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Datum

Förbundsdirektion
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§ 64

Änr MI 2014-704

Yttrande avseende Mälarprojektet i den del det berör
Kungsörs kommun
Från Mark- och miljödomstolen har inkommit remiss avseende vattenverksamhet i samband med ombyggnad av Södertälje kanal och sluss med
mera.
Sjöfartsverket har hos Mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till
vattenverksamhet för att bredda och fördjupa farled i Mälaren och Södertälje kanal, samt dispens från förbud att dumpa muddermassor på ett antal platser i Mälaren, varav en i Galten, Kungsörs kommun.
Störningar från den ansökta verksamheten inkluderar buller, grumling av
vattnet, påverkan på fisket med mera. Galten är ett viktigt lek- och uppväxtområde för bland annat gös och det är möjligt att dumpning av muddermassor påverkar fisket negativt. Störningen bedöms dock vara temporär.
Hänsyn ska tas till effekter på fisket och arealen på dumpningsplatsen, om
dispens medges, ska minimeras.
Beslutsunderlag
•
•

Remiss från Mark- och miljödomstolen daterad 29 april 2014
Tjänsteskrivelse från miljö- och hälsoskyddsenheten daterad 3 juni
2014

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att Västernorrlands läns
bedömning av inverkan på fisket i området ska tas i beaktande innan dispens från dumpningsförbudet ges och att hänsyn ska tas till fisk och fiskenäring i det fall dispens medges, på så vis att dumpningsarealen på plats
U02 i Galten minimeras genom att muddermassor i så stor utsträckning
som möjligt transporteras till alternativa dumpningsplatser på andra sidan Kvicksundsbron.

Skickas till
Mark- och miljödomstolen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-06-18

§ 65

Änr BLOV 2013-56

Byggsanktionsavgift för olovligt utförd åtgärd på Flaket 2 i
Kungsörs kommun
Byggherre: Mälarenergi AB, Sjöhagsvägen 23-27, 721 03 Västerås
Den 22 maj 2013 beviljades Mälarenergi AB bygglov för nybyggnad av
container och ny pelletspanna på Flaket 2 i Kungsörs kommun. Byggnationerna påbörjades utan att förslag på kontrollplan inkommit och innan
startbesked meddelats.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i plan- och bygglagen 10 kap
3 § påbörja en byggnation utan att startbesked har meddelats är för aktuell
byggnad 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. Aktuell sanktionsarea uppgår
till 35 m2, vilket ger en sanktionsavgift på 74 370 kr.
Skäl för nedsättning av avgiften till en fjärdedel finns på grund av omständigheterna i fallet med anledning av att avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har begåtts. Sanktionsavgiften kan därför
nedsättas till 18 593 kr.
Kommunicering har skett och byggherren framför att byggstart skett innan startbesked beviljats på grund av personalbyte och brist på kommunikation. Åtgärden har skett ouppsåtligt. Byggherren har meddelat att
byggnationen inte kommer att tas bort innan ärendet tas upp för beslut
om byggsanktionsavgift varför byggsanktionsavgift ska tas ut.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov daterad 2 april 2013
• Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 8 maj 2014
Beslut
1

Ordförandes sign.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap 51 § om byggsanktionsavgift på 18 593 kronor
för Mälarenergi AB, org.nr 56448-9150, Box 14, 721 03 Västerås, i egenskap av byggherre, då byggnationen på Flaket 2 i Kungsörs kommun
påbörjats innan startbesked meddelats.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-06-18

§ 65 forts
a) Avgiften ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Faktura på avgiften skickas separat.
b) Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter att beslut om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

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
Mälarenergi AB
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-06-18

§ 66

Änr BLOV 2011-212

Byggsanktionsavgift för olovligt utförd åtgärd på Enelund
12 i Arboga kommun
Fastighetsägare/byggherre: Jimmy Wernersson, Asphagsvägen 4, 732 48
Arboga
Den 2 december 2011 beviljades sökanden bygglov för tillbyggnad av
småhus på Enelund 12 i Arboga kommun. Startbesked beviljades den 11
maj 2012. Byggnaden har tagits i bruk innan slutbesked meddelats.
Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i plan- och bygglagen 10 kap
4 § ta en byggnad i bruk efter tillbyggnad innan Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett slutbesked är 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg
av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea.
Aktuell sanktionsarea uppgår till 178 m2, vilket ger en sanktionsavgift på
12 343 kr.
Skäl för nedsättning av avgiften till en fjärdedel finns på grund av omständigheterna och med anledning av att byggherren har fullföljt sina övriga åtaganden enligt startbeskedet och kontrollplanen. Sanktionsavgiften
kan därför nedsättas till 3 086 kronor.
Kommunicering har skett och byggherren framför att inflyttning skett innan slutbesked meddelats på grund av att entreprenaden blivit försenad
och att de var tvungna att flytta ur dåvarande bostad på grund av försäljning. Byggherren har ingen möjlighet och avser inte att flytta ur byggnaden innan ärendet tas upp för beslut om byggsanktionsavgift varför
byggsanktionsavgift ska tas ut.
Beslutsunderlag
•
•

Ansökan om bygglov daterad 22 september 2011
Tjänsteskrivelse från bygglovenheten daterad 8 maj 2014

Beslut
1

Ordförandes sign.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap 51 § om byggsanktionsavgift på 3 086 kronor för
Jimmy Wernersson, pnr 750801-6915, Asphagsvägen 4, 732 48 Arboga,
i egenskap av fastighetsägare, då byggnaden på Enelund 12 i Arboga
kommun tagits i bruk innan slutbesked meddelats.
Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-06-18

§ 66 forts
a) Avgiften ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Faktura på avgiften skickas separat.
b) Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet om att ta ut avgiften delgetts den avgiftsskyldige.

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
Jimmy Wernersson
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-06-18

§ 67

Dnr 14/2014-042

Ekonomirapport för maj månad 2014
Ekonomirapporten för maj månad visar ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 maj 2014.
Beslutsunderlag
•

Ekonomirapport från förbundskontoret daterad 9 juni 2014

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-06-18

§ 68

Dnr 32/2013-041

Måluppföljning till och med 31 maj 2014
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport från förbundskontoret daterad 1 juni 2014
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-06-18

§ 69

Dnr 15/2014-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 maj till den 31
maj 2014.

2

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 maj till
den 31 maj 2014.

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 maj till den 31 maj
2014.

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-06-18

§ 70

Handlingar för kännedom
1

Cirkulär 14:21 från Sveriges Kommuner och Landsting. Information
om lagändring gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav
på bygglov.
Änr BLOV 2014-1

2

Bekräftelse på anmälan om förlängd verksamhet, Modulens förskola 2,
Smörblomman 1 i Arboga kommun.
Änr MI 2014-767

3

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende anläggningsåtgärd berörande Östersäby s:3, 2:10 och 4:5, rätt
till väg enligt 49 § AL i Kungsörs kommun.
Dnr 8/2014-245

4

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Örberga 1:14, anläggningsåtgärd berörande
Örberga 1:14 och styckningslotten samt överenskommelse om anslutning till Örberga ga:2 i Kungsörs kommun.
Dnr 8/2014-245

5

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd, anläggningsåtgärd och fastighetsreglering berörande Norra Kungsladugården 1:2, 1:11, 1:19, 1:25, 1:26, 1:27,
1:28, 1:29, 1:30, 1:31 och 1:34 i Kungsörs kommun.
Dnr 8/2014-245

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Valen 2:3 i Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Gropgården 3, 4 och 5 i Arboga
kommun.
Dnr 8/2014-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2014-06-18

§ 70 forts
8

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende sammanläggning av Älholmen 1:12 och 1:21 samt fastighetsreglering berörande sammanläggningslotten och Höjen 3:18 i Arboga
kommun.
Dnr 8/2014-245

9

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Hamre 7:1 i Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245

10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Strömsnäs 1:1, S:1 med flera i
Arboga kommun.
Dnr 8/2014-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

