SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2017-02-23

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 – 15:10

Beslutande

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

Övriga deltagare

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga
Åke Rosendahl (S), Arboga
Sven Nilsson (MP), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Petter Westlund (C), Kungsör
Nicklas Lund (M), Kungsör
Förbundschef Thomas Åkesson
Assistent Maria Bengtsson

Utses att justera

Bert Elisson med Joakim Rönnberg som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 1 mars 2017 kl.15.00
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
Maria Bengtsson

§ 19 - 30

Ordförande

...........................................................................................................................
Gunilla A.Aurusell

Justerande

............................................................

...........................................................

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2017-02-23

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

..............................................................................
Utdragsbestyrkande

...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

Blad 1

Innehåll
Årsredovisning 2016

2

Riktlinjer för personalvårdsförmåner

3

Ansökan om utdömande av vite på Ökna 1:7 i Arboga kommun

4

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

5

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hällby 3:22 i Arboga
kommun

6

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Holmen 1:5 i Kungsörs
kommun

8

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

10

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Lockmora 1:10 i
Kungsörs kommun

12

Ekonomirapport för januari månad 2017

14

Måluppföljning till och med 31 januari 2017

15

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

16

Handlingar för kännedom

17

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 19

Dnr 6/2016-042

Årsredovisning 2016
Från förbundschefen har inkommit årsredovisning 2016.
Av årsredovisningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på
1 193 tkr och att balanskravet uppnåtts under 2016.
Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Arboga och
Kungsörs kommun den 10 februari 2017.
Beslutsunderlag
• Årsredovisning 2016 den 8 februari 2017
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 11 februari 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning för
2016.
2 1 028 tkr återbetalas till förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördelningstal.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 20

Dnr 7/2017-028

Riktlinjer för personalvårdsförmåner
Förbundskontoret fastställde den 12 januari 2011, § 12, riktlinjer för personalvårdsförmåner.
Riktlinjerna revideras gällande friskvårdstid som baseras på tjänstgöringsgrad (arbetar man 100% får man använda 60 min per vecka, arbetar
man 75% får man använda 45 min per vecka etcetera), friskvårdsbidraget
höjs till 1 500 kronor per och år och stycket privat bruk av tjänstemobil tas
bort då den tekniska lösningen med dubbla PIN-koder ej är möjlig längre.
Beslutsunderlag
• Riktlinjer för personalvårdsförmåner den 7 februari 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund fastställer riktlinjer för personalvårdsförmåner.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 21

Änr MI 2015-32

Ansökan om utdömande av 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.
Fastighetsägaren informerade per telefon att anordningen är i bruk samt att
några åtgärder eller ändringar inte har genomförts. Den 6 februari 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. 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
• Förbundsdirektionens beslut den 22 september 2016, § 90
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 februari 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 31 oktober
2016 till och med den 31 januari 2017 som meddelades i beslut om förbud
med löpande vite daterat den 22 september 2016, § 90.
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 och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 22

Änr MI 2014-955

Ansökan om utdömande av 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 6 februari 2017 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och
det konstaterades att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används. 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
löpande vite inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite
behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas. Kommunicering har skett.
Inga synpunkter har inkommit.
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 6 februari 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 november
2016 till och med den 31 januari 2017 som meddelades i beslut om 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 och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 23

Änr MI 2015-620

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Hällby 3:22
i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Hällby 3:22 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 24 april 2013
• Delegationsbeslut den 16 juni 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 februari 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 24 juli
2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen
för hus nr 1 på fastigheten Hällby 3:22 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 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 23 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 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 24

Änr MI 2015-605

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Holmen 1:5
i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Holmen 1:5 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 18 april 2013
• Delegationsbeslut den 25 maj 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 3 februari 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 18 juli
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.
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 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 24 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 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 25

Änr BLOV 2017-9

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på
Källådern 1 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär nybyggnad av flerbostadshus och förrådsbyggnad på
fastigheten Källådern 1 i Arboga kommun. Huset uppförs i två våningar
med 8 stycken lägenheter om tre rum och kök. Aktuell byggnad är fortsättning på tidigare byggnation i området.
Fastigheten omfattas av detaljplan. Fasader, karmar och foder utförs i rödfärgat trä och taket beläggs med plåt enligt detaljplanens bestämmelser.
Sophantering samordnas med grannfastigheten Bäckfåran 1, som ingår i
samma bostadsrättsförening.
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 18 januari 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 19 januari 2017
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Källådern 1 i Arboga kommun.
a) Lovet 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 skickas separat.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 25 forts

2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse, 50
130:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 26

Änr BLOV 2017-6

Ansökan om bygglov för nybyggnad av småhus på Lockmora 1:10 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär bygglov för nybyggnad av småhus om 95 m² på del av
fastigheten Lockmora 1:10 i Kungsörs kommun.
Enligt översiktsplanen är Kungsörs kommun positiv till så kallade
livsstilsboenden på landsbygden eller i anslutning till byar och mindre
orter. Den planerade bostaden och tomten bedöms uppfylla kravet på
lämplighet med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig har XXX anmälts enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 9 januari 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 februari 2017

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 31 § bygglov för nybyggnad av småhus om 95 m² på
fastigheten Lockmora 1:10 i Kungsörs kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet 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.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 26 forts

2 Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse, 18 877
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.
Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 27

Dnr 8/2017-042

Ekonomirapport för januari månad 2017
Ekonomirapporten visar ett överskott på 80 000 kronor vilket motsvarar
det budgeterade resultatet. Besparing 1% av kommunbidragen.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 januari 2017.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 13 februari 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 28

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 31 januari 2017
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 februari 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger måluppfyllelsen till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 29

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 januari till den
31 januari 2017.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 januari
till den 31 januari 2017.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari 2017.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 30

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 31 januari 2017. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende föreläggande om
försiktighetsåtgärder vid bruk av förmultningstoalett på Stenby 10:1
och 2:25 i Kungsörs kommun.
Änr MI 2016-1016 och 2016-1017
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapporter:
Miljötillsyn på U-verksamheter 2016
Inventering av hästgårdar i Arboga och
Kungsörs kommun
Inventering av enskilda avlopp i Arboga
och Kungsörs kommun
Barnkoll
Radomätning i flerbostadshus

Änr MI 2016-88
Änr MI 2016-77
Änr MI 2013-547
Änr MI 2016-1055
Änr MI 2015-84

3 Miljö- och hälsoskyddsenhetens redovisning av måluppfyllelse 2016,
Mål 4 – Fem fastigheter med misstänkt risk för föreorening.
Dnr 25/2015-041
4 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Vretberga 1:5, 3:9, 3:10, s:2 och
Ödesberga 4:6 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
5 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsbestämning berörande Frösshammar 1:14 och
Hjämsäter 3:3 samt fastighetsreglering berörande Findla 2:20 och
Frösshammar 1:14 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd berörande Fingersvampen 3 i Arboga
kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-02-23

§ 30 forts

7 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Brattberget 2:28 och 2:19 samt
anläggningsåtgärd i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
8 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Norra skogen 1:65 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
9 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd berörande Måla 2:1 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

