SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2016-11-17

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga 13.30 – 14.30

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga
Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Joakim Rönnberg (S), Arboga
Bert Elisson (S), Arboga
Owe Nyberg (L), Arboga
Kerstin Åkesson (MP), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Stellan Lund (M), Kungsör

Övriga deltagare

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga
Sven Nilsson (MP), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Förbundschef Thomas Åkesson
Samordnare central adm Lotta Alm
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Elin Carlsson § 124
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linnea Hedermo § 139

Utses att justera

Kerstin Åkesson med Gunnar Karlsson som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret tisdag den 22 november 2016, kl.15.00
Protokollet omfattar
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............................................................
Lotta Alm
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Dan Avdic Karlsson
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Kerstin Åkesson
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...........................................................

Bevis / Anslag
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

Blad 1

2016-11-17

Innehåll
Föreläggande med vite att vidta åtgärder på Valskog 5:3 i Kungsörs
kommun

2

Val av personlig ersättare till arbetsutskottet

4

Beslutsattestanter 2017

5

Klämdagar 2017

6

Revisionsrapport översiktlig granskning av delårsrapport 2016-08-31

7

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 2:17 i Arboga
kommun

8

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 10:16 i Arboga
kommun

10

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 12:1 i Arboga
kommun

12

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hällby 3:15 i Arboga
kommun

14

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Torpunga 4:1 i Kungsörs
kommun
16
Mark- och miljödomstolens dom avseende ansökan om utdömande av
vite

18

Ekonomirapport för oktober månad 2016

19

Måluppföljning till och med 31 oktober 2016

20

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

21

Handlingar för kännedom

22

Ansökan om utdömande av vite på Drabanten 3 i Arboga kommun

23

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 124

Änr MI 2015-198

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på Valskog 5:3 i
Kungsörs kommun
Till Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inkommit klagomål gällande bristfällig avfallshantering samt föroreningar på Valskog 5:3 i
Kungsörs kommun.
Besök på plats har skett den 21 mars 2016 och den 5 april 2016.
Fastighetsägaren förelades att senast den 30 juni 2016 skriftligen redovisa
till Västra Mälardalens Myndighetsförbund hur antalet toaletter ska anpassas till antalet boende, inkomma med en plan för vilka åtgärder som
ska vidtas gällande sanering av mögel i badrum samt att det fordon som
bedöms som uttjänt ska lämnas till auktoriserad bilskrot eller förvaras på
invallad hårdgjord yta under tak i enlighet med avfallsförordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att föreläggandet inte följs och
bedömer att föreläggande med vite behövs för att befintliga lagkrav ska
efterföljas.
Beslutsunderlag
• Inkomna klagomål
• Inspektionsrapport den 15 april 2016
• Delegationsbeslut den 2 maj 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 november 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
26 kap 9 §, 14 § och 21 §, 9 kap 3 § och 9 §, 15 kap, 5a § och 30 § och samt
med hänvisning till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
33 § och 35 § att förelägga XXX i egenskap av fastighetsägare till fastigheten Valskog 5:3 i Kungsörs kommun att senast den 31 december 2016:
1

Ordförandes sign.

Skriftligen redovisa till Västra Mälardalens Myndighetsförbund hur
antalet toaletter ska anpassas till antalet boende. Denna punkt förenas
med ett vite på 5 000 kronor.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 124 forts
2

Skriftligen redovisa till Västra Mälardalens Myndighetsförbund en
plan för vilka åtgärder som ska vidtas gällande sanering av mögel i
badrum i lägenhet på plan två. Denna punkt förenas med ett vite på 5
000 kronor.

3

Det fordon, SAAB 9-5 med registreringsnummer SKU 679, som bedöms som uttjänt ska lämnas till auktoriserad bilskrot eller förvaras på
invallad hårdgjord yta under tak i enlighet med avfallsförordningen.
Denna punkt förenas med ett vite på 5 000 kronor.

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 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 125

Dnr 3/2015-102

Val av personlig ersättare till arbetsutskottet
Västra Mälardalens Myndighetsförbund inrättade den 16 februari 2011, §
34, ett arbetsutskott bestående av två ledamöter och två personliga ersättare.
Ingolf Bode (S) har den 1 september 2016 beviljats entledigande från uppdrag som ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Ledamot som är förhindrad att delta i arbetsutskottets sammanträde
meddelar personlig ersättare samt direktionssekreteraren.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser Owe Nyberg (L) till personlig ersättare i arbetsutskottet för Dan Avdic Karlsson (V).

Skickas till
Berörda
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 126

Dnr 41/2016-002

Beslutsattestanter 2017
Från förbundskontoret föreligger förslag till beslutattestanter för år 2017.
Beslutsunderlag
• Förteckning beslutattestanter den 9 november 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser beslutsattestant med ersättare för respektive ID för år 2017 enligt följande:
1

Förbundschef XXX, med Gunilla A.Aurusell som ersättare, för ID
30000 (Förbundsdirektion) och ID 30001 (Revision).

2

Förbundschef XXX, med enhetssamordnare miljö XXX 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 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 127

Dnr 43/2016-028

Klämdagar 2017
Under 2017 infaller två klämdagar, fredag 26 maj och måndag 5 juni.
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 2017 kan fredag 26 maj och måndag 5 juni inarbetas av personal under förutsättning
att erforderlig service till allmänheten kan upprätthållas.

Skickas till
Lönekontoret/Västra Mälardalens Kommunalförbund
Personal på förbundskontoret
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 128

Dnr 39/2016-007

Revisionsrapport översiktlig granskning av delårsrapport
2016-08-31
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 17 oktober 2016
• Bedömning från revisorerna den 17 oktober 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger revisionsrapporten till
handlingarna.

Skickas till
Revisor XXX
Revisor XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 129

Änr MI 2014-1938

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 2:17 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 2:17 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 december 2012
• Delegationsbeslut den 9 januari 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 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 2:17 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 2:17 i Arboga kommun.

3

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 129 forts
4

Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat

5

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

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 130

Änr MI 2014-1224

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 10:16 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Viby 10:16 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 1 augusti 2012
• Delegationsbeslut den 2 september 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 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 10:16 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 10:16 i Arboga kommun.

3

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 130 forts
4

Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat

5

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

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 131

Änr MI 2014-1226

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Viby 12:1 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i den gemensamma
avloppsanordningen på Viby 12:1 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 behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 1 augusti 2012
• Delegationsbeslut den 2 september 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 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 12:1 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 12:1 i Arboga kommun.

3

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 131 forts
4

Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat

5

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

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 132

Änr MI 2015-508

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hällby 3:15
i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Hällby 3:15 i Arboga kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för
att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
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 22 mars 2013
• Delegationsbeslut den 5 maj 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 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 22 juni
2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Hällby 3:15 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 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

Blad 15

§ 132 forts
4

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

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens
Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 133

Änr MI 2015-142

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Torpunga
4:1 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Torpunga 4:1 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 behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 21 januari 2013
• Delegationsbeslut den 26 februari 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 november 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 50 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 21 april
2017 släppa ut BDT-avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Torpunga 4:1 i Kungsörs kommun.

2

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

3

Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 655 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 133 forts

4

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

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens
Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 134

Änr MI 2014-955

Mark- och miljödomstolens dom avseende ansökan om utdömande av vite
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 17 september 2014,
§ 83 om föreläggande med vite att släppa ut avloppsvatten på Järnäs 9:15 i
Arboga kommun.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 2 oktober 2015 att fastighetsägaren förpliktigas att betala förelagt vite.
Den 1 4 januari 2016 inspekterades avloppsanordningen och miljö- och
hälsoskyddsenheten konstaterar att den bristfälliga avloppsanordning
används trots tidigare meddelat förbud.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 17 mars 2016, § 29,
om förbud med löpande vite.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har därefter på plats konstaterat att förbudet inte följs.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 22 september 2016,
§ 89, att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite för
passerad tremånadersperiod.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 18 oktober 2016 att avslå ansökan om utdömande av vite med domskäl:
”Då XXX fått del av föreläggandet först efter det att förbudet enligt föreläggandet har börjat gälla har han inte haft möjlighet att följa föreläggandet inom den tid som anges i föreläggandet. Det saknas därmed förutsättningar för att döma ut vitet och ansökan ska därför avslås”.
Beslutsunderlag
• Förbundsdirektionens beslut den 22 september 2016, § 89
• Mark- och miljödomstolens dom den 18 oktober 2016
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

2016-11-17

§ 135

Dnr 6/2016-042

Ekonomirapport för oktober månad 2016
Ekonomirapporten visar ett överskott på 780 000 kronor.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 oktober 2016.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 7 november 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 136

Dnr 25/2015-041

Måluppföljning till och med 31 oktober 2016
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.

Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 oktober 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger måluppfyllelsen till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 137

Dnr 9/2016-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 oktober till den
31 oktober 2016.

2

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober
till den 31 oktober 2016.

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 oktober till den 31
oktober 2016.

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 138

Handlingar för kännedom
1

Mark- och miljödomstolens dom den 2 november 2016. Mark- och miljödomstolen 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/Arboga den 29 september 2016, §§ 165,
166, 168. Fyllnadsval i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 59/2014-102

3

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 27 oktober2016, §§ 190, 192,
194. Fyllnadsval i Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Dnr 59/2014-102

4

Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 10 oktober 2016, § 170.
Fyllnadsval i Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 59/2014-102

5

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd, avstyckning, fastighetsreglering samt
fastighetsbestämning berörande Lunger 6:4 med flera i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Strömsnäs 1:1 samt ledningsrättsåtgärd berörande Strömsnäs 1:1 och styckningslotter i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Ekehill 1 och Strömsnäs 1:1 i
Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-11-17

§ 139

Änr MI 2016-987

Ansökan om utdömande av vite på Drabanten 3 i Arboga
kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 7 oktober 2016 (delegationsbeslut
2016-484) om föreläggande med vite avseende bostadsklagomål på Drabanten 3 i Arboga kommun.
Fastighetsägaren meddelande per e-post samt telefonsamtal den 17 oktober 2016 att åtgärder har vidtagits för att undanröja olägenheterna i lägenheten.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund genomförde den 10 november
2016 en inspektion på plats. De åtgärder som har vidtagits ändrar inte bedömningen, då olägenheterna kvarstår och avsaknaden av en fukt- och
mögelutredning omöjliggör en bedömning huruvida de åtgärder som vidtagits har varit ändamålsenliga.
Fastighetsägaren har inte inkommit med en utredning eller åtgärdsplan i
enlighet med föreläggandet med vite den 7 oktober 2016.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 15 september 2016
• Delegationsbeslut den 7 oktober 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 17 november 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på sammanlagt 40 000 kronor för underlåtelse att inkomma med en fukt- och mögelbesiktning samt åtgärdsplan i den klagandes lägenhet på fastigheten Drabanten 3 i Arboga kommun, i enlighet med beslut om föreläggande med vite den 7 oktober 2016.

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
Pmn Fastighets AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

