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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 9 Dnr MBN 2010/280 

Månadsrapport, budgetprognos 2010 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna redovisar varje månad en budgetrapport till kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 24 februari 2010 upprättat en budgetrapport. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetrapport för februari 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetrapport för februari 2010. 



3 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 10 Dnr MBN 2010/280 

Bokslut 2009 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har den 4 februari 2010 upprättat en årsredovisning för 
verksamhetsår 2009.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner årsredovisningen för 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner årsredovisningen för 2009. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 11 Dnr MBN 2010/287 

Utvärdering av handikappolitisk plan för år 2009. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2007, § 33  att anta handikappolitisk plan 
för Kumla kommun.  
 
Utredningssekreterare Caroline Eriksson har den 15 februari 2010 upprättat förslag till 
uppföljning av den handikappolitiska handlingsplanen 2009. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av den handikappolitiska planen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av den handikappolitiska planen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 12 Dnr MBN 2010/288 
Utvärdering av barn- och ungdomspolitiska handlingsplan samt 
barnbokslut för år 2009. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2001, § 71, beslutat att varje förvaltning ska 
göra ett årligt barnbokslut som sammanställs och redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Den 21 november 2005, § 112 antog kommunfullmäktige en barn- och ungdomspolitisk 
handlingsplan för Kumla kommun. I planen finns ett antal åtgärder att följa upp. 
Utredningssekreterare Caroline Eriksson har den 15 februari 2010 upprättat förslag till 
barnbokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2009 samt förslag till uppföljning av 
den barn- och ungdomspolitiska handlingsplanen. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av barn- och ungdomspolitisk 
handlingsplan samt redovisning av barnbokslut för 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljning av barn- och ungdomspolitisk 
handlingsplan samt redovisning av barnbokslut för 2009. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 13 Dnr MBN 2010/173 
Yttrande över medborgarförslag om bullervall på norra delen av 
Stenevägens västra avsnitt 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har av kommunstyrelsens arbetsutskott, den 12 januari 
2010, § 12 fått i uppdrag att lämna förslag till yttrande över ett medborgarförslag. I 
medborgarförslaget föreslås att det uppförs en bullervall  på norra delen av Stenevägens 
västra avsnitt. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att 
bullernivåerna längs det aktuella vägavsnittet av Stenevägen inte beräknas vara så höga 
att de måste åtgärdas samt att hastighetssänkande åtgärder, som även minskar bullret 
från trafiken, i området planeras.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet samt att 
frågan om bullerstörningar från trafiken för fastigheterna i anslutning till den norra 
delen av Stenevägens västra avsnitt ses över i samband med att passage för fotgängare 
och cyklister över Stenevägen ordnas.  
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet samt att 
frågan om bullerstörningar från trafiken för fastigheterna i anslutning till den norra 
delen av Stenevägens västra avsnitt ses över i samband med att passage för fotgängare 
och cyklister över Stenevägen ordnas.  
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 14 Dnr MBN 2010/103 
Backa 1:6 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Backa 1:6 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 
bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 
31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte 
genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 
slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock 
ännu inte vidtagits. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda Barbro och Ingvar Nordin, Ormesta Södra 
Backa 152, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags 
avloppsvatten från fastigheten  Backa 1:6 som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda Barbro och Ingvar Nordin, Ormesta Södra 
Backa 152, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags 
avloppsvatten från fastigheten  Backa 1:6 som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 15 Dnr MBN 2010/104 
Brändåsen 1:20 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Brändåsen 1:20 konstaterades att avloppsvattnet 
genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att 
efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten 
som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening 
än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock 
ännu inte vidtagits. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Mikael Blomgren, Brändåsen 137, vid 
vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från 
fastigheten Brändåsen 1:20 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Mikael Blomgren, Brändåsen 137, vid 
vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från 
fastigheten Brändåsen 1:20 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 16 Dnr MBN 2010/105 
Harkranketorp 1:3 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Harkranketorp 1:3 konstaterades att avloppsvattnet 
genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att 
efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten 
som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening 
än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock 
ännu inte vidtagits. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda Joakim och Sussie Larsson, 
Harkranketorp 106, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt 
slags avloppsvatten från fastigheten  Harkranketorp 1:3, som inte genomgått en av 
miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.  
 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda Joakim och Sussie Larsson, 
Harkranketorp 106, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt 
slags avloppsvatten från fastigheten  Harkranketorp 1:3, som inte genomgått en av 
miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 17 Dnr MBN 2010/106 
Nälberg 1:19 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Nälberg 1:19 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 
bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 
31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte 
genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 
slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock 
ännu inte vidtagits. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda Christina och Hans-Erik Isaksson, 
Nälberg Lötåsen 224, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt 
slags avloppsvatten från fastigheten  Nälberg 1:19 som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda Christina och Hans-Erik Isaksson, 
Nälberg Lötåsen 224, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt 
slags avloppsvatten från fastigheten  Nälberg 1:19 som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 18 Dnr MBN 2010/107 
Äspsätter 1:7 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Äspsätter 1:7 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 
bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 
31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte 
genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 
slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock 
ännu inte vidtagits. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Lennart Sidenmark,  Äspsätter 
Björkbacken 315, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags 
avloppsvatten från fastigheten  Äspsätter 1:7, som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Lennart Sidenmark,  Äspsätter 
Björkbacken 315, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags 
avloppsvatten från fastigheten  Äspsätter 1:7, som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 19 Dnr MBN 2010/108 
Brändåsen 1:18 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Brändåsen 1:18 konstaterades att avloppsvattnet 
genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att 
efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten 
som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening 
än slamavskiljning. Fastighetsägaren beviljades den 21 december 2009 tillstånd att 
ansluta avloppet från fastigheten till en befintlig avloppsanordning. Anslutningen har 
dock inte hunnit utföras före utgången av 2009. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Maud Ahnlund, Brändåsen 104, vid vite 
av 20 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från 
fastigheten Brändåsen 1:18, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Maud Ahnlund, Brändåsen 104, vid vite 
av 20 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från 
fastigheten Brändåsen 1:18, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 20 Dnr MBN 2010/109 
Brändåsen 6:1 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Brändåsen 6:1 konstaterades att avloppsvattnet 
genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att 
efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten 
som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening 
än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock 
ännu inte vidtagits. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda Bengt-Göran Johansson, Brändåsen 
Åsalund 102, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags 
avloppsvatten från fastigheten  Brändåsen 6:1, som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda Bengt-Göran Johansson, Brändåsen 
Åsalund 102, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags 
avloppsvatten från fastigheten  Brändåsen 6:1, som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 21 Dnr MBN 2010/110 
Lanna 1:7 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Lanna 1:7 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 
bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 
31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte 
genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 
slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock 
ännu inte vidtagits. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda Christina och Hans-Erik Isaksson, 
Nälberg Lötåsen 224, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt 
slags avloppsvatten från fastigheten Lanna 1:7, som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda Christina och Hans-Erik Isaksson, 
Nälberg Lötåsen 224, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt 
slags avloppsvatten från fastigheten Lanna 1:7, som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 22 Dnr MBN 2010/111 
Nälberg 3:5 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Nälberg 3:5 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 
bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att efter den 
31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten som inte 
genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 
slamavskiljning. Fastighetsägaren lämnade den 24 november 2009 in en ansökan om 
tillstånd att inrätta en avloppsanordning. Några åtgärder för att förbättra reningen av 
spillvattnet har dock ännu inte hunnit utföras. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Tommy Jonsson, Nälberg 132, vid vite 
av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från 
fastigheten  Nälberg 3:5 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Tommy Jonsson, Nälberg 132, vid vite 
av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från 
fastigheten  Nälberg 3:5 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 23 Dnr MBN 2010/112 
Äspsätter 1:15 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Äspsätter 1:15 konstaterades att avloppsvattnet 
genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade för ett år sedan att 
efter den 31 december 2009 förbjuda utsläpp av allt slags spillvatten från fastigheten 
som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening 
än slamavskiljning. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock 
ännu inte vidtagits. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Torbjörn Lindblad, Äspsätter Nyttorp 
313, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten 
från fastigheten  Äspsätter 1:15, som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Torbjörn Lindblad, Äspsätter Nyttorp 
313, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten 
från fastigheten  Äspsätter 1:15, som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 24 Dnr MBN 2010/115 
Ormesta 2:2 - förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 
Vid inventering av avloppet på Ormesta 2:2 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 
bristfällig rening. Fastighetsägaren beviljades den 23 oktober 2008 tillstånd att inrätta en
avloppsanordning bestående av en ny slamavskiljare och en efterföljande markbädd 
med villkor att anläggningen skulle vara färdig senast den 31 december 2009. 
Slamavskiljaren är utbytt men markbädden har dock ännu inte hunnit anläggas. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 8 januari 2010 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 1 februari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Kenth Rosell, Ormesta Norrgården 107, 
vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från 
fastigheten  Ormesta 2:2, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) förbjuda  Kenth Rosell, Ormesta Norrgården 107, 
vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2010 släppa ut allt slags avloppsvatten från 
fastigheten  Ormesta 2:2, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 25 Dnr MBN 2008/286 

Detaljplan - Kumla Sjöpark  

Ärendebeskrivning 
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till byggande av en ny park- och 
fritidsanläggning med inomhusbad, sjö, växthus, planteringar m.m. i östra Kumla.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2003, § 75 om samråd med berörda 
enligt Plan- och bygglagen kap 5 § 20. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2007,§ 175 att 
detaljplaneförslag ska upprättas och skickas på samråd enligt plan- och bygglagen 5 kap 
21 §.  
 
Detaljplaneförslaget för Kumla sjöpark var utskickat på samråd under tiden 10 april till 
10 maj 2008. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2008 att återremittera ärendet för 
komplettering av samrådsredogörelse samt att ta fram utställningsförslag. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 september 2008 att ställa ut 
detaljplaneförslaget. Förslaget har varit utställt under perioden den 1 till 22 februari 
2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar (efter eventuella justeringar) enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 29 § detaljplan för Kumla sjöpark. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar (efter eventuella justeringar) enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 29 § detaljplan för Kumla sjöpark. 
 
 
 
Detta beslut får enligt 13 kap 1 och 5 §§ plan- och bygglagen överklagas av den som 
senast under samrådstiden framfört synpunkter som inte tillgodosetts.  
 
Justering av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla 2010-03-
16. 



19 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 26 Dnr MBN 2010/301 
Detaljplan - Kv. Hackspetten. Sörbyvägen. Nybyggnad av 
radhus. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag från Kumlabostäder AB om nybyggnad av ca 15 st radhuslägenheter 
inom kvarteret Hackspetten mellan Sörbyvägen och Åkergatan. 
 
Planprojektet finns med i det av kommunfullmäktige antagna plan-, bygg-, och 
bostadsprogrammet 2009-2011. För området finns en detaljplan (stadsplan) från 1926 
samt fastighetsplaner (tomtindelning). Ett genomförande förutsätter att ny detaljplan 
upprättas och att tomtindelningen upphävs. Redan 1982 och 1985 diskuterades i 
byggnadsnämnden ny rad- eller parhusbebyggelse inom kvarteret. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att samrådsförslag ska upprättas och skickas till 
berörda enligt plan- och bygglagen 5 kap 21 §. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att samrådsförslag ska upprättas och skickas till 
berörda enligt plan- och bygglagen 5 kap 21 §. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 27 Dnr MBN 2010/286 

Kumla 11:1 - Nybyggnad av badhus. Bygglov 

Ärendebeskrivning 
Föreligger ansökan om bygglov för ett nytt badhus i anslutning till Djupadalsbadet. Den 
totala våningsytan är ca 6 300 kvadratmeter. För området gäller ett förslag till detaljplan 
(Kumla sjöpark) som är utställd under tiden 1 till 22 februari 2010 och som avses att 
antas den 9 mars 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas när detaljplanen för 
Kumla sjöpark är antagen och erforderliga handlingar granskats och godkänts. 

Arbetsutskottets behandling 
Arkitekt Per Flodström kommer att delta i nämndens sammanträde den 9 mars 2010 och 
informera ytterligare i ärendet.  

Arbetsutskottets förslag 
Arbetsutskottet avger inget förslag till beslut. 

Nämndens behandling 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov 
när erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov när erforderliga handlingar inkommit, 
granskats och godkänts. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 28 Dnr MBN 2010/174 
Julsta 1:22 - Avstyckning och nybyggnad av enbostadshus. 
Förhandsbesked/bygglov 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förfrågan om att uppföra ett en och ett halvplans enbostadshus med vit 
träfasad och svart tak på en planerad avstyckning.  
 
Enligt översiktsplan med mera finns inga särskilda riktlinjer eller dylikt för området, 
varför lokaliseringen och bygglov bör kunna godkännas efter samråd med berörda 
fastighetsägare. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen efter samråd med berörda 
fastighetsägare. Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit, granskats 
och godkänts.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen efter samråd med berörda 
fastighetsägare. Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit, granskats 
och godkänts.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 29 Dnr MBN 2009/226 
Södra Sanna 1:3. Sannahed - Nybyggnad av enbostadshus. 
Förhandsbesked. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger en förfrågan om nybyggnad av enbostadshus i anslutning till befintlig gård i 
östra Sannahed. Enligt ansökan kan läget vara norr om gården eller öster om Södra 
Sanna 8:1. 
 
Fastigheten ingår i skyddsområde för vattentäkt. Anslutning bör kunna ske till 
kommunens vatten- och avloppsledning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2009, § 46, att återremittera ärendet 
till miljö- och byggnadskontoret för vidare utredning.  
 
Sökanden förordar nu alternativet i ”parken” norr om gården. Preliminär 
överenskommelse har också träffats med tekniska kontoret om en VA-anslutning på 
Ralavägen.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen under förutsättning att 
anslutning sker till kommunalt vatten- och avlopp och att byggnaderna anpassas till 
landskapsbilden och den kulturhistoriskt värdefulla miljön. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen under förutsättning att 
anslutning sker till kommunalt vatten- och avlopp och att byggnaderna anpassas till 
landskapsbilden och den kulturhistoriskt värdefulla miljön. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 30 Dnr MBN 2010/285 
Örsta 6:1, 4:9 - Förhandsbesked avseende nybyggnad av 
enbostadshus (hästgård). 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förfrågan om att bygga ett en- och etthalvplans enbostadshus, rött med vita 
knutar, ca 150 till 160 kvadratmeter stort och stall för islandshästar och stycka av en 
tomt på ca 2 ha. Två alternativa lägen redovisas. 
 
Preliminär bedömning  
Någon närmare utredning i lokaliseringsfrågan har inte hunnits med. Enligt det nya 
förslaget till översiktsplan kan området ligga i eller nära utbyggnadsområdet Brånsta-
Sånnersta. Det östra alternativet är i dagsläget mindre berört. Miljö- och 
byggnadsnämnden har också godkänt två lokaliseringar i närområdet.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att det västra läget är olämpligt med hänsyn till 
den planerade utbyggnaden i Brånsta-Sånnersta.  
 
Ärendet återremitteras för fortsatt utredning och samråd med berörda gällande det östra 
läget. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet i avvaktan på att den nya 
översiktplanen är antagen som redovisar kommunens planer för utbyggnad i Sånnersta-
Brånstaområdet. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att det västra läget är olämpligt med hänsyn till 
den planerade utbyggnaden i Brånsta-Sånnersta.  
 
Ärendet återremitteras för fortsatt utredning och samråd med berörda gällande det östra 
läget. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 31 Dnr MBN 2010/303 
Södra Sanna 2:52 - Förhandsbesked avseende nybyggnad av 
enbostadshus och garage. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förfrågan om att bygga ett en- och etthalvplans enbostadshus, ca 150 
kvadratmeter, med garage på fastigheten som är 9 870 kvadratmeter stor. 
 
Enligt översiktsplan med mera är vatten- och avloppsförhållandena den mest 
principiella frågan i området. Diskussioner förs om, hur och när kommunalt VA kan 
byggas ut i området. Samråd med berörda fastighetsägare erfordras. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för utredning av VA-frågan och 
samråd med berörda. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens behandling 
Yrkanden 
Elisabet Ekestubbe (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden godkänner 
lokaliseringen efter samråd med berörda under förutsättning att VA-frågan kan lösas.  
Carl-Gustav Thunström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordföranden ställer Elisabet Ekestubbes (M) förslag mot arbetsutskottets förslag och 
finner att arbetsutskottets förslag vunnit. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet för utredning av VA-frågan och 
samråd med berörda. 
 
Reservationer 
Tony Larsson-Malmberg (FP), Elisabet Ekestubbe (M) och Karl-Gunnar Jonsson (M) 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 32 Dnr MBN 2010/281 

Omskrivning av lokala trafikföreskrifter 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret redovisar en ny omgång av inventerade lokal trafikföreskrifter (LTF) 
i kommunen för omskrivning/upphävande enligt bilagda tabell (jmf MBN  d.nr 
2009/460, 2009/1604, 1605). Förändringarna innebär bland annat en anpassning till nya 
författningar eller att gamla trafikföreskrifter som blivit överflödiga gallras bort eller 
förändras. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden  
 

1. inför LTF enligt bilagor och utredning. 
2. inför hastighetsbegränsning 30 km/tim på väg 534/Fjugestavägen mellan 60 

meter väster om Sillagatan/Åbygatan och 50 meter öster om Rosinas väg 
3. beslutar att Hagendalsvägen, mellan Köpmangatan och tunneln vid Odengatan, 

ska vara gågata och moped klass II förbjuds på gång- och cykelbanan i tunneln. 
4. förbjuder trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn på 

Sörbyvägen för genomfartstrafik. 
5. uppdrar åt teknisk chef eller trafikhandläggare att var för sig expediera beslutet. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden  
 

1. inför LTF enligt bilagor och utredning. 
2. inför hastighetsbegränsning 30 km/tim på väg 534/Fjugestavägen mellan 60 

meter väster om Sillagatan/Åbygatan och 50 meter öster om Rosinas väg 
3. beslutar att Hagendalsvägen, mellan Köpmangatan och tunneln vid Odengatan, 

ska vara gågata och moped klass II förbjuds på gång- och cykelbanan i tunneln. 
4. förbjuder trafik med motordrivet fordon med tillkopplad släpvagn på 

Sörbyvägen för genomfartstrafik. 
5. uppdrar åt teknisk chef eller trafikhandläggare att var för sig expediera beslutet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-09 § 33 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Banverket inkom den 18 januari 2010 med en skrivelse med anledning av miljö- och 
byggnadsnämndens beslut angående bullerstörningar från tågtrafiken när nämnden 
begärde revidering av bullerutredning.  
Skriften bifogas kallelsen. 
 
Detaljplan för Kv. Fiskalen - Götgatan-Marielundsgatan vann den 8 januari 2010 laga 
kraft. 
 
Detaljplan för Norra Mos företagspark etapp 3 vann den 8 januari 2010 laga kraft. 
 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 


