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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

Blad 1

Innehåll
Information

2

Yttrande avseende tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Hogsta
1:6 (Kungsörs Grus AB) i Kungsörs kommun
3
Yttrande avseende användning av kemiska växtskyddsmedel inom
vattenskyddsområden

4

Yttrande avseende bildandet av Kuggenäs Naturreservat i Arboga
kommun

5

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Racksätter 2:15 i Arboga
kommun

6

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Tveta 6:3 i Arboga
kommun

8

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

10

Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten på Järnäs 9:15 i
Arboga kommun

12

Ansökan om förhandsbesked på Lunger 3:48 i Arboga kommun

14

Ansökan om förhandsbesked på Lockmora 1:11 i Kungsörs kommun

15

Ekonomirapport för februari månad 2016

16

Måluppföljning till och med den 29 februari 2016

17

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

18

Handlingar för kännedom

19

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 22

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna xxx och xxx informerar om folköl,
receptfria läkemedel och tobakstillsyn.

Förbundsdirektionen tackar för informationen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 23

Änr MI 2016-101

Yttrande avseende tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet på Hogsta 1:6 (Kungsörs Grus AB) i Kungsörs
kommun
Kungsörs Grus AB har hos Mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd
till fortsatt och utökad verksamhet bestående i täkt av berg och morän,
hantering av entreprenadberg samt vattenverksamhet. Verksamheten
uppges beröra fastigheterna Åkerbo Häradsallmänning S:2, Hogsta 1:1 och
Hogsta 1:6 i Kungsörs kommun. En miljökonsekvensbeskrivning har getts
in.
Kungsörs Grus AB har tidigare sökt tillstånd om fortsatt och utökad verksamhet bestående i täkt av berg och morän samt hantering av entreprenadberg hos Länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen. Länsstyrelsen
har bedömt att den sökta verksamheten även omfattas av tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap. Kungsörs Grus AB har därför
tagit tillbaka sin ansökan hos Länsstyrelsen och istället ansökt hos Nacka
tingsrätt, mark- och miljödomstol enligt ovan.
I och med att trafiken beräknas öka vid maximal produktion i täkten ökar
även risken för en olycka. Vid trafikolyckor är risken stor att vattenskyddsområdet förorenas och miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att
trafiksäkerheten behöver utredas vidare.
Beslutsunderlag
• Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet den 2 juni
2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 3 mars 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande till
Mark- och miljödomstolen, mål M 3883-15, avseende ansökan om tillstånd
till fortsatt och utökad verksamhet vid Hogsta 1:6, Kungsörs Grus AB, i
Kungsörs kommun:
Miljökonsekvensbeskrivningen behöver kompletteras med en redovisning
av dialogen mellan sökande och Trafikverket kring trafiksäkerheten och
med fokus på korsningen mellan väg 56 och in- och utfarten till täkten.

Skickas till Mark- och miljödomstolen och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 24

Änr MI 2016-250

Yttrande avseende användning av kemiska växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden
Havs- och vattenmyndigheten har under hösten 2015 skickat remiss avseende förslag på vägledning vid prövning av användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Vägledningen ska bidra till
att handläggningen av tillståndsansökningar inom vattenskyddsområden
kan förenklas och bli mer enhetlig.
Havs- och vattenmyndigheten har i samarbete med Naturvårdsverket
vidareutvecklat vägledningen i vissa delar och ger Västra Mälardalens
Myndighetsförbund möjlighet att lämna yttrande senast den 21 mars 2016.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att den omarbetade vägledningen anses vara användbar vid handläggning av ansökningsärenden gällande användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden.
Några oklarheter behöver dock förtydligas.
Beslutsunderlag
• Missiv från Havs- och vattenmyndigheten den 26 februari 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 2 mars 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande till
Havs- och vattenmyndigheten avseende ”Vägledning om prövning av
användning av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde”, remissversion 2, Dnr 2604-15:


Det vore lämpligt med ett komplett beräkningsverktyg för riskbedömning



Ett särskilt riktvärde eller gränsvärde för nivån av bekämpningsmedelsrester i ytvatten behövs



Klarhet i när villkor ska utformas med skyddsåtgärder och/eller
försiktighetsmått

2 Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Skickas till Havs- och vattenmyndigheten och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 25

Änr MI 2016-269

Yttrande avseende bildandet av Kuggenäs Naturreservat i
Arboga kommun
Lars Göran Nyberg, MP, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Från Länsstyrelsen har inkommit samrådshandlingar i rubricerat ärende
för yttrande senast den 31 mars 2016.
Länsstyrelsen avser i samråd med markägarna att avsätta delar av fastigheterna Kuggenäs 1:21, Kuggenäs 1:6, Kuggenäs 1:9 och Lunger 36:1 som
naturreservat i Arboga kommun.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har inga invändningar mot att området
skyddas i form av naturreservat och delar Länsstyrelsens bedömning att
konsekvensutredning ej behövs. För del av området (Ärholmen) finns detaljplan från 1979 vilken bland annat medger iordningställande av badplats inom reservatets utbredning. Förslag till föreskrifter och skötsel av
naturreservatet har tagit hänsyn till denna detaljplan.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar den 26 februari 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 3 mars 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga invändningar mot föreslagna reservatsföreskrifter och ser positivt på förslaget att bilda naturreservat Kuggenäs i Arboga kommun.

Skickas till
Länsstyrelsen
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 26

Änr MI 2016-50

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Racksätter
2:15 i Arboga kommun
Vid avloppsinventering 2010 konstaterades brister i avloppsanordningen
på Racksätter 2:15 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 förbud men
inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterade 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 30 november 2010
• Delegationsbeslut den 27 mars 2013
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 26 februari 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
(1998:808) 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt
med hänvisning till förordningen (1998:940) 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 19 oktober 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nummer 1 på fastigheten Racksätter 2:15 i Arboga
kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 19 oktober 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nummer 1 på fastigheten Racksätter 2:15 i Arboga
kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 26 forts
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
4 Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet, 2655
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 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 27

Änr MI 2014-1248

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Tveta 6:3 i
Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Tveta 6:3 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 8 augusti 2012
• Delegationsbeslut om förbud den 8 september 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 mars 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 8 november 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Tveta 6:3 i Arboga kommun.
2 Med vite om 35 000 kronor förbjuda xxx, att från och med den 8 november 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Tveta 6:3 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 27 forts
3 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
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 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 28

Änr MI 2014-1145

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Grönbo 1:1
i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Grönbo 1:1 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 5 juli 2012
• Delegationsbeslut den 7 augusti 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 29 februari 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
(1998:808) 2 kap. 3 §, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt
med hänvisning till förordningen (1998:940) 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 5 oktober 2016 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Grönbo 1:1 i Arboga kommun.
2 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
3 Avgift tas ut för två timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
1 770 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2016. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 28 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 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 29

Änr MI 2014-955

Förbud med löpande vite att släppa ut avloppsvatten på
Järnäs 9:15 i Arboga kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 17 september 2014,
§ 83, om förbud med vite att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga
avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun.
Vid besök på plats den 2 juni 2015 konstaterades att förbudet inte följs och
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutade den 17 juni 2015, § 57,
om ansökan om utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen meddelade i dom den 2 oktober 2015 att fastighetsägaren förpliktigas att betala förelagt vite.
Den 14 januari 2016 inspekterades avloppsanordningen på Järnäs 9:15.
Avloppsanordningen är enligt fastighetsägaren fortsatt i bruk och några
åtgärder eller ändringar har inte genomförts. Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att bristfällig avloppsanordning används trots tidigare
meddelat förbud och bedömer att förbud med löpande vite behövs för att
befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut den 22 oktober 2012
• Förbundsdirektionens beslut om förbud den 17 september 2014, 83
• Förbundsdirektionens beslut om utdömande av vite den 17 juni 2015, §
57
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 29 februari 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 30 april 2016 släppa ut BDTavloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på
fastigheten Järnäs 9:15 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 29 forts
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 30 april 2016.
3 Beslutet gäller så länge otillräckligt renat avloppsvatten släpps ut från
den bristfälliga avloppsanordningen fram till dess att avloppsanordningen åtgärdas.
4 Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel och ersätter tidigare utsänt beslut av förbundsdirektionen den 17 september 2014, § 83, vitesföreläggande om
förbud att släppa ut avloppsvatten på Järnäs 9:15 i Arboga kommun.
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
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 30

Änr BLOV 2016-22

Ansökan om förhandsbesked på Lunger 3:48 i Arboga
kommun
Lars Löfgren, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sökande: xxx
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus, 180 m² och garage 70 m² på del av fastigheten Lunger 3:48 i Arboga kommun. Marken
består delvis av ett skogsparti. På den tilltänkta tomten finns ett uthus som
är i ganska bra skick. Bostadshus och garage placeras i anslutning till befintligt uthus.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns i närområdet.
Ärendet har remitterats till närboende och myndigheter för yttrande. Inga
synpunkter har inkommit.
Miljö- och hälsoskyddsenheten ser inga hinder för byggande av ett nytt
bostadshus med garage på föreslagen plats. Bygglovenheten bedömer att
positivt förhandsbesked avseende nybyggnad av småhus och garage kan
medges.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 1 februari 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 mars 2016
Beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av plan-och
bygglagen 9 kap. 17 § meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande
vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om bygglov
görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
2. Avgift för förhandsbesked, expediering och underrättelse, 6 783:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2016. Faktura på
avgiften skickas separat
Skickas till
Sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 31

Blad 15

Änr BLOV 2016-3

Ansökan om förhandsbesked på Lockmora 1:11 i Kungsörs
kommun
Sökande: xxx
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus, 116 m², och
garage, 80m², på Lockmora 1:11 i Kungsörs kommun.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns i närområdet. Marken består delvis av ett skogsparti och delvis av ett öppet jordbrukslandskap. På den tilltänkta
tomten finns två byggnader, en ladugård och ett uthus som är i gott skick. Bostadshus och garage placeras i anslutning till de befintliga byggnaderna.
Ärendet har remitterats till närboende och myndigheter för yttrande. Närboende har inga synpunkter. Länsmuseet upplyser om att hänsyn ska tas till de
utpekade riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet i den kommande bygglovprövningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten ser inga hinder för byggande av ett nytt bostadshus med garage på föreslagen plats. Bygglovenheten bedömer att positivt
förhandsbesked avseende nybyggnad av småhus och garage kan medges.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 7 januari 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 14 februari 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap. 17 §, meddela att den föreslagna åtgärden kan
tillåtas på den avsedda platsen.
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.
2 Avgift för förhandsbesked, expediering och underrättelse, 6 783: 50
kronor enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2016.
Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 32

Dnr 6/2016-042

Ekonomirapport för februari månad 2016
Ekonomirapporten visar ingen avvikelse.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 29 februari 2016.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 3 mars 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 33

Dnr 25/2015-041

Måluppföljning till och med den 29 februari 2016
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 mars 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 34

Dnr 9/2016-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1 Central administrations delegationslista för perioden 1 februari till den
29 februari 2016.
2 Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 februari till den 29 februari 2016.
3 Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 februari till den 29
februari 2016.
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-03-17

§ 35

Handlingar för kännedom
1 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 januari 2016, § 5. Svar på
medborgarförslag om uppsnyggning av industriområde.
Änr MI 2016-148
2 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad anläggningsförrättning berörande omprövning av Nannberga ga:4 i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

