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Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24
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Innehåll
Ansökan om ändring av bygglov på Lunger 3:53 i Arboga kommun

2

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st parhus på Lisenborg 1 i
Arboga kommun

3

Förslag till detaljplan för Åbrinken, etapp 2, i Arboga kommun

4

Ansökan om utdömande av löpande vite på Järnäs 9:15 i Arboga
kommun
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Ansökan om utdömande av löpande vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun

7

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Björskogs-Sorby 3:11 i
Kungsörs kommun

9

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby 4:12 (hus
nummer 1) i Kungsörs kommun

11

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby 4:12 (hus
nummer 2) i Kungsörs kommun

13

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Ängsberg 1:4 i
Kungsörs kommun

15
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Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Holmen 1:5 i Kungsörs
kommun
19
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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 80

Änr BLOV 2017-213

Ansökan om ändring av bygglov på Lunger 3:53 i Arboga
kommun
Sökanden: XXX
Förbundsdirektionen beslutade den 18 maj 2017, § 55, att bevilja bygglov
för nybyggnad av småhus och garage på Lunger 3:53 i Arboga kommun.
Sökanden har den 14 juni inkommit med ansökan om ändring av placering av huset. Bostadshuset flyttas cirka 30 meter.
Fastighetsägare till Lunger 1:45 anser att bostadshuset och garaget bör
byta plats.
Bygglovenheten finner inga skäl till förändrad bedömning och bedömer
att 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 ändring av beviljat bygglov den 14 juni 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 augusti 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 31 § bygglov för ändrad placering av villa på fastigheten Lunger 3:53 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.
2 Avgift för bygglov, expediering och underrättelse, 4 014:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 81

Änr BLOV 2017-233

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st parhus på Lisenborg 1 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnad av åtta stycken bostäder om sex rum och kök
med tillhörande förrådsbyggnader på fastigheten Lisenborg 1 i Arboga
kommun. Bostäderna uppförs som parhus/radhus i två våningar.
Detaljplanen medger en maximal bruttoarea om 3 000 m². Aktuell byggnation uppgår till 1 715 m² bruttoarea.
Bygglovenheten bedömer att 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 bygglov den 5 juli 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 14 augusti 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av parhus
på fastigheten Lisenborg 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,
90 013:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 82

Dnr 37/2017-214

Förslag till detaljplan för Åbrinken, etapp 2, i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar (Dnr TN 147/2016-214) i rubricerat ärende för yttrande senast
den 17 juli 2017. Västra Mälardalens Myndighetsförbund har begärt och
beviljats förlängd svarstid till den 25 augusti 2017.
Syftet med detaljplanen är att utveckla området vid Åbrinken och möjliggöra för ett vård- och omsorgsboende samt bostäder. Planområdet omfattar etapp två av fyra och består huvudsakligen av obebyggd åkermark
samt en del diken.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar den 22 juni 2017
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att förslag till detaljplan för
Åbrinken etapp 2 i Arboga kommun bör kompletteras med följande:
•

Alternativa åtgärder för att minska problem med buller vid bostäderna närmast väg 572

•

Vilket farligt gods som kan förväntas transporteras på väg 572 och hur
man planerar att minimera riskerna med dessa transporter

•

En bedömning av hur den naturmiljö/livsmiljö för djur och växter
som finns idag förändras vid framförallt Kråkdiket och inom biotopskyddat område

2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 83

Änr MI 2014-955

Ansökan om utdömande av löpande vite på Järnäs 9:15 i
Arboga kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion har tidigare beslutat
om förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun. Beslutet baserades på att utsläpp fortsatt sker trots tidigare meddelat beslut om förbud
att släppa ut avloppsvatten daterat den 22 oktober 2012.
Den 11 augusti 2017 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten
och det konstaterades att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används. På fastigheten konstaterades även att en provgrop för en infiltrationsbädd har grävts. Fastighetsägaren informerade att anordningen är i
bruk samt att några ändringar av avloppsanordningen 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
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, förbud
• Förbundsdirektionens beslut den 17 september 2014, § 83, förbud med
vite
• Förbundsdirektionens beslut den 17 mars 2016, § 29, förbud med löpande vite
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 30 000 kronor, för utsläpp av BDTavloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 1 maj 2017 till
och med den 31 juli 2017 som meddelades i beslut om förbud med löpande vite daterat den 17 mars 2016, § 29.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 83 forts

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

2017-08-24

§ 84

Änr MI 2015-32

Ansökan om utdömande av löpande vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion har tidigare beslutat
om förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Ökna 1:7 i Arboga kommun. Beslutet baserades på att utsläpp fortsatt sker trots tidigare meddelat beslut om förbud
att släppa ut avloppsvatten daterat den 14 januari 2014.
Fastighetsägare XXX informerade per telefon att anordningen är i bruk
samt att några åtgärder eller ändringar inte har genomförts. Den 11 augusti 2017 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och det konstaterades 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 5 juli 2011
• Delegationsbeslut den 14 januari 2014, förbud
• Förbundsdirektionens beslut den 25 februari 2015, § 18, förbud med
vite
• Förbundsdirektionens beslut den 22 september 2016, § 90, förbud med
löpande vite
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 11 augusti 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 30 000 kronor, för utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga BDT-avloppsanordningen på Ökna 1:7 i
Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 1 maj 2017
till och med den 31 juli 2017 som meddelades i beslut om förbud med löpande vite daterat den 22 september 2016, § 90.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 84 forts

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 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 85

Änr MI 2016-10

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på
Björskogs-Sorby 3:11 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Björskogs-Sorby hus nr 1, nr 2 och nr 6 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 20 december 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 2 oktober 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 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 90 000 kronor förbjuda XXX att från och med den 20 mars
2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga gemensamma avloppsanordningen för hus nr 1, 2 och 6 på fastigheten Björskogs-Sorby 3:11 i
Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 85 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 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 86

Änr MI 2015-1763

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby
4:12 (hus nummer 1) i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Östersäby 4:12, hus nr 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 15 november 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 14 december 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 14 juli 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 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 15 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Östersäby 4:12 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 86 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 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 87

Änr MI 2015-1762

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby
4:12 (hus nummer 2) i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Östersäby 4:12, hus nr 2 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 15 november 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 14 december 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 14 juli 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 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 15 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 2 på fastigheten Östersäby 4:12 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 87 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 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 88

Änr MI 2015-1744

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Ängsberg
1:4 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Ängsberg 1:4 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 12 november 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 9 december 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 14 juli 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 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 12 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ängsberg 1:4 i Kungsörs kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 12 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ängsberg 1:4 i Kungsörs kommun.
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 88 forts

4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. 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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 89

Änr MI 2015-1816

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Ängsberg
1:8 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Ängsberg 1:8 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 11 november 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 23 december 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 14 juli 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 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 11 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ängsberg 1:8 i Kungsörs kommun.
2 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX, att från och med den 11 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ängsberg 1:8 i Kungsörs kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 89 forts

3 Med vite om 23 333 kronor förbjuda XXX, att från och med den 11 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Ängsberg 1:8 i Kungsörs kommun.
4 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
5 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. 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
XXX
XXX
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 90

Änr MI 2015-605

Förbund med vite att släppa ut avloppsvatten på Holmen
1:5 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Holmen 1:5, Holmen 103 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.
Förbundsdirektionen beslutade den 23 februari 2017, § 24 om förbud med
vite att släppa ut avloppsvatten. Delgivning av beslutet kunde inte genomföras med skälig tid kvar för åtgärder. Tiden för utdömande av vite ,
den 18 juli 2017, har nu passerat varför ett nytt beslut behöver tas.
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
• Inspektionsrapp den 18 april 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 25 maj 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 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 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Holmen 1:5 i Kungsörs kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 90 forts

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
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 91

Änr MI 2016-1141

Mark- och miljödomstolens beslut avseende överklagat beslut om strandskyddsdispens på Älholmen 1:34 i Arboga
kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 26 januari 2017, § 1, att avslå ansökan
om strandskyddsdispens för nybyggnad av småhus på Älholmen 1:34 i
Arboga kommun.
Sökandena överklagade förbundsdirektionens beslut till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 20 april 2017 att avslå överklagandena.
Länsstyrelsen beslut överklagades till Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 13 juni 2017 att avslå överklagandena.
Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 24 juli 2017 att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.
Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens dom den 13 juni 2017
• Mark- och miljööverdomstolens protokoll den 24 juli 2017

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

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 92

Änr MI 2015-32

Mark- och miljödomstolens dom avseende ansökan om utdömande av löpande vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 22 september 2016, § 90, om förbud
att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på
fastigheten Ökna 1:7 i Arboga kommun. Förbudet förenades med ett löpande vite om 30 000 kronor för varje tidsperiod om tre månader under
vilket förbudet inte följs, från och med den 31 oktober 2016.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 26 juni 2017 att förpliktiga XXX
att till staten betala vite för perioderna 31 oktober 2016 till den 31 januari
2017 samt 1 februari till den 30 april för överträdelse av förbudet.

Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens två domar den 26 juni 2017

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

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 93

Dnr 8/2017-042

Ekonomirapport för juli månad 2017
Ekonomirapporten visar ett överskott på 560 000 kronor. Överskottet beror bland annat på ökade bygglovintäkter.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med 31 juli 2017.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 21 augusti 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 94

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 31 juli 2017
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 15 augusti 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 95

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 juni till den 31
juli 2017.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 juni till
den 31 juli 2017.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 juni till den 31 juli
2017.
4 Arbetsutskottets beslut den 15 juni 2017, § 2, avseende förlängning av
Tf förbundschef.
Dnr 21/2017-023
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 96

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 27 juni 2017, överprövning av beslut om
strandskyddsdispens på Lunger 6:4 i Arboga kommun. Länsstyrelsen
beslutar om en ny tomtplatsavgränsning
Änr MI 2017-362
2 Länsstyrelsens beslut den 6 juli 2017, överprövning av beslut om
strandskydd på Östersäby 4:8 i Kungsörs kommun. Länsstyrelsen godkänner beslut om strandskyddsdispens
Änr MI 2017-443
3 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Ljunggården 2 och Kappaklint
2 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Valen 2:3 samt fastighetsreglering berörande styckningslotten Valen 2:2, Valen 2:3 och s:2-4 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Dalern 11 och 12 i Arboga
kommun.
Dnr 3/2017-245
6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning av Jäder 11:3, fastighetsreglering berörande Jäder 11:3, styckningslotten och Ökna 1:15 samt anslutning, enligt 42a §
anläggningslagen, i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
7 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Lunger 3:53 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2017-08-24

§ 96 forts
8 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering mellan Lunger 2:112 och Lunger 3:18 i
Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
9 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsbestämning berörande Skäftruna 3:2, 3:7 och Svarthäll 2:1, Avstyckning från Skäftruna 3:2 samt anläggning enligt 42a §
anläggningslagen, i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245
10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning samt ledningsrättsåtgärd berörande Skillinge
2:37 i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Björskogs Prästgård 4:1, 4:8
och 4:9 i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Jägaråsen 1:37 och 1:38 i
Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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