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Blad 1

Innehåll
Länsstyrelsens beslut avseende revisionsrapport ”Livsmedelskontroll”

2

Förslag till föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och
klimatrådgivning

3

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Tyringe 1:42 i Arboga
kommun

4

Anmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på
Östersäby 1:33 i Kungsörs kommun
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Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för bod på Hällby 3:4 i
Arboga kommun
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Ansökan om bygglov för flerbostadshus, förråd och parkering på Porsen
1 i Arboga kommun
10
Ansökan om bygglov för vårdbyggnad på Vårdcentralen 1 i Kungsörs
kommun
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Ekonomirapport för maj månad 2016
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Måluppföljning till och med 31 maj 2016
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Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 60

Änr MI 2015-1893

Länsstyrelsens beslut avseende revisionsrapport ”Livsmedelskontroll”
Länsstyrelsen genomförde den 11 november 2015 revision av förbundets
livsmedelkontroll.
Förbundsdirektionen yttrande sig till Länsstyrelsen den 21 april 2016, § 37.
Länsstyrelsen beslutade den 29 april 2016 att den åtgärd som redovisats är
tillfredsställande och avslutar ärendet.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport den 25 februari 2016
• Förbundsdirektionens beslut den 21 april 2016, § 37
• Länsstyrelsens beslut den 29 april 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Länsstyrelsens beslut till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 61

Dnr 28/2016-047

Förslag till föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och
klimatrådgivning
Från Energimyndigheten har inkommit remiss den 3 juni i rubricerat
ärende för yttrande senast den 4 juli 2016.
Föreslagen föreskrift innehåller bestämmelser och beräkning av bidragets
storlek, innehåll i ansökan om bidrag och uppgifter i redovisning, redovisningsperiod med mera.
Beslutsunderlag
• Energimyndighetens remiss den 3 juni 2016
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 7 juni 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att lämna yttrande på inkommen remiss om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning till ordförande XXX och förbundschef XXX.

Skickas till
XXX
XXX
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 62

Änr MI 2014-1727

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Tyringe
1:42 i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2012 konstaterades brister i avloppsanordningen på Tyringe 1:42 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 2 november 2012
• Delegationsbeslut den 28 november 2014
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 1 juni 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 2 februari 2017 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Tyringe 1:42 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 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 62 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
Akten
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 63

Änr BLOV 2016-103
Änr MI 2016-559

Anmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga på Östersäby 1:33 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär anmälan och strandskyddsdispens för nybyggnad av
gäststuga (Attefallshus 25 m²) på Östersäby 1:33 i Kungsörs kommun.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Föreslagen byggnation ligger helt
inom strandskyddat område. Fastigheten omfattas av områdesskydd och
riksintressen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk.
Bygglovenheten bedömer att startbesked kan ges.

Beslutsunderlag
• Anmälan och strandskyddsdispens den 26 april 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § att lämna strandskyddsdispens för nybyggnad av
gäststuga på fastigheten Östersäby 1:33 i Kungsörs kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då
området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
b) Tomtplats bestäms enligt situationsplan daterad 9 maj 2016.
c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år
från den dagen då beslutet vinner laga kraft.
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 10 kap 23, 24 §§ att startbesked ges för nybyggnad av
gäststuga. Kontrollplan fastställs och byggnadsarbetena får påbörjas.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 63 forts
a) Startbesked för lovbefriade åtgärder upphör att gälla två år efter att
startbesked gavs.
b) Tekniskt samråd och kontrollansvarig krävs inte i detta ärende.
3 Avgift för strandskyddsdispens, startbesked och expediering 7 676
kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016.
Faktura på avgiften skickas separat

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Skickas till
Länsstyrelsen + ansökan och karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 64

Änr BLOV 2016-101
Änr MI 2016-547

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för bod på
Hällby 3:4 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär tidsbegränsat bygglov och strandskyddsdispens för
uppställning av arbetsbod, ca 25 m², på Hällby 3:4 i Arboga kommun.
Fastigheten ligger helt inom strandskyddat område och omfattas inte av
detaljplan, områdesbestämmelser eller samlad bebyggelse. Fastigheten
omfattas av områdesskydd och riksintressen.
Verksamheten motiverar åtgärden med att arbetsboden behövs för att ge
möjlighet att reparera och underhålla drift av tre befintliga vattenkraftverk.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att det finns särskilda skäl att ge
dispens från strandskyddet då området redan tagits i anspråk.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens den 25 april 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § att lämna strandskyddsdispens för uppställning av
arbetsbod på fastigheten Hällby 3:4 i Arboga kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens från strandskyddet föreligger då
marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften.
b) Tomtplatsen bestäms enligt situationsplan daterad 30 maj 2016.
c) Beslutet om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år
från den dagen då beslutet vinner laga kraft.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 64 forts
2 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 33 § att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med
den 1 juni 2021 för uppställning av arbetsbod på Hällby 3:4 i Arboga
kommun.
3 Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 23 § godkännes genom detta
startbesked att den sökta åtgärden får påbörjas. Tekniskt samråd och
en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Föreslagen kontrollplan
fastställs.
4 Avgift för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och
underrättelse 7 006:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat

Länsstyrelsen har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor från det att
Länsstyrelsen fått del av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden
för överklagandet innan arbetet med de ansökta åtgärderna påbörjas.

Skickas till
Länsstyrelsen + ansökan och karta
Lantmäterimyndigheten + karta
Trafikverket + karta
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 65

Änr BLOV 2016-147

Ansökan om bygglov för flerbostadshus, förråd och parkering på Porsen 1 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan innebär nybyggnad av ett flerbostadshus om åtta våningar med
28 lägenheter med tillhörande förrådsbyggnader och parkering. Bruttoarean för bostadshuset uppgår till 2 784 m². Fasaden på bostadshuset
kommer att utgöras av ljust tegel och cederträ. Lägenhetsförrådet utgörs
av en byggnad i en våning, med träfasad och sedumtak.
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 27 maj 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 31 maj 2016
Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, förrådsbyggnader och parkering på fastigheten Porsen 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 vinner laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat
2 Avgift för bygglov och startbesked, 111 534:50 kronor, enligt Västra
Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas
separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 66

Änr BLOV 2016-137

Ansökan om bygglov för vårdbyggnad på Vårdcentralen 1 i
Kungsörs kommun
Kerstin Åkesson, MP, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sökande: XXX
Ansökan innebär tillbyggnad av befintligt äldreboende (Södergården) på
fastigheten Vårdcentralen 1 i Kungsörs kommun. Tillbyggnaden uppgår
till 1 855 m² och kommer att inrymma ett äldreboende med 20 stycken bostadslägenheter uppdelade i två stycken boendeenheter. Utanför boendeenheterna finns expedition, omklädningsrum, personalutrymmen och
teknikutrymmen. Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärderna krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX utsedd, som är certifierad kontrollansvarig med behörighet
K, enligt plan- och bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 23 maj 2016
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 1 juni 2016

Beslut
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § att bevilja bygglov för tillbyggnad av vårdbyggnad på fastigheten vårdcentralen 1 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 vinner laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende, kallelse skickas separat.
2 Avgift för bygglov och startbesked, 75 624:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2016. Faktura på avgiften skickas separat
Skickas till sökanden och akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 67

Dnr 6/2016-042

Ekonomirapport för maj månad 2016
Ekonomirapporten visar ett överskott på 280 000 kronor varav 80 000 kronor motsvarar 1% besparing av kommunbidragen och resterande är ökade
bygglovintäkter.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med den 31 maj 2016.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport från förbundskontoret den 3 juni 2016

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 68

Dnr 25/2015-041

Måluppföljning till och med 31 maj 2016
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport från förbundskontoret daterad 1 juni 2016
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 69

Dnr 9/2016-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

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

2

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

3

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

4

Förbundsdirektionens ordförandes lämnade synpunkter vid samråd
med Lantmäterimyndigheten den 7 juni 2016.
Dnr 8/2016-002

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2016-06-16

§ 70

Handlingar för kännedom
1 Länsstyrelsens beslut den 4 maj 2016. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Överklagat delegationsbeslut avseende avslutat ärende gällande anmälan
om olägenheter på Mätaren 4 i Kungsörs kommun.
Änr BLOV 2015-304
2 Länsstyrelsens missiv den 26 maj 2016. Länsstyrelsens uppföljning och
utvärdering av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken.
Änr MI 2015-667
3 Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 april 2016, § 71. Årsredovisning för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2015.
Dnr 47/2015-007
4 Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 9 maj 2016, § 68. Bokslut
och årsredovisning 2015 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Dnr 47/2015-007
5 Underrättelse för kännedom från Lantmäterimyndigheten avseende
rättelsebeslut Valen 1:4 i Arboga kommun.
Dnr 4/2016-245
6 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Lockmora 1:11 och anslutning enl. 42a § AL
i Kungsörs kommun.
Dnr 4/2016-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

