ID 99990 (Investeringar).

Skickas till
Berörda
Revisor xxx + handling
Revisor xxx + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 115

Dnr 52/2015-028

Klämdag 2016
Under 2016 infaller en klämdag, fredag 6 maj.
Inom Västra Mälardalens Myndighetsförbund brukar klämdagar inarbetas
av personalen om arbetet så tillåter och erforderlig service till allmänheten
kan upprätthållas. Lägsta godtagbara bemanning innebär att minst en
medarbetare finns tillgänglig på Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
kontor under klämdagen.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att under 2016 kan fredag 6 maj inarbetas av personal under förutsättning att erforderlig service
till allmänheten kan upprätthållas.

Skickas till
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Förbundskontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 116

Dnr 51/2015-447

Kommunala skyttar i Arboga kommun
Polismyndigheten i Västmanlands län har utfärdat tillståndsbevis enligt 3
kap 6 § ordningslagen, att inom detaljplanelagt område i Arboga skjuta
skadedjur, för förbundets anlitande skyttar xxx, xxx och xxx. Tillståndsbeviset är giltigt till och med den 31 december 2018.
Då tillståndsbeviset är förenat med uppdraget utser förbundsdirektionen
varje år kommunala skyttar för nästkommande år. Om uppdraget avbryts
medför detta att tillståndsbeviset ska upphävas.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser för perioden 1 januari 2016
till den 31 december 2016 följande kommunala skyttar inom Arboga
kommun:
xxx
xxx
xxx

Skickas till
xxx
xxx
xxx
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 117

Dnr 67/2013-049

Eget kapital, hantering av eventuell överskjutande del
Förbundet har från förbundsmedlemmarna fått i uppdrag att ta fram regler kring nivå samt hur hantering av eventuell överskjutande del av eget
kapital ska hanteras.
Den maximala nivån som föreslås på eget kapital är 3 miljoner kronor.
Återbetalning sker utifrån den nivå det egna kaptalet har i godkänd årsredovisning och det fördelningstal som anges i förbundsordningen 14 §.
Tanken med ett eget kapital är att det ska kunna användas vid investeringar och projekt. I framtiden finns projekt kring uppgradering av verksamhetssystemet ECOS, e-tjänster, hemsida, digitala hjälpmedel i tillsynen
med mera men också att en buffert behövs för övriga händelser. I de 3 miljonerna ingår också förbundets resultatutjämningsreserv vars storlek är
bestämd till 15 % av kommunbidraget.
Förbundet har tidigare beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Riktlinjerna kompletteras
med hur eget kapital ska hanteras enligt ovan.
Beslutsunderlag
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2015
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att eget kapital maximalt uppgår till 3 miljoner kronor, utifrån godkänd årsredovisning
den 31 december, och överskjutande del återbetalas till förbundsmedlemmarna i enlighet med fördelningstalen i förbundsordningens 14 §.
Återbetalning sker när årsredovisningen är godkänd och detta förfarande gäller från och med årsredovisning 2015.
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds riktlinjer för god ekonomisk
hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv kompletteras
med ovanstående beslutspunkt nr 1.
3 Beslutet sänds till förbundsmedlemmarna för kännedom.

Skickas till förbundsmedlemmarna och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 118

Dnr 47/2015-007

Revisionsrapport Översiktlig granskning delårsrapport
2015-08-31
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende.
Revisorerna bedömer att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som för verksamheten.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport från KPMG den 7 oktober 2015
• Bedömning från revisorerna den 7 oktober 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisionsrapporten till
handlingarna.

Skickas till
Revisor xxx
Revisor xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 119

Änr MI 2014-490

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadshus på Ödesberga 2:10 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på fastigheten Ödesberga 2:10 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 behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 12 mars 2012
• Delegationsbeslut den 7 maj 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 november 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 § enligt nedan:
1 Vid vite om 40 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 12 juni
2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen för hus nr 1 och hus nr 3 på fastigheten Ödesberga 2:10
(Hus nr 1 och 3) i Arboga kommun.
2 Vid vite om 40 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 12 juni
2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen för hus nr 1 och hus nr 3 på fastigheten Ödesberga 2:10
(Hus nr 1 och 3) i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 119 forts
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
4 Avgift tas ut för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 1 720
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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
xxx
xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 120

Änr MI 2014-133

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bostadhus på Jäder 11:3 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Jäder 11:3 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 23 januari 2012
• Delegationsbeslut den 20 februari 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 10 november 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
(1998:808) 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt
Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 75 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 23 april
2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen för hus nr 1 och hus nr 2 på fastigheten Jäder 11:3 i Arboga kommun.
2 Med vite om 75 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 23 april
2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen för hus nr 1 och hus nr 2 på fastigheten Jäder 11:3 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 120 forts
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
4 Avgift tas ut för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
1 720 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
xxx
xxx
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 121

Änr BLOV 2015-280

Ansökan om nybyggnad av fritidshus på Skäftruna 5:11 i
Kungsörs kommun
Sökande: xxx
Ansökan innebär bygglov för nybyggnad av bostadshus, cirka 137 m²
bruttoarea på fastigheten Skäftruna 5:11 i Kungsörs kommun.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Området är redan ianspråktaget för bebyggelse. Att utföra byggnationen bedöms inte ändra
platsens karaktär eller betydelse för vare sig allmänheten eller djur och
växter.
Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är Sven-Åke Lundin utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt
plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 26 oktober 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 12 november 2015
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31 § att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Skäftruna 5:11 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.
2 Avgift för bygglov och startbesked, 20 962:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 122

Änr BLOV 2015-287

Ansökan om nybyggnad av utställningshall på Lådberga
2:53 i Kungsörs kommun
Sökande: xxx
Ansökan innebär bygglov för nybyggnad av utställningshall/lokaler om
cirka 960 m² på Lådberga 2:53 i Kungsörs kommun.
Fastigheten omfattas av detaljplan. Åtgärden är förenlig med gällande
planbestämmelser. På fastigheten finns sedan tidigare lokaler som Sängfabriken Mati AB använder för sin verksamhet. En större del av den nya hallen kommer att användas för utställning av verksamhetens produkter
samt en mindre del till kundmottagning och kontor.
Berörda grannar har inte underrättats då planerad åtgärd inte strider mot
gällande plan.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är Sven-Åke Lundin utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt
plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 27 oktober 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 12 november 2015
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31 § att bevilja bygglov för nybyggnad av utställningslokal på fastigheten Lådberga 2:53 i Kungsör 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.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 123

Änr BLOV 2015-277

Ansökan om nybyggnad av småhus på Brattberget 3:20 i
Arboga kommun
Sökande: xxx
Ansökan innebär nybyggnad av småhus om cirka 182 m² på Brattberget
3:20 i Arboga kommun.
Fastigheten är belägen utanför planlagt område, ingår inte i någon samlad
bebyggelse och omfattas inte av områdesskydd eller riksintressen.
Det finns flera byggnader på fastigheten, bland annat ett mindre bostadshus. Det nya bostadshuset kommer att ligga cirka 6 meter sydost om en
större lada på egna fastigheten. Enskild VA- anläggning finns och anläggningen är dimensionerad och godkänd för att även betjäna det nya bostadshuset.
Berörda grannar har ingen erinran till aktuell byggnation.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 21 oktober 2015
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 12 november 2015
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 31 § att bevilja bygglov för nybyggnad av bostadhus på fastigheten Brattberget 3:20 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 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.
2 Avgift för bygglov och startbesked, 20 735:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2015.

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 124

Dnr 8/2015-042

Ekonomirapport för oktober månad 2015
Ekonomirapporten visar för närvarande på ett överskott om 565 000 kronor.
Överskottet beror bland annat på att kontot för oförutsett ej behöver nyttjas fullt ut, lägre kostnader för direktionens kurser och arvoden samt
ökade intäkter för bygglovärenden, enskilda avlopp och PCB ärenden.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 oktober 2015.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 10 november 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 125

Dnr 26/2014-041

Måluppföljning till och med den 31 oktober 2015
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.

Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 november 2015

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 126

Dnr 9/2015-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 oktober till den
31 oktober 2015.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober
till den 31 oktober 2015.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 oktober till den 31
oktober 2015.
4 Av förbundsdirektionens ordförande lämnat yttrande till Mark- och
miljödomstolen avseende tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för ny kommunal vattentäkt på Lunger 8:27 i Arboga kommun.
Änr MI 2014-442
5 Av förbundsdirektionens ordförande lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 16 november 2015.
Dnr 24/2015-002
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisingen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 127

Änr MI 2014-1586

Mark- och miljööverdomstolens beslut avseende överklagat strandskydd på Älholmen 1:34 i Arboga kommun
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 att avslå överklagandet.
Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 9 oktober 2015 att inte ge
prövningstillstånd.
Beslutsunderlag
• Mark- och miljööverdomstolens protokoll den 9 oktober 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljööverdomstolens protokoll till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 128

Änr MI 2012-1283

Mark- och miljödomstolens dom avseende Arboga Energi
AB:s överklagan av tillstånd
Förbundsdirektionen lämnade den 29 april 2015, § 44 yttrande till Markoch miljödomstolen avseende Arboga Energi AB:s överklagan.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 5 november 2015 att avslå överklagandet.
Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens dom den 5 november 2015

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

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 129

Änr MI 2014-955

Mark- och miljödomstolens dom avseende ansökan om utdömande av vite på Järnäs 9:15 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 17 september 2014, § 83, om förbud
med vite att släppa ut avloppsvatten gällande BDT-vatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun.
Förbundsdirektionen beslutade den 17 juni 2015, att ansöka hos Mark- och
miljödomstolen om utdömande av vite.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 oktober 2015 att fastighetsägaren till Järnäs 9:15 i Arboga kommun ska betala förelagt vite till staten.
Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens dom den 2 oktober 2015
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomstolens dom till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 130

Änr BLOV 2015-94

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat beslut om avslag för uppsättande av solceller på Laggaren 5 i Arboga
kommun
Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutade den 29 juni 2015, § 2, att
avslå ansökan om uppsättning av solceller på Laggaren 5 i Arboga kommun.
Sökanden överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 27 oktober 2015 att avslå överklagandet.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens beslut den 27 oktober 2015

Beslut
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 131

Änr MI 2015-581

Länsstyrelsen beslut avseende överklagat beslut om avslag på strandskyddsdispens på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 26 augusti 2015, § 71, att avslå ansökan om strandskyddsdispens på Östersäby 2:10 i Kungsörs kommun.
Sökanden överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 11 november 2015 att upphäva förbundets
beslut och meddela sökanden strandskyddsdispens med villkor.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens beslut den 11 november 2015
Beslut
Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 132

Handlingar för kännedom
1 Mark- och miljödomstolens dom den 16 oktober 2015. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende
beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten på Järnäs 8:6 i Arboga kommun
Änr MI 2011-78
2 Länsstyrelsens beslut den 20 oktober 2015. Länsstyrelsen avslår överklagandena. Klagomål avseende ekar som skapar olägenhet genom skuggbildning, nedskräpning och risk för skador vid nedfallande träd
Änr BLOV 2015-48
3 Länsstyrelsens beslut den 26 oktober 2015. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten och timavgift för
tillsynsärende på Sjölunda 1:9 i Arboga kommun
Änr MI 2015-516
4 Beslut i Kommunfullmäktige/Arboga den 24 september 2015, § 122.
Entledigande från uppdrag som ersättare i förbundsdirektionen, Janina
Isaksson.
Dnr 59/2014-102
5 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 oktober 2015, § 147. Val
av ny ersättare i förbundsdirektionen, Kjell Wendin.
Dnr 59/2014-102
6 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 9 november 2015, § 163.
Delårsrapport per den 31 augusti 2015.
Dnr 8/2015-042
7 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 9 november 2015, § 164.
Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 39/2015-041
8 Bekräftelse på anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk behandling på Holmsätter 2:11 i Arboga kommun.
Änr MI 2015-1579
9 Projektrapport, tillsynsprojekt inomhusmiljön i skolan 2014-2015 i Arboga och Kungsörs kommuner.
Änr MI 2014-169
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2015-11-25

§ 132 forts
10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning av Prästgärdet 2:1 samt ledningsrättsåtgärd berörande styckningslotten i Arboga kommun.
Dnr 4/2015-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Heijkenskjöld 1 och 2 i Arboga
kommun.
Dnr 4/2015-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Kungsör 3:1 och Uddhagen 5 i
Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245
13 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Gräsnäs 7:1 samt fastighetsreglering berörande styckningslotten och Gräsnäs s:3 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245
14 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrätt Kolsva Bruk – Alvik L529 samt omprövning av
ledningsrätt 19-KOS-10911 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2015-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

