SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2018-02-22

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 – 15.10

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga
Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Joakim Rönnberg (S), Arboga
Bert Elisson (S), Arboga
Owe Nyberg (L), Arboga
Urban Dahlgren (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
Petter Westlund (C), Kungsör
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Madelene Helmertz § 14
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linnea Andersson § 14
Byggnadsinspektör Ola Grönås §§ 14-19
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Linda Engelmark
Samordnare central adm Lotta Alm

Utses att justera

Gunnar Karlsson med Stellan Lund som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret måndag 26 februari 2018
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
Lotta Alm

§ 14 - 27
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...........................................................................................................................
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Justerande

............................................................
Gunnar Karlsson

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

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10
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Organ
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Utdragsbestyrkande

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

Blad 1

Innehåll
Information

2

Årsredovisning 2017

3

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av hotell
på Kungsörstorp 5:1 i Kungsörs kommun

4

Ansökan om förhandsbesked för två småhus på Brattberget 3:20 i
Arboga kommun

6

Ansökan om förhandsbesked för småhus och garage på Ökna 1:15 i
Arboga kommun

8

Ansökan om bygglov för nybyggnad lagerhall på Laxöringen 9 i Arboga
kommun
10
Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Näsby 17:2 i Arboga
kommun

12

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

13

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

15

Ansökan om utdömande av vite på Lunger 3:53 i Arboga kommun

16

Finansrapport januari 2018

17

Måluppföljning till och med 31 januari 2018

18

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

19

Handlingar för kännedom

20

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 14

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna XXX, XXX och XXX informerar om
avloppsprojektet.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 15

Dnr 8/2017-042

Årsredovisning 2017
Från förbundschefen har inkommit årsredovisning för år 2017.
Av årsredovisningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 943
tkr och att balanskravet uppnåtts under 2017.
Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Arboga och
Kungsörs kommuner den 12 februari 2018.

Beslutsunderlag
• Årsredovisning 2017, den 10 februari 2018
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 13 februari 2018

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning för
2017.

2

943 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 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 16

Änr BLOV 2017-374

Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av hotell på Kungsörstorp 5:1 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser strandskyddsdispens och bygglov för tillbyggnad av varumottagning om cirka 23 m² på Kungsörstorp 5:1 i Kungsörs kommun.
Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Fastigheten omfattas av
100 meter strandskydd och den planerade tillbyggnaden kommer delvis
hamna inom det strandskyddade området.
På fastigheten bedrivs i dag hotell- och konferensverksamhet. Det finns ett
antal större byggnader på fastigheten knutna till verksamheten.
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 den 21 november 2017
• Ansökan strandskyddsdispens den 30 januari
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 8 februari 2018
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b § dispens för tillbyggnad på fastigheten Kungsörstorp
5:1 i Kungsör kommun.
a) Särskilda skäl för att ge dispens 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 6 februari 2018.
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 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 16 forts
2

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 31b § bygglov för tillbyggnad på fastigheten
Kungsörstorp 5:1 i Kungsör 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.

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.
a) Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla.
b) Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett ett
slutbesked, om Västra Mälardalens Myndighetsförbund inte beslutar annat.

4

Avgift för strandskyddsdispens, bygglov, startbesked, expediering och
underrättelse, 11 207:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 17

Änr BLOV 2017-380

Ansökan om förhandsbesked för två småhus på Brattberget 3:20 i Arboga kommun
Sökanden: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två småhus på del av
fastigheten Brattberget 3:20 i Arboga kommun.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser.
Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet. Inga hinder föreligger enligt Arboga kommuns översiktsplan.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och grannar för yttrande.
Fastighetsägarna till Brattberget 3:9 och 3:11 anser att byggnationen skulle
störa den lantliga miljön och att vägen är för dålig för att klara fler boenden. Man framför även att skog är planterat i området.
Berörd vägsamfällighet, Stenfallet Erikstorp, har inga synpunkter. Vägsamfällighetens bedömning är att vägen inte skulle komma till skada av
ytterligare två bostäder.
Kommunicering har skett och sökande meddelar att tomterna ska göras
större, så att den lantliga miljön bevaras.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan
ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas.
Bygglovenheten bedömer att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på de
avsedda platserna.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked 27 november 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 17 forts

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § att de föreslagna åtgärderna kan tillåtas på
de avsedda platserna.
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 förhandsbeskeden, 6 988:50 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 18

Änr BLOV 2017-369

Ansökan om förhandsbesked för småhus och garage på
Ökna 1:15 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus och garage på
del av fastigheten Ökna 1:15 i Arboga kommun.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser.
Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet. Inga hinder föreligger enligt Arboga kommuns översiktsplan.
Den tilltänkta tomtplatsen utgörs av ett sluttande skogsparti i närheten till
högsjön och ligger utanför strandskyddat område.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och grannar för yttrande.
Angränsande granne anser att skogen mellan tomterna bör bevaras, för
den lantliga känslan, samt att det skulle minska ljudet från motorvägen.
Mälarenergi upplyser om en lågspänningskabel som går över den sydöstra delen av tomten. Ingen byggnad påverkar kabeldragningen. Byggherren bör kontakta Mälarenergi innan byggstart, för säkerställande av
kabelns läge.
Kommunicering har skett och sökanden meddelar att träd endast kommer
att fällas inom tomtplats och att ett skogsparti kommer finnas kvar mellan
tomterna, vilket markägaren ansvarar för.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan
ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 18 forts

Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 17 november 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 2 februari 2018

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § 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, 6 988:50 kronor, enligt Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 19

Änr BLOV 2017-396

Ansökan om bygglov för nybyggnad lagerhall på Laxöringen 9 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnad av lagerhall om 412 m2 på fastigheten Laxöringen 9 i Arboga kommun.
Detaljplanen medger industriändamål.
Provtagningar på mark och grundvatten visar på kraftigt förhöjda halter
dioxiner i grundvatten medan halterna i mark är låga. Uppföljande provtagning behöver göras för att kontrollera dioxinhalter och eventuell spridning, innan byggstart kan ske.
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 6 december 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 29 januari 2018
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 30 § bygglov för nybyggnad av lagerhall på fastigheten Laxöringen 9 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.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 19 forts

2

Avgift för bygglov, startbesked, expediering och underrättelse,
35 174:50 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

2018-02-22

§ 20

Blad 12

Änr MI 2016-708

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Näsby 17:2
i Arboga kommun
Vid avloppsinventeringen 2014 konstaterades brister i avloppsanordningen på Näsby 17:2 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 3 juni 2014
• Delegationsbeslut den 6 juli 2016, förbud
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 2 februari 2018
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
2
3
4

Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 3 september 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Näsby 17:2 i Arboga kommun.
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.
Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.
Faktura på avgiften skickas separat
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 och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 21

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 17 januari 2018 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och
det konstaterades att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används. På fastigheten har tidigare konstaterades att en provgrop för en
infiltrationsbädd har grävts. Vid inspektionen noterades att grävning även
skett runt den befintliga slutna tanken.
Fastighetsägaren informerade via telefonsamtal den 25 januari 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 konstaterat att förbudet med
löpande vite inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite
behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut den 22 oktober 2012, förbud
• Förbundsdirektionens beslut den 17 september 2014, § 83, föreläggande vite
• Förbundsdirektionens beslut den 17 mars 2016, § 29, föreläggande löpande vite
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 2 februari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 30 000 kronor, för utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på Järnäs 9:15 i Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 1 augusti 2017

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 21 forts
till och med den 31 oktober 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
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 22

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.
Den 17 januari 2018 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och
det konstaterades att den bristfälliga avloppsanordningen fortsatt används. 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 konstaterat
att förbudet med löpande vite inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Beslutsunderlag
• 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 hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 5 februari 2018
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 Ökna 1:7 i Arboga kommun, enligt tremånadsperioden från och med den 1 augusti 2017
till och med den 31 oktober 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, akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 23

Änr MI 2011-221

Ansökan om utdömande av vite på Lunger 3:53 i Arboga
kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds direktion har tidigare beslutat
om föreläggande förenat med vite att åtgärda brister gällande enskild avloppsanordning på Lunger 3:53 i Arboga kommun. Beslutet baserades på
att brister kvarstår trots tidigare meddelat beslut om föreläggande att åtgärda brister daterat den 24 november 2016.
Den 17 januari 2018 inspekterades avloppsanordningen på fastigheten och
det konstaterades att slamavskiljarens skiljeväggar är trasiga och att brister i slamavskiljningen fortsatt kvarstår.
På grund av brister i nuvarande avloppsanordning uppfylls inte de krav
på rening som ställs i lagstiftningen och bristerna måste därför åtgärdas
för att uppnå befintliga lagkrav.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har på plats konstaterat att föreläggande
med vite inte följs och bedömer att ansökan om utdömande av vite behövs
för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Beslutsunderlag
• Delegationsbeslut den 24 november 2016, föreläggande
• Förbundsdirektionens beslut den 10 oktober 2017 § 116, föreläggande
med vite
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 7 februari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund ansöker hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite på 20 000 kronor, för brister gällande
enskild avloppsanordning på Lunger 3:53 i Arboga kommun, enligt beslut
om föreläggande med vite meddelat den 19 oktober 2017, § 116.

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 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 24

Dnr 8/2017-042

Finansrapport januari 2018
Redovisning av finansen januari 2018.
Beslutsunderlag
• Finansrapport den 5 februari 2018
Beslut
Västra Mälardalens myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 25

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 31 januari 2018
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 februari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 26

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 januari till den
31 januari 2018.

2

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 januari
till den 31 januari 2018.

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari 2018.

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 27

Handlingar för kännedom
1

Länsstyrelsens beslut den 1 februari 2018 avseende överklagan av avslutat ärende om klagomål på olägenheter från vedelning i kamin på
Herrgården 10 i Arboga kommun. Länsstyrelsen upphäver det överklagade
beslutet och återförvisar ärendet till Västra Mälardalens Myndighetsförbund
för fortsatt handläggning.
Änr MI 2017-680

2

Bekräftelse på anmälan om etablering av yrkesmässig hygienisk behandling på Höjen 3:24 i Arboga kommun.
Änr MI 2018-128

3

Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapporter:
Inventering av cisterner som inte kopplas
till andra tillsynsobjekt
Änr MI 2017-74
Marknadsprojekt Arboga/Kungsör
Änr MI 2017-493
Frityroljekvalité på restauranger och
pizzerior
Änr MI 2017-1131
Inventering av hästgårdar delområde 2
i Arboga och Kungsörs kommuner
Änr MI 2016-77

4

Beslut i kommunfullmäktige/Kungsör den 29 januari 2018, § 19. Antagande av detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:2 fd Folkets Park.
Dnr 46/2017-214

5

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende anläggningsåtgärd berörande Ekholmen 1:32 i Kungsörs
kommun.
Dnr 3/2018-245

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Borsingby 2:9 och 2:11 i
Kungsörs kommun.
Dnr 3/2018-245

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning från Svarthäll 2:1 i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2018-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-02-22

§ 27 forts
8

Ordförandes sign.

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Dal 5:2 och Vretberga 1:2 samt
avstyckning från Dal 5:2 i Arboga kommun.
Dnr 3/2018-245

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 21

