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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 16 Dnr  

Information om kommunens nya styrmodell 

Ärendebeskrivning 

Utredningssekreterare Caroline Fornbrant informerar om kommunens nya mål- och 

styrmodell. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 17 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Christina Gustavsson informerar om personalfrågor, verksamhet och 

ekonomi. 

 

Personalläget bedöms som stabilt. Rekrytering av ny planchef kommer att ske inom 

kort, en pensionsavgång sker under våren och en person kommer från sommaren att 

vara föräldraledig. Arbetet med bevarandeprogrammet/kulturmiljöprogrammet pågår 

och kommer under våren att skickas på samråd. Nya rutiner för handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag har tagits fram. Boverket har presenterat en revisionsrapport 

där Kumla kommun ingick som studieobjekt. Rapporten finns att läsa på Boverkets 

hemsida. En arbetsgrupp för vattenfrågor har startat och förvaltningen håller just nu på 

att miljödiplomeras. Regieringen har överlämnat en remiss till lagrådet som öppnar för 

en möjlighet att sätta ned byggsanktionsavgifter. 

 

Den ekonomiska rapporten som lämnats till kommunstyrelsen delges nämnden. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 18 Dnr MBN 2013/317 

Information om rutiner och organisation för handläggning av 
bostadsanpassningsbidrag 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Christina Gustavsson informerar om nya rutiner för handläggning av 

bostadsanpassningsbidrag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 19 Dnr MBN 2013/128 

Stene 23:1 - Detaljplan enkelt planförfarande - Stene kapell, 
Sillagatan, Åbytorp 

Ärendebeskrivning 

Svenska Kyrkan ska sälja Stene kapell, Åbytorp. Kapellet kommer användas som 

privatbostad. Gällande detaljplan tillåter inte fastigheten (Stene 23:1) som bostad vilket 

har medfört att Svenska Kyrkan lämnat en förfråga om planändring.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 

§. 

Arbetsutskottets behandling 

Jäv 

Andreas Brorsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Jäv 

Andreas Brorsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

Sten Persson (S) i egenskap av ålderman tar över ordförandeskapet för den aktuella 

paragrafen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 

§. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 20 Dnr MBN 2012/1853 

Detaljplan - Göken 1, Järsjögatan 9 (enkelt planförfarande) 

Ärendebeskrivning 

Förfrågan har inkommit gällande ändring av detaljplan på fastigheten Göken 1. 

Fastigheten ägs av Kumla Fastigheter AB äger och blivande hyresgästen, Butikskonsult, 

önskar bygga en lagerbyggnad som är fjorton meter hög. Gällande detaljplan medger en 

höjd om åtta meter. 

 

Detaljplanen hanteras med enkelt planförfarande.  

 

Beslutsunderlag 

Granskningsutlåtande 2013-02-19 

Planbeskrivning 2013-01-21 

Plankarta 

Behovsbedömning 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

5 kap 27 §.  

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Jäv 

Bengt Friman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

 

Eftersom Bengt Friman är utsedd till justerare utser nämnden Tony Larsson Malmberg 

(FP) att justera paragrafen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 

5 kap 27 §.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 21 Dnr MBN 2013/211 

Detaljplan - Västra Parken 17 (del av), Gamla Brandstationen, 
Västra Drottninggatan. 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun och Kumla fastigheter AB har ansökt till lantmäteriet om 

fastighetsreglering för Västra Parken 16, 17, 27 och Kumla 12:56. För att regleringen 

ska kunna genomföras krävs att gällande detaljplan ändras och att delar som är allmän 

plats förs över till kvartersmark.  

 

Området som i huvudsak består av fastigheten Västra Parken 17 (f d brandstation) 

begränsas i väster av fastigheterna Västra Parken 16, 22 och 21, i norr av Västra Parken 

27 och Kumla 12:56, i öster av Kumla 12:56 och Västra parken 17 samt i söder av 

Västra Drottninggatan.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 

§. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 

§. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 22 Dnr MBN 2013/217 

Detaljplan - Järnvägsområdet del av Kumla bandel 3:1 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till att avsluta en pågående fastighetsförrättning 

gällande kommunens förvärv av mark från Trafikverket. Fastighetsförrättningen gäller 

del av fastigheten Kumla Bandel 3:1.  

 

För att kunna genomföra fastighetsförrättningen måste användingen inom planområdet 

ändras, från järnvägsändamål till parkering vilket området används till idag.  

 

Planen är uppdelad i två områden, ett norr om Östra Drottninggatan och ett i söder längs 

Odengatan. Området som i huvudsak utgörs av parkeringsplatser begränsas i norr av 

Badhusgatan, i öster av Badhusgatan och Odengatan, i söder av Kyrkogatan och i väster 

av spårområdet. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 

§. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan och skicka planen på samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 

§. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 23 Dnr MBN 2012/937 

Detaljplan - för resecentrum (västra sidan) 

Ärendebeskrivning 

Syften med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av Kumla stationsområde till ett 

modernt resecentrum för buss- och tågtrafik.  

 

Stationsområdet behöver utvecklas till ett modernt resecentrum för att klara ett ökat 

resande med kollektivtrafik. Detaljplanen innebär ingen förändrad verksamhet i sig eller 

ändrad användning utan omfattar en rad åtgärder inom planområdet för att förbättra 

funktionen och öka tillgängligheten. Planen möjliggör för bland annat en ny 

bussterminal, ett nytt torg och ny plattform vid stationshuset.  

 

Planområdet är beläget mitt i centrala Kumla och innefattar området kring resecentrum 

(järnvägs- och busstationen) väster om järnvägen.  

 

Området begränsas i norr av Järnvägsgatan och Fabriksgatan, i öster av järnvägen, i 

söder av Stenevägen och i väster av kvarteren Staren och Svanen.  

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning daterad 2013-02-27 

Illustration 

Plankarta 

Behovsbedömning 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden skickar efter erforderliga kompletteringar detaljplanen på 

samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden skickar efter erforderliga kompletteringar detaljplanen på 

samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 11 §. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 24 Dnr MBN 2012/1393 

Stene 7:1 - Förhandsbesked avseende avstyckning av tomter 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit från Hans-Erik Sartz. Ansökan gäller 

avstyckning till två stycken tomter vilka ska bebyggas med enbostadshus samt garage. 

 

Markförhållanden utgörs av ängsmark med bakomliggande blandskog. Kommunalt 

vatten och avlopp är framdraget till tomtgräns. 

 

Fastigheten ligger i utkanten av ett äldre villaområde. Det som är karaktäristiskt för 

området är att tomterna är stora och att husen och uthusen ligger indragna flera meter 

från vägen. 

 

Flertalet närliggande hus är i två plan med faluröda träfasader. Öster om de tilltänkta 

tomterna Stene 7:4 finns ett ganska nybygg hus som har en mer ”pampig” fasad i ljust 

puts samt glaserat taktegel. 

 

Beslutsunderlag 

Reviderat tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05 

Karta, förslag 2012-12-19 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av två enbostadshus med 

garage enligt tjänsteutlåtandet daterat 2013-03 05 på den aktuella fastigheten i enlighet 

med bifogad karta med följande villkor. 

 

- Utformning och anpassning till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för bebyggelse   

på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

- Bostadshusens utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till kraven 

enligt 8 kap PBL ska prövas i lovet. 

- Kontakt med VF Åbytorp Julsta genom Thorbjörn Larsson ska tas innan  

anslutningar mot gatan utföres. Kostnader för vägtrumman och ev. dräneringsledning i 

vägdike bekostas av fastighetsägaren. 

- Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA. 

Arbetsutskottets behandling 

Föreligger reviderat tjänsteutlåtande daterat den 2013-03-05 

 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar att föreslå miljö- och 

byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Andreas Brorssons förslag.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av två enbostadshus med 

garage enligt tjänsteutlåtandet daterat 2013-03 05 på den aktuella fastigheten i enlighet 

med bifogad karta med följande villkor. 

 

- Utformning och anpassning till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för bebyggelse   

på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

- Bostadshusens utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till kraven 

enligt 8 kap PBL ska prövas i lovet. 

- Kontakt med VF Åbytorp Julsta genom Thorbjörn Larsson ska tas innan  

anslutningar mot gatan utföres. Kostnader för vägtrumman och ev. dräneringsledning i 

vägdike bekostas av fastighetsägaren. 

- Fastigheten ska anslutas till kommunalt VA. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 25 Dnr MBN 2012/1617 

Hidingsta 1:5 - Förhandsbesked avseende tilltänkt avstyckning 
för enbostadshus 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit från Adrian Carlsson. Ansökan gäller 

nybyggnation av enbostadshus i två plan, ca 160-190 kvadratmeter boarea samt garage 

om ca 60-70 kvadratmeter. 

 

Det finns inget kommunalt vatten och avlopp. 

 

Fastigheten är belägen på ängsmark inom ett område som är bebyggt med typiska 

byggnader för mellansvensk landsbygd. Närmaste granne Hidingsta 1:6 har en nybyggd 

villa(2009) i två plan. Den sökande vill anpassa sitt hus till grannhuset som har en 

ljusgrå träfasad med svart tak. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande daterat 2013-02-07 

Reviderat tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05 

Karta 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus med garage 

på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta med följande villkor: 

 

- Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus med 

garage på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta med följande villkor: 

- Bostadshusets utformning och anpassning till omgivningen med hänsyn till kraven 

enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet. 

- Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 

bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

- Tillstånd för utfart på väg 530 ska finnas innan bygglov medges. Sökanden ansvarar 

för och bekostar detta tillstånd. 

- Ansökan om enskilt avlopp ska inlämnas och godkännas av miljökontoret innan 

ansökan om bygglov beviljas. 

Arbetsutskottets behandling 

Föreligger reviderat tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05 

 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att arbetsutskottet beslutar att föreslå miljö- och 

byggnadsnämnden att besluta enligt tjänsteutlåtande daterat 2013-03-05. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Andreas Brorssons förslag.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus med garage 

på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta med följande villkor: 

 

- Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus med 

garage på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta med följande villkor: 

- Bostadshusets utformning och anpassning till omgivningen med hänsyn till kraven 

enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet. 

- Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 

bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

- Tillstånd för utfart på väg 530 ska finnas innan bygglov medges. Sökanden ansvarar 

för och bekostar detta tillstånd. 

- Ansökan om enskilt avlopp ska inlämnas och godkännas av miljökontoret innan 

ansökan om bygglov beviljas. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 26 Dnr MBN 2013/182 

Göken 1 - Beslut om bygglov avseende om/tillbyggnad av 
industri och lagerbyggnad 

Ärendebeskrivning 

Kumla Fastigheter AB har ansökt om bygglov för om- och tillbyggnad av industri/lager. 

Tillbyggnaden omfattar totalt 813 kvadratmeter. Miljö- och byggnadsförvaltningen har 

delegation att besluta om bygglov för ytor upp till 300 kvadratmeter. Före beslut om 

bygglovet ska ny detaljplan vinna laga kraft. 

 

Beslutsunderlag 

Fasadritning 

Situationsplan 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter erforderlig 

granskning under förutsättning att ny detaljplan för Göken 1 vinner laga kraft. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Jäv 

Bengt Friman (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

 

Eftersom Bengt Friman är utsedd till justerare utser nämnden Tony Larsson Malmberg 

(FP) att justera paragrafen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter erforderlig 

granskning under förutsättning att ny detaljplan för Göken 1 vinner laga kraft. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 27 Dnr MBN 2012/1714 

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att ha det övergripande 

ledningsansvaret för arbetsmiljöverksamheten i kommunen. Kommunstyrelsen 

beslutade den 5 december 2012 att vidarefördelat arbetet med arbetsmiljöuppgifterna till 

miljö- och byggnadsnämnden. 

  

Arbetet med arbetsmiljöverksamheten inom miljö- och byggnadsförvaltningen vilar 

således på miljö- och byggnadsnämnden. 

  

För att nämnden ska kunna vidarefördela arbetsmiljöuppgifterna till de tjänstemän som 

genom sin befattning har att arbeta för att arbetsmiljöuppgifterna genomförs inom ett 

visst område behöver fördelningen gå att följa i en sammanhängande kedja. Fördelning 

får inte saknas någonstans i kedjan för att den ska gälla fullt ut. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för miljö- och 

byggnadsförvaltningen till förvaltningschef Christina Gustavsson enligt bifogad 

fördelningsblankett. Delar av arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas.    

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden fördelar arbetsmiljöuppgifterna för miljö- och 

byggnadsförvaltningen till förvaltningschef Christina Gustavsson enligt bifogad 

fördelningsblankett. Delar av arbetsmiljöuppgifterna kan därefter vidarefördelas.    
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 28 Dnr MBN 2012/1818 

Revisionsrapport gällande granskning av IT-organisationen 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har genomfört en granskning av IT-organisationen i Kumla kommun. Varje 

nämnd har i uppdrag att lämna ett yttrande över rapporten senast den 28 mars 2013. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och 

hänvisar till den motion som socialdemokraterna har lämnat om extern utredning om IT-

avdelningens uppdrag. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Andreas Brorssons förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och hänvisar till den motion som 

socialdemokraterna har lämnat om extern utredning om IT-avdelningens uppdrag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 29 Dnr MBN 2013/138 

Återrapportering av beslut fattade av miljö- och 
byggnadsnämnden och dess arbetsutskott under år 2012 

Ärendebeskrivning 

Enligt fastställd plan för den interna kontrollen ska förvaltningen årligen lämna en 

uppföljning av verkställigheten av miljö och byggnadsnämndens beslut.  

 

Utredningssekreterare Caroline Fornbrant presenterar en kommenterad redogörelse över 

samtliga beslut. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner återrapporteringen. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden  

1. ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med ärendet från den 2009-03-10, § 

25 om upplag, vård av tomt och byggnad 

2. godkänner återrapporteringen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden  

1. ger förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med ärendet från den 2009-03-10, § 

25 om upplag, vård av tomt och byggnad 

2. godkänner återrapporteringen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 30 Dnr MBN 2013/150 

Utvärdering av miljö- och byggnadsnämndens mål 2012 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Christina Gustavsson och utredningssekreterare Caroline Fornbrant 

har upprättat en uppföljning/utvärdering av miljö- och byggnadsnämndens mål 2012. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner uppföljningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 31 Dnr MBN 2013/192 

Lokal handlingsplan för folkhälsa 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen antog den 5 december lokal handlingsplanen för folkhälsa 2012-

2015. Planen ska fungera som ett styrdokument för folkhälsoarbetet i kommunen. 

Handlingsplanen ger varje nämnd i uppdrag att ta fram aktiviteter för att uppnå målen i 

planen. 

 

Förvaltningschef Christina Gustavsson och utredningssekreterare Caroline Fornbrant 

har upprättat förslag till handlingsplan. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar handlingsplanen. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar handlingsplanen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 32 Dnr MBN 2013/55 

Frommesta 3:11 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på FROMMESTA 3:11 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att 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. 

 

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Eva Hummelgren Pettersson, 

Frommesta Backa 218, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten FROMMESTA 3:11, som inte genomgått en av 

miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Eva Hummelgren Pettersson, 

Frommesta Backa 218, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten FROMMESTA 3:11, 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 2013-03-14 § 33 Dnr MBN 2013/76 

Örsta 1:19 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på ÖRSTA 1:19 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att 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. 

 

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Christer Målberg, Fågelhaget 530, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Örsta 1:19, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Christer Målberg, Fågelhaget 530, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Örsta 1:19, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 



23 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 34 Dnr MBN 2013/58 

Hässelgärdet 1:2 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på HÄSSELGÄRDET 1:2 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att 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. 

 

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Ingrid Hall Nilsson och Staffan 

Nilsson, Hässelgärdet 521, vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 

släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten HÄSSELGÄRDET 1:2, som inte 

genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 

slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Ingrid Hall Nilsson och Staffan 

Nilsson, Hässelgärdet 521, vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 

släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten HÄSSELGÄRDET 1:2, 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 2013-03-14 § 35 Dnr MBN 2013/53 

Frogesta husartorp 1:1 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten 
från enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på FROGESTA HUSARTORP 1:1 konstaterades att 

avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 

att 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. 

 

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Gun Hedlund och Jukka Jukkola, 

Frogesta Husartorp 115, vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 

släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten FROGESTA HUSARTORP 1:1, som 

inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 

slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Gun Hedlund och Jukka Jukkola, 

Frogesta Husartorp 115, vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 

släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten FROGESTA HUSARTORP 1:1, 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 2013-03-14 § 36 Dnr MBN 2013/47 

Dyningeberg 1:15 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på DYNINGEBERG 1:15 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att 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. 

 

Miljöinspektör Carin Lindgren föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Anneli Lahti och Patrik Johansen, 

Dyningeberg 126, vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut 

allt slags avloppsvatten från fastigheten Dyningeberg 1:15, som inte genomgått en av 

miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Anneli Lahti och Patrik Johansen, 

Dyningeberg 126, vid vite om 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut 

allt slags avloppsvatten från fastigheten Dyningeberg 1:15, 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 2013-03-14 § 37 Dnr MBN 2013/75 

Äspsätter 1:16 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Äspsätter 1:16 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig och då framfört att han begär anstånd 

till den 31 augusti 2014. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Tommy Svensson, Äspsätter 

Espedalen 311, Östansjö, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut 

allt slags avloppsvatten från fastigheten Äspsätter 1:16, som inte genomgått en av miljö- 

och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Tommy Svensson, Äspsätter 

Espedalen 311, Östansjö, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut 

allt slags avloppsvatten från fastigheten Äspsätter 1:16, 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 2013-03-14 § 38 Dnr MBN 2013/74 

Vallersta 1:6 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Vallersta 1:6 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Ellinor Waldenborg och Anders 

Kriikkula, Skilåvägen 3, Riddarhyttan, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 

augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Vallersta 1:6, som inte 

genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 

slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Ellinor Waldenborg och Anders 

Kriikkula, Skilåvägen 3, Riddarhyttan, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 

augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Vallersta 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 2013-03-14 § 39 Dnr MBN 2013/73 

Torsta 9:1 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Torsta 9:1 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Göran Torstadius, Torsta 112, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Torsta 9:1, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Göran Torstadius, Torsta 112, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Torsta 9:1, 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 2013-03-14 § 40 Dnr MBN 2013/71 

Torsta 7:1 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Torsta 7:1 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Per-Åke Ringhald, Torsta 134, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Torsta 7:1, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Per-Åke Ringhald, Torsta 134, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Torsta 7:1, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 41 Dnr MBN 2013/70 

Torsta 5:2 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Torsta 5:2 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Inger och Kenneth Johansson, Torsta 

Aspholmen 135, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten Torsta 5:2, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Inger och Kenneth Johansson, Torsta 

Aspholmen 135, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten Torsta 5:2, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 42 Dnr MBN 2013/69 

Torsta 1:7 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Torsta 1:7 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Elin Molin, Tallrisvägen 11R, Örebro 

och Pierre Roos, Torsta 109, Kumla, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 

augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Torsta 1:7, som inte 

genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 

slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Elin Molin, Tallrisvägen 11R, Örebro 

och Pierre Roos, Torsta 109, Kumla, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 

augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Torsta 1:7, som inte 

genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 

slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 43 Dnr MBN 2013/68 

Torsta 1:3 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Torsta 1:3 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Evert Lennartsson, Torsta 126, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Torsta 1:3, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Evert Lennartsson, Torsta 126, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Torsta 1:3, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 44 Dnr MBN 2013/67 

Södra Mossby 1:62 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten 
från enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Södra Mossby 1:62 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Andreas Mikael Pettersson, Södra 

Mossby 803, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Södra Mossby 1:62, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Andreas Mikael Pettersson, Södra 

Mossby 803, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Södra Mossby 1:62, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 45 Dnr MBN 2013/66 

Ormesta 1:18  - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Ormesta 1:18 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Anders Karlsson, Ormesta 123, 

Hallsberg, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Ormesta 1:18, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Anders Karlsson, Ormesta 123, 

Hallsberg, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Ormesta 1:18, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 46 Dnr MBN 2013/65 

Ormesta 1:17  - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Ormesta 1:17 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Anders Karlsson, Ormesta 123, 

Hallsberg, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Ormesta 1:17, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Anders Karlsson, Ormesta 123, 

Hallsberg, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Ormesta 1:17, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 47 Dnr MBN 2013/64 

Nävesta 1:30  - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Nävesta 1:30 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Annika Palmström, Nävesta 203, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Nävesta 1:30, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Annika Palmström, Nävesta 203, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Nävesta 1:30, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 48 Dnr MBN 2013/63 

Nykvarn 4:1 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Nykvarn 4:1 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Juha och Kate Tyni, Beväringsgatan 

26, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Nykvarn 4:1, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Juha och Kate Tyni, Beväringsgatan 

26, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Nykvarn 4:1, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 49 Dnr MBN 2013/62 

Nedra Vesta 3:7 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Nedra Vesta 3:7 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Gunilla Widlund, Nedra Vesta 

Marielund 251, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Nedra Vesta 3:7, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Gunilla Widlund, Nedra Vesta 

Marielund 251, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Nedra Vesta 3:7, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 50 Dnr MBN 2013/61 

Långgälla 3:1 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Långgälla 3:1 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Per Jansson, Kärra Udde 37, 

Åmmeberg, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Långgälla 3:1, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Per Jansson, Kärra Udde 37, 

Åmmeberg, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Långgälla 3:1, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 51 Dnr MBN 2013/60 

Långgälla 1:25  - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Långgälla 1:25 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Carina Verhaalen och Urban 

Verhaalen Augustsson, Långgällagatan 26, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 

augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Långgälla 1:25, som inte 

genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 

slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Carina Verhaalen och Urban 

Verhaalen Augustsson, Långgällagatan 26, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 

augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Långgälla 1:25, som inte 

genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 

slamavskiljning. 



41 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 52 Dnr MBN 2013/59 

Kappetorp 1:13  - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Kappetorp 1:13 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Charlotte Melberg och Ove Olsson, 

Norra Kappetorp 111, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa 

ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Kappetorp 1:13, som inte genomgått en av 

miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Charlotte Melberg och Ove Olsson, 

Norra Kappetorp 111, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa 

ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Kappetorp 1:13, som inte genomgått en av 

miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 53 Dnr MBN 2013/57 

Frommesta 4:3 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Frommesta 4:3 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig och därvid begärt anstånd till den 31 

augusti 2014. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Christer Torstensson, Frommesta 225, 

vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Frommesta 4:3, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Christer Torstensson, Frommesta 225, 

vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Frommesta 4:3, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 54 Dnr MBN 2013/56 

Frommesta 3:13 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Frommesta 3:13 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Jenny och Jimmy Bergeborn, 

Frommesta 517, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten Frommesta 3:13, som inte genomgått en av miljö- 

och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Jenny och Jimmy Bergeborn, 

Frommesta 517, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten Frommesta 3:13, som inte genomgått en av miljö- 

och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 55 Dnr MBN 2013/54 

Frommesta 3:10  - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Frommesta 3:10 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Anette och Michael Oldin, Frommesta 

216, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Frommesta 3:10, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Anette och Michael Oldin, Frommesta 

216, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Frommesta 3:10, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 56 Dnr MBN 2013/51 

Folkatorp 1:34 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Folkatorp 1:34 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Kristina och Tomas Martinsson, 

Folkatorp 308, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten Folkatorp 1:34, som inte genomgått en av miljö- 

och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Kristina och Tomas Martinsson, 

Folkatorp 308, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten Folkatorp 1:34, som inte genomgått en av miljö- 

och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 57 Dnr MBN 2013/50 

Folkatorp 1:33 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Folkatorp 1:33 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Kjell Hellberg, Folkatorp Hagaro 310, 

vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Folkatorp 1:33, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Kjell Hellberg, Folkatorp Hagaro 310, 

vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Folkatorp 1:33, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 58 Dnr MBN 2013/48 

Ekeby 6:14 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Ekeby 6:14 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Fastighetsägarna informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Johan Ek och Inger Larsson, Ekeby 

Gevaldigergården 204, vid vite av 15 000 kr vardera, att efter den 31 augusti 2013 

släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Ekeby 6:14, som inte genomgått en av 

miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Johan Ek och Inger Larsson, Ekeby 

Gevaldigergården 204, vid vite av 15 000 kr vardera, att efter den 31 augusti 2013 

släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Ekeby 6:14, som inte genomgått en av 

miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 59 Dnr MBN 2013/46 

Dyningeberg 1:14 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Dyningeberg 1:14 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning skulle finnas 

senast den 31 december 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av 

avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Ingemar Johansson, Dyningeberg 

Hagalund 111, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Dyningeberg 1:14, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Ingemar Johansson, Dyningeberg 

Hagalund 111, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Dyningeberg 1:14, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-14 § 60 Dnr MBN 2013/72 

Torsta 8:2 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Torsta 8:2 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för 

kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före 

utgången av år 2012. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har 

dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöinspektör Östen Tylebrink föreslår i skrivelse från den 11 januari 2013 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 4 februari 2013. Något 

yttrande har inte kommit in. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Kåge och Marguerite Landin, Torsta 

108, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Torsta 8:2, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 

kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Kåge och Marguerite Landin, Torsta 

108, vid vite av 15 000 kr vardera att efter den 31 augusti 2013 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Torsta 8:2, som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

 
 

 

 


