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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

Blad 1

Innehåll
Taxa 2017

3

Delårsrapport 2016

4

Yttrande avseende ansökan om utförda reparationsåtgärder vid
Grindberga kraftverk i Arboga kommun

5

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

6

Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten på Ökna 1:7 i
Arboga kommun

7

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Granhammar 4:1 i
Kungsörs kommun

9

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Torp 2:5 i Arboga
kommun

11

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Kåsätter 1:18 i Arboga
kommun

13

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 1:3 i Arboga
kommun

15

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 1:4 i Arboga
kommun

17

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:1 (Viby Gård) i
Arboga kommun

19

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:1 (Sävgården) i
Arboga kommun

21

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:6 i Arboga
kommun

23

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 10:4 i Arboga
kommun

25

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 13:2 i Arboga
kommun

27

Ansökan om strandskyddsdispens för stuga på Valen 1:7 i Arboga
kommun

29

Byggsanktionsavgift för olovligt utförd åtgärd på Lådberga 2:39 i
Kungsörs kommun

31

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

Blad 2

Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolmoduler på Ärlan
12 i Arboga kommun

32

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Strömsnäs
1:1 i Arboga kommun

33

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat förhandsbesked på
Brattberget 1:38 i Arboga kommun

34

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

35

Handlingar för kännedom

36

Yttrande avseende redan utförda skredförebyggande åtgärder i Arboga
ån i Arboga kommun

37

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 86

Dnr 32/2016-041

Taxa 2017
Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag till Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2017 daterad den 2 september 2016.
Taxan innefattar avgifter för övrig verksamhet, prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område, offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen, verksamhet enligt tobakslagen, verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel, verksamhet enligt strålskyddslagen,
verksamhet enligt alkohollagen och bygglov.
Beslutsunderlag
• Förslag till taxa 2017 den 2 september 2016
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för år 2017.
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för år 2017 överlämnas
till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Skicka till
Förbundsmedlemmarna + handling
Samordnare central adm
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 87

Dnr 6/2016-042

Delårsrapport 2016
Från förbundskontoret föreligger delårsrapport för perioden 1 januari – 31
augusti 2016.
Beslutsunderlag
• Delårsrapport den 12 september 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner delårsrapport 2016.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 88

Änr MI 2015-1824

Yttrande avseende ansökan om utförda reparationsåtgärder vid Grindberga kraftverk i Arboga kommun
Från Mark- och miljödomstolen har inkommit möjlighet att lämna yttrande avseende Mälarenergis ansökan om godkännande i efterhand för
utförda reparationsåtgärder med mera vid Grindberga krafverk och omfattande Grindberga 1:2, 1:5 och Nygärdet 1 i Arboga kommun.
Yttrandet ska vara Mark- och miljödomstolen tillhanda senast 26 september 2016. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och beviljats
förlängd svarstid till den 6 oktober 2016.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att åtgärderna var nödvändiga
och att det saknas hinder för att godkänna dem i efterhand.
Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens kungörelse den 25 augusti 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 september 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att åtgärderna som vidtagits vid Grindberga Kraftverk och berör fastigheterna Grindberga 1:2, 1:5
och Nygärdet 1 i Arboga kommun, var berättigade och kan medges ett
godkännande i efterhand i enlighet med miljöbalken 11 kap. 16 §.

Skickas till
Nacka tingsrätt, målnummer M 3709-16
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 89

Änr MI 2014-955

Ansökan om utdömande av vite på Järnäs 9:15 i Arboga
kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 17 mars 2016, § 29, om förbud med
löpande vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun.
Fastighetsägaren har via telefon meddelat att anordningen är i bruk samt att
några åtgärder eller ändringar inte har genomförts. Den 6 september 2016
inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och konstaterade att den
bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har på plats konstaterar att förbudet med
löpande vite inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite
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 7 september 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen
om utdömande av vite på 30 000 kronor för utsläpp av BDT-avloppsvatten till
den bristfälliga avloppsanordningen för hus nummer 1 på Järnäs 9:15 i Arboga
kommun, i enighet med meddelad tremånadersperiod som passerats i förbud
med löpande vite daterat 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 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 90

Änr MI 2015-32

Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten på
Ökna 1:7 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 25 februari 2015, § 18, om förbud med
vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
på Ökna 1:7 i Arboga kommun.
Den 26 juli 2016 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och
fastighetsägaren informerade att anordningen är i bruk samt att några åtgärder eller ändringar inte har genomförts. Nuvarande avloppsanordning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas
för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har på plats konstaterar att förbudet med
vite inte följs och bedömer att förbud med löpande vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 5 juli 2011
• Delegationsbeslut den 14 januari 2014
• Förbundsdirektionens beslut den 25 februari 2015, § 18
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 september 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 3 och 7 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 och 14-15 §§, 27 kap. 1 § och med
hänvisning till lag om viten 4 § och förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1. Förbjuda XXX att från och med den 31 oktober 2016 släppa ut BDTavloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på
fastigheten Ökna 1:7 i Arboga kommun.
2. Överträds förbudet förpliktigas XXX att betala ett vite om 30 000 kronor för varje tidsperiod om tre månader under vilket förbudet inte har
följts. Förpliktelsen med sin första tremånadersperiod gäller från och
med den 31 oktober 2016.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 90 forts

3 Beslutet gäller så länge otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut från
den bristfälliga avloppsanordningen fram till dess att avloppsanordningen åtgärdas.

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
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 91

Änr MI 2014-1733

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Granhammar 4:1 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Granhammar 4:1 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 1 november 2012
• Delegationsbeslut den 2 december 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 september 2016

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 om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 1 februari 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Granhammar 4:1 i Kungsörs kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 1 februari 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Granhammar 4:1 i Kungsörs kommun.
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 91 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 92

Änr MI 2014-1825

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Torp 2:5 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Torp 2:5 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfylller 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 27 november 2012
• Delegationsbeslut den 16 december 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
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 om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX att från och med den 27 april
2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Torp 2:5 i Arboga kommun.
2 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX att från och med den 27 april
2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Torp 2:5 i Arboga kommun.
3 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX att från och med den 27 april
2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Torp 2:5 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 92 forts
4 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
5 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat
6 Beslut om avgift enligt punkt fem 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
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 93

Änr MI 2014-1860

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Kåsätter
1:18 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Kåsätter 1:18 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 med bedömning daterad den 4 december 2012.
• Delegationsbeslut om förbud daterad den 7 januari 2015.
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 september 2016

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 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 4 mars
2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Kåsätter 1:18 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

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 93 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 94

Änr MI 2014-591

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 1:3 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 1:3 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfylller 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 14 mars 2012
• Delegationsbeslut den 14 maj 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7september 2016
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 om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 1:3 i Arboga kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 1:3 i Arboga kommun.
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 94 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 95

Änr MI 2014-1994

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 1:4 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 1:4 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfylller 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 17 december 2012.
• Delegationsbeslut den 13 januari 2015.
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
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 om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 1:4 i Arboga kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 1:4 i Arboga kommun.
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 95 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 96

Änr MI 2015-217

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:1
(Viby Gård) i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 4:1, Viby Gård 382 och Viby Gård 380, 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 som inkommit föranleder inte till
någon annan bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 6 februari 2013.
• Delegationsbeslut den 31 mars 2015.
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
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 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 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 2 och hus nr 4 på fastigheten Viby 4:1 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

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 96 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 97

Änr MI 2015-219

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:1
(Sävgården) i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 4:1, Sävgården 364 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 som inkommit föranleder inte till
någon annan bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 6 februari 2013
• Delegationsbeslut den 31 mars 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

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 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 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 2 och hus nr 4 på fastigheten Viby 4:1 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

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 97 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 98

Änr MI 2015-262

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 4:6 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 4:6 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfylller 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 som har inkommit föranleder inte
till någon annan bedömning.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 8 februari 2013.
• Delegationsbeslut den 31 mars 2015.
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

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 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 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 4:6 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

Blad 23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 98 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 99

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 10:4 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 10:4, Viby Gärdeby Gård 338 och Viby Gärdeby Gård 336, 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 25 april 2012.
• Delegationsbeslut den 28 maj 2014.
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
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 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 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den gemensamma bristfälliga
avloppsanordningen för hus nummer 1 och hus nummer 2 på fastigheten Viby 10:4 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

Blad 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 99 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 26

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 100

Änr MI 2015-2016

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 13:2 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 13:2 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfylller 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 4 februari 2013.
• Delegationsbeslut den 11 mars 2015.
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016
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 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 31 december 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Viby 13:2 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

Blad 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 100 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
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 101

Änr MI 2016-938

Ansökan om strandskyddsdispens för stuga på Valen 1:7 i
Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär strandskyddsdispens för att bygga övernattningsstuga
på cirka 35 kvadratmeter i nära anslutning till befintliga sommarstugor.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan har tagits i anspråk.
Tomtplatsbestämningen är till största delen baserad på ett fårstängsel som
omsluter gårdsbilden och även säkerställer fri passage mellan byggnationen och vattnet.
Beslutsunderlag
• Ansökan om strandskyddsdispens den 26 augusti 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 september 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken (1998:808) 7 kap. 18 b § att lämna strandskyddsdispens för uppförande av övernattningsstuga på fastigheten Valen 1:7 i Arboga
kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då
marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
b) Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 2 september
2016.
c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år
från den dagen då beslutet vinner laga kraft.
2 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2 655
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 101 forts
3 Beslut om avgift enligt punkt två gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 102

Änr BLOV 2016-213

Byggsanktionsavgift för olovligt utförd åtgärd på Lådberga
2:39 i Kungsörs kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbund mottog den 19 augusti 2016 en
anmälan avseende olovligt byggande på fastigheten Lådberga 2:39 i
Kungsörs kommun.
Den 24 augusti 2016 gjorde Västra Mälardalens Myndighetsförbund ett
tillsynsbesök på fastigheten och konstaterade att en bygglovspliktig tillbyggnad på småhuset påbörjats innan ansökan om bygglov och startbesked har skett. Vid telefonkontakt den 29 augusti 2016 förklarade byggherren att han trodde att det var tillåtet att göra en tillbyggnad på 24 m²
utan bygglov. Ansökan om bygglov inkom den 30 augusti 2016.
Kommunicering har skett och fastighetsägaren har meddelat att han inte
har någon erinran.
Bygglovenheten bedömer att sanktionsavgiften kan sättas ned till hälften
då tak på 15 m² över uteplats får byggas utan lov.
Beslutsunderlag
• Anmälan den 19 augusti 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 september
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan-och
bygglagen 11 kap. 51 § om byggsanktionsavgift på 3 234 kronor för
XXX i egenskap av byggherre, då bygglov och startbesked saknas avseende påbörjad byggnation av tak över uteplats på fastigheten Lådberga 2:39 i Kungsörs kommun.
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 XXX och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 103

Änr BLOV 2016-193

Ansökan om tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolmoduler på Ärlan 12 i Arboga kommun
Sökande: Kommunfastigheter i Arboga AB, Box 45, 732 21 Arboga
Ansökan innebär ett tidsbegränsat bygglov på fem år för nybyggnad av
skolmoduler om 770 m² bruttoarea och cirka 25 nya parkeringsplatser på
fastigheten Ärlan 12 i Arboga kommun. Modulerna kommer att placeras
på grusplanet norr om Borgaregatan och de nya parkeringsplatserna
byggs i anslutning till de befintliga som ligger intill Borgaregatan i väster.
Bygglovenheten bedömer att ett tidsbegränsat 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 tidsbegränsat bygglov den 25 juli 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 33 § att bevilja ett tidsbegränsat bygglov till och
med den 23 september 2021 för nybyggnad av skolmoduler om 770 m²
bruttoarea och cirka 25 nya parkeringsplatser på fastigheten Ärlan 12 i
Arboga kommun.
2 Avgift för tidsbegränsat bygglov, expediering och underrättelse,
26 784:50 kronor enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 104

Änr BLOV 2016-215

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på
Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun
Sökande: Stefan Werner Arkitekter AB, Sven Källfelts Gata 203, 426 71
Västra Frölunda
Ansökan innebär nybyggnad av flerbostadshus och förrådsbyggnader på
fastigheten Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun. Huset uppförs i två våningar
med 8 stycken lägenheter om tre rum och kök.
Fastigheten omfattas av detaljplan. Fasader, karmar och foder utförs i rödfärgat trä och taket beläggs med rött lertegel enligt detaljplanens bestämmelser. Ansökan är förenlig med gällande detaljplan och bygglovenheten
bedömer att bygglov kan beviljas.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 24 augusti 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Strömsnäs 1:1 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,
48 646:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat
Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 33

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 105

Änr BLOV 2016-36

Länsstyrelsens beslut avseende överklagat förhandsbesked på Brattberget 1:38 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 19 maj 2016, § 57, om förhandsbesked
för småhus och garage på Brattberget 1:38 i Arboga kommun.
Närboende överklagade beslutet till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 19 augusti 2016 att avslå överklagandena.
Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens beslut den 19 augusti 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 106

Dnr 9/2016-002

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

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 107

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 26 augusti 2016. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende beviljat bygglov för nybyggnad av småhus och carport på Idun 6 i Kungsörs kommun.
Änr BLOV 2016-107
2 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 5 september 2016, §§ 143145. Avsägelse och fyllnadsval i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 59/2014-102
3 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 1 september 2016, §§ 139140. Begäran om entledigande från uppdrag i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund.
Dnr 59/2014-102
4 Bekräftelse på anmälan om etablering av bassängbad, Torpstång 1:5,
Arboga kommun.
Änr MI 2016-136
5 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapporter:
PCB-inventering Kungsör. Änr MI 2016-136
Kontrollköp tobak, receptfria läkemedel och folköl. Änr MI 2016-888

6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende klyvning berörande Jägaråsen 1:19 i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 36

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-09-22

§ 108

Yttrande avseende redan utförda skredförebyggande åtgärder i Arboga ån i Arboga kommun
Förbundsdirektionens lämnade den 25 augusti 2016, § 75 yttrande till
Mark- och miljödomstolen i rubricerat ärende.
Från Mark- och miljödomstolen har inkommit möjlighet att lämna yttrande angående komplettering av ansökan till redan utförda åtgärder i
Arbogaån vid Grindberga 1:1, 1:2 och Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun.
Beslutsunderlag
• Förbundsdirektions beslut 25 augusti 2016, § 75
• Mark- och miljödomstolens kungörelse den 20 september 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att lämna yttrande i ärendet till förbundschefen.

Skickas till
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 37

