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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 20 Dnr KS 2010/746 

Beslut om godkännande av råd och riktlinjer för skyltning i 
Kumla 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggandsförvaltningen fick av kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att 

se över skyltningen i Kumla. Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram 

dokumentet "Skyltning i Kumla - råd och riktlinjer" som beskriver de allmänna 

riktlinjer som finns för kommersiell skyltning i Kumla kommun. Dokumentet har tagits 

fram för att informera, inspirera och vägleda vid skyltning i Kumla kommun. Det är 

också ett underlag för kommunens bygglovgivning.  

 

Skyltning i Kumla var ute på remiss 2011 och har nu justerats och kompletterats.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 

1. godkänna råd och riktlinjer för skyltning i Kumla, 

 

2. skicka vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 

1. godkänna råd och riktlinjer för skyltning i Kumla, 

 

2. skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 

 

1. godkänna råd och riktlinjer för skyltning i Kumla, 

 

2. skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare hantering. 



3 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 21 Dnr MBN 2011/1157 

Information om  överklagat nämndbeslut - 
Rättelseföreläggande om att ta hand om dagvatten på den egna 
tomten - Blåbäret 11, Lugnets gata 18 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har ändrat nämndens beslut 13 juni 2013 § 85, beträffande 

rättelseföreläggandet om att ta hand om dagvatten på fastigheten Blåbäret 11. Rättelse 

ska göras enligt nämndens beslut men länsstyrelsen ändrar datum för genomförande till 

1 juli 2014 och upphäver beslutet om vitesföreläggandet. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Arbetsutskottets behandling 

Anderas Brorsson (S) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Anderas Brorsson (S) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 22 Dnr MBN 2013/1488 

Information om verksamhetsberättelse och bokslutsanalys för 
år 2013 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat verksamhetsberättelse samt 

bokslutsanalys för verksamhetsåret 2013. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsberättelse och 

bokslutsanalys för år 2013. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsberättelse och 

bokslutsanalys för år 2013. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av verksamhetsberättelse och 

bokslutsanalys för år 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 23 Dnr  

Information om återvinningsstation 

Ärendebeskrivning 

I Kumla kommun finns 12 olika mindre återvinningsstationer för tidnings- och 

returpapper. FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) har ansökt om förnyelse av 

bygglov då flertalet (11 st) har tillfälliga bygglov som kommer eller har löpt ut. 

Byggnadsinspektör Anders Persson informerar om den utredning som påbörjats för att 

finna lämpliga lägen för återvinningsstationerna. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden 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 2014-03-13 § 24 Dnr MBN 2013/1496 

Sannahed 19:124 - Beslut om förlängt tidsbegränsat bygglov 
avseende återvinningsstation 

Ärendebeskrivning 

Förpacknings & tidningsinsamlingen har sökt om förlängning av bygglov MBN 

2009/190 på fastigheten Sannahed 19:124. Aktuell anläggning har sedan tidigare 

tillfälligt bygglov som löpt ut. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förlängning om 5 år av tidsbegränsat bygglov 

kan beviljas efter att erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förlängning om 5 år av tidsbegränsat bygglov 

kan beviljas efter att erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förlängning om 5 år av tidsbegränsat bygglov 

kan beviljas efter att erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 25 Dnr MBN 2013/1499 

Ekeby prästgård 1:5 - Beslut om förlängt permanent bygglov 
avseende återvinningsstation 

Ärendebeskrivning 

Förpacknings & tidningsinsamlingen har sökt om permanent bygglov MBN 2009/188 

på fastigheten Ekeby Prästgård 1:5. Aktuell anläggning har sedan tidigare tillfälligt 

bygglov som löpt ut. Anläggningen är placerad utanför detaljplanerat område därav 

finns möjlighet att lämna permanent lov. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att permanent bygglov kan beviljas efter att 

erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts samt att berörda grannar och 

sakägare getts möjlighet att yttra sig. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att permanent bygglov kan beviljas efter att 

erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts samt att berörda grannar och 

sakägare getts möjlighet att yttra sig. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att permanent bygglov kan beviljas efter att 

erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts samt att berörda grannar och 

sakägare getts möjlighet att yttra sig. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 26 Dnr MBN 2014/141 

Kvarntorp 1:5 - Beslut om bygglov avseende 
återvinningscentralen 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av återvinningscentral med tillhörande 

betongmurar inkom 2014-01-28. 

 

Området är detaljplanelagt och omfattas av två detaljplaner: 1881-P87/3, laga kraft 

1987-08-31, i norra delen och 1881-P16, laga kraft 2001-10-08, i den södra delen. 

Genomförandetiden för 1881-P16 är 15 år från den dag då planen vunnit laga kraft. 

 

Enligt stadsplan 1881-P87/3 kommer en del av återvinningscentralen att placeras på 

prickmark, mark som inte får bebyggas. Dessutom kommer en del av området för 

avlastning av ris, grenar och trädgårdsavfall att placeras på område markerat med 

prickar och pl, vilket avser mark som ska anordnas som planterat skyddsområde och det 

får inte bebyggas eller användas för upplag eller parkering. 

 

Enligt detaljplan 1881-P16 kommer resterande del av återvinningscentralen samt en 

betongmur med höjd 1 – 1,5 m att placeras på naturområde, dessförinnan deponi. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. ansökan om bygglov för återvinningscentral med tillhörande betongmurar avslås då 

det strider mot gällande detaljplaner och avstegen inte är att betrakta som små, 

 

2. ny detaljplan för aktuellt område ska upprättas. 

Arbetsutskottets behandling 

Andreas Brorsson (S) yrkar att ansökan om bygglov för återvinningscentral med 

tillhörande betongmurar ska beviljas då det kan betraktas som mindre avvikelse från 

gällande detaljplan. Vidare yrkar han att ny detaljplan för området ska upprättas. 

 

Arbetsutskottet antar förslaget till beslut. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. ansökan om bygglov för återvinningscentral med tillhörande betongmurar bygglov 

kan beviljas då inkommen lovansökan kan betraktas som mindre avvikelse från gällande 

detaljplan, 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

2. ny detaljplan för aktuellt område ska upprättas. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. ansökan om bygglov för återvinningscentral med tillhörande betongmurar bygglov 

kan beviljas efter att erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts samt att 

berörda grannar fått möjlighet att yttra sig, då inkommen lovansökan kan betraktas som 

mindre avvikelse från gällande detaljplan, 

 

2. ny detaljplan för aktuellt område ska upprättas 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 27 Dnr MBN 2014/170 

Kvarntorp 1:5 del av - Beslut om bygglov avseende 
upplagsplats för byggmaterial/återvinning 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov för återvinningsanläggning avseende byggavfall i form av 

krossprodukter har inkommit från Kumla fastigheter AB (t.ex. krossning av betong för 

utsortering av armering mm).  

 

Enligt situationsplanen i ansökan vill sökande placera materialupplag samt en våg på 

mark som inte får bebyggas, så kallad prick mark. Avvikelsen kan betraktas som liten 

avvikelse. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter att erforderliga 

handlingar inkommit, granskats och godkänts samt att berörda grannar fått möjlighet att 

yttra sig. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter att erforderliga 

handlingar inkommit, granskats och godkänts samt att berörda grannar fått möjlighet att 

yttra sig. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter att erforderliga 

handlingar inkommit, granskats och godkänts samt att berörda grannar fått möjlighet att 

yttra sig. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 28 Dnr MBN 2014/179 

Fårtickan 3 - Beslut om bygglov avseende nybyggnad av 
enbostadshus 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov för fastigheten Fårtickan 3 gällande nybyggnad av enbostadshus 

med garage har inkommit 2014-02-07. Enligt situationsplanen vill sökande placera en 

del av nybyggnaden på mark som inte får bebyggas (förgårdsmark), så kallad prick 

mark. Gällande detaljplan: 1881 P37. 

 

Sökanden har begärt dispens för placering av hus på prickad mark med hänvisning till 

att tomten är svår att bebygga och Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut 2011-09-08 

§ 78 beviljat dispens till annan sökande på samma fastighet och liknande avsteg. 

  

Innan beslut om bygglov fattas ska grannar och andra sakägare höras när bygglov 

avviker från detaljplanen. Det aktuella ärendet har ännu inte remissats till berörda 

grannar och sakägare. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  ansökan om avsteg medges då det kan 

betraktas som ett mindre avsteg från gällande detaljplan samt att åtgärden inte strider 

mot detaljplanens syfte. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. ansökan om avsteg medges då det kan betraktas som ett mindre avsteg från gällande 

detaljplan samt att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte, 

 

2. bygglov beviljas efter att erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts 

samt att berörda grannar fått möjlighet att yttra sig. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. ansökan om avsteg medges då det kan betraktas som ett mindre avsteg från gällande 

detaljplan samt att åtgärden inte strider mot detaljplanens syfte, 

 

2.  bygglov beviljas efter att erforderliga handlingar inkommit, granskats och godkänts 

samt att berörda grannar fått möjlighet att yttra sig. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 29 Dnr MBN 2014/180 

Entreprenören 2 - Beslut om bygglov avseende nybyggnad av 
industribyggnad 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov för fastigheten Entreprenören 2 gällande nybyggnad av 

industribyggnad/företagshotell har lämnats in. Ansökan avser en byggnad på 2020 

kvadratmeter. Miljö- och byggnadsförvaltningen har delegation att besluta om bygglov 

för ytor upp till 800 kvm.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov avseende nybyggnad av 

industribyggnad kan beviljas efter att erforderliga handlingar inkommit, granskats och 

godkänts. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov avseende nybyggnad av 

industribyggnad kan beviljas efter att erforderliga handlingar inkommit, granskats och 

godkänts. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov avseende nybyggnad av 

industribyggnad kan beviljas efter att erforderliga handlingar inkommit, granskats och 

godkänts. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 30 Dnr MBN 2013/1425 

Örsta 1:2 - förhandsbesked avseende nybyggnad av 
enbostadshus och garage 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit avseende nybyggnad av enbostadshus och 

garage på fastigheten Örsta 1:2. 

 

Den aktuella fastigheten Örsta 1:2 ligger inom det utbyggnadsområde för bostäder i 

Brånsta-Sånnersta som finns i kommunens översiktsplan ”Kumla 25000”, antagen 2011.  

I översiktsplanen finns inget angivet av riksintresse i eller i närheten av fastigheten. 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och samlad bebyggelse. Kommunalt 

vatten och avlopp saknas. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna lokaliserigen av enbostadshus på den 

aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande villkor: 

 

- ansökan om avloppslösning godkänns av miljöavdelningen innan bygglov beviljas, 

 

- bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen ska prövas i bygglovet 

med hänsyn till kraven enligt 8 kap PBL , 

 

- utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 

bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

Arbetsutskottets behandling 

Andreas Brorsson (S), yrkar att frågan om förslag till beslut bör hänskjutas till 

nämndens hantering av ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 

Ärendet går vidare till miljö- och byggnadsnämnden utan eget förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna lokaliseringen av enbostadshus på den 

aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande villkor: 

 

- ansökan om avloppslösning godkänns av miljöavdelningen innan bygglov beviljas, 

 

- bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen ska prövas i bygglovet 

med hänsyn till kraven enligt 8 kap PBL , 

 

- utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 

bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 31 Dnr MBN 2013/406 

Antagande av detaljplan – Kullagret 3, Viagatan, Järsjögatan 

Ärendebeskrivning 

Planområdet har köpts av Kumla kommun från Procordia Food AB och är i nuläget 

obebyggt.  

 

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till industrietableringar söder om Procordia Food 

AB samt att den nordöstra delen av planområdet bevaras som natur.  

I östra kanten av planområdet finns ett industrispår som används men dock mycket 

sparsamt. En ny gång- och cykelväg planeras söder om Järsjögatan. Norr om Järsjögatan 

kommer det finnas utrymme för diken som kan ta hand om dagvattnet från planområdet. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 

kap 29 §. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 

kap 29 §. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 

kap 29 §. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 32 Dnr MBN 2010/1307 

Antagande av detaljplan för Kv. Hovslagaren del av, Götgatan - 
Sveavägen  

Ärendebeskrivning 

Syftet med planen är att skapa möjlighet till fler lägenheter i centrala Kumla genom 

nybyggnation av ett eller flera flerbostadshus i Kv Hovslagaren. Området är i nuvarande 

plan avsatt som parkmark samt bostad. 

 

Planförslaget var på samråd fr o m den 12 juni t o m den 10 juli 2013 och på granskning 

fr o m 30 dec 2013 – 27 jan 2014.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen för Kv. Hovslagaren del av, Götgatan - 

Sveavägen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 29 §. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen för Kv. Hovslagaren del av, Götgatan - 

Sveavägen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 29 §. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen för Kv. Hovslagaren del av, Götgatan - 

Sveavägen enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 29 §. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 33 Dnr MBN 2012/411 

Beslut om förnyat samråd för detaljplan - Kvarntorps 
industriområde 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planen är att ge möjlighet till fortsatt utveckling av det gamla 

industriområdet så det kan delas upp i lämpliga kvarter och fastigheter för olika 

företag och där lägen för infrastruktur (gator, ledningar mm) planteringar och 

natur bestäms. 

Kvarntorpsplanen var på samråd november 2012 och under plansamrådet 

inkom synpunkter från framförallt Länsstyrelsen som föranleder ändringar och 

kompletteringar av planen. Planen har därefter blivit vilande. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om förnyat samråd för detaljplanen Kvarntorps 

industriområde samt att planen skickas på remiss till berörda. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om förnyat samråd för detaljplanen Kvarntorps 

industriområde samt att planen skickas på remiss till berörda. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om förnyat samråd för detaljplanen Kvarntorps 

industriområde samt att planen skickas på remiss till berörda. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 34 Dnr MBN 2013/1326 

Beslut om granskning av detaljplan Kv Svalan 4 och 6 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en bilrekonditioneringsverksamhet samt en 

långtidsparkering i kvarteret Svalan, fastigheterna 4 och 6.  

 

Detaljplanen var på samråd 21 januari t.o.m. 10 februari 2014.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen för 

Kv. Svalan 4 och 6 för granskning enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen för 

Kv. Svalan 4 och 6 för granskning enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen för 

Kv. Svalan 4 och 6 för granskning enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 35 Dnr MBN 2014/81 

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

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Stene 3:4 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat förbjuda utsläpp av allt 

slags spillvatten från fastigheten som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Beslutet 

överklagades till mark- och miljööverdomstolen som beslutade att inte meddela 

prövningstillstånd. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock 

ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Fastighetsägaren har kommit in med ett yttrande. Yttrandet bifogas handlingarna. 

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 Skeppner, Stene 329, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Stene 3:4 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Skeppner, Stene 329, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Stene 3:4 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

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 Skeppner, Stene 329, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Stene 3:4 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 36 Dnr MBN 2014/73 

Brånsta 2:18 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Brånsta 2:18 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

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 Parbratt och Ove Lindqvist, 

Brånsta 108, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Brånsta 2:18 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Parbratt och Ove Lindqvist, 

Brånsta 108, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Brånsta 2:18 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Parbratt och Ove Lindqvist, 

Brånsta 108, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Brånsta 2:18 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 37 Dnr MBN 2014/75 

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

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på fastigheten Brånsta 3:7 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

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 Peter Öbro, Brånsta Norrgården 118, 

vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Brånsta 3:7 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Peter Öbro, Brånsta Norrgården 118, 

vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Brånsta 3:7 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Peter Öbro, Brånsta Norrgården 118, 

vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Brånsta 3:7 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 38 Dnr MBN 2014/74 

Brånsta 3:6 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Brånsta 3:6 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

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 Ravn, Brånsta 122, vid vite av 30 

000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Brånsta 3:6 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Ravn, Brånsta 122, vid vite av 30 

000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Brånsta 3:6 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

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 Ravn, Brånsta 122, vid vite av 30 

000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Brånsta 3:6 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 39 Dnr MBN 2014/76 

Brånsta 4:15 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Brånsta 4:15 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen 

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 Joakim Gustavsson och Anette Strid, 

Brånsta Snickartorp 306, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut 

allt slags avloppsvatten från fastigheten Brånsta 4:15 som inte genomgått en av miljö- 

och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Joakim Gustavsson och Anette Strid, 

Brånsta Snickartorp 306, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut 

allt slags avloppsvatten från fastigheten Brånsta 4:15 som inte genomgått en av miljö- 

och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Joakim Gustavsson och Anette Strid, 

Brånsta Snickartorp 306, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut 

allt slags avloppsvatten från fastigheten Brånsta 4:15 som inte genomgått en av miljö- 

och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 40 Dnr MBN 2014/78 

Kumla bandel 2:3 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Kumla bandel 2:3 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen 

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 Trafikverket, Fastighet, Landsvägen 

50, Sundbyberg, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Kumla bandel 2:3 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Trafikverket, Fastighet, Landsvägen 

50, Sundbyberg, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Kumla bandel 2:3 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Trafikverket, Fastighet, Landsvägen 

50, Sundbyberg, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Kumla bandel 2:3 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 



25 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 41 Dnr MBN 2014/79 

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

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Nävesta 1:13 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

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 Fredrik Lindgren AB, Löve Bäckdalen 

204, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten 

från fastigheten Nävesta 1:13 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Fredrik Lindgren AB, Löve Bäckdalen 

204, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten 

från fastigheten Nävesta 1:13 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Fredrik Lindgren AB, Löve Bäckdalen 

204, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten 

från fastigheten Nävesta 1:13 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 



26 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 42 Dnr MBN 2014/80 

Stene 3:21 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Stene 3:21 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

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 Anna Hansen, Stene 327, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Stene 3:21 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Anna Hansen, Stene 327, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Stene 3:21 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

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 Anna Hansen, Stene 327, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Stene 3:21 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 43 Dnr MBN 2014/82 

Sånnersta 3:19 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Sånnersta 3:19 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

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 Bengt Bergman, Sånnersta Norrgården 

120, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten 

från fastigheten Sånnersta 3:19 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Bengt Bergman, Sånnersta Norrgården 

120, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten 

från fastigheten Sånnersta 3:19 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Bengt Bergman, Sånnersta Norrgården 

120, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten 

från fastigheten Sånnersta 3:19 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 44 Dnr MBN 2014/83 

Sånnersta 3:20 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Sånnersta 3:20 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

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 Sonja Brandberg, Sånnersta 

Sandstenstorp 625, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten Sånnersta 3:20 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Sonja Brandberg, Sånnersta 

Sandstenstorp 625, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten Sånnersta 3:20 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Sonja Brandberg, Sånnersta 

Sandstenstorp 625, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt 

slags avloppsvatten från fastigheten Sånnersta 3:20 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 45 Dnr MBN 2014/85 

Sånnersta 3:6 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Sånnersta 3:6 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

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 Jörgen Erickson, Sånnersta 616, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Sånnersta 3:6 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Jörgen Erickson, Sånnersta 616, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Sånnersta 3:6 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Jörgen Erickson, Sånnersta 616, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Sånnersta 3:6 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 46 Dnr MBN 2014/86 

Sånnersta 4:13 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Sånnersta 4:13 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

Vid nämndsammanträdet informerar miljöchef Peter Eriksson om att 

avloppsanläggningen nu är åtgärdad i enlighet med föreläggandet. 

 

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 Björn Persson, Sånnersta 104, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Sånnersta 4:13 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Björn Persson, Sånnersta 104, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Sånnersta 4:13 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Ärendet hanteras inte vidare då avloppsanläggningen är åtgärdad i enlighet med 

föreläggandet. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Då åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet vidtagits så avskrivs ärendet 

från vidare hantering. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 47 Dnr MBN 2014/87 

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

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Örsta 1:13 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

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 Morgan Gustafsson, Örsta 317, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Örsta 1:13 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Morgan Gustafsson, Örsta 317, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Örsta 1:13 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Morgan Gustafsson, Örsta 317, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Örsta 1:13 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 



32 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 48 Dnr MBN 2014/90 

Örsta 4:9 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Örsta 4:9 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

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 Lars Johansson, Örsta 103, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Örsta 4:9 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Lars Johansson, Örsta 103, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Örsta 4:9 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

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 Lars Johansson, Örsta 103, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Örsta 4:9 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 49 Dnr MBN 2014/92 

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

Ärendebeskrivning 

Vid besök i november 2012 på fastigheten Östra Åby 1:18 konstaterades att 

avloppsvattnet genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren informerades om att 

avloppsvattnet skulle genomgå tillräcklig rening före utgången av år 2013. Några 

åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 20 januari 2014 att miljö- och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

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 Markus Andersson, Östra Åby 

Åbylund 207, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Östra Åby 1:18 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Markus Andersson, Östra Åby 

Åbylund 207, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Östra Åby 1:18 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Markus Andersson, Östra Åby 

Åbylund 207, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags 

avloppsvatten från fastigheten Östra Åby 1:18 som inte genomgått en av miljö- och 

byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 50 Dnr MBN 2014/77 

Kumla 11:4 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Kumla 11:4 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 Östen Tylebrink föreslår i skrivelse från den 20 januari 2014 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

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 Åke Persson, Brånstavägen 7, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Kumla 11:4 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets 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 Åke Persson, Brånstavägen 7, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Kumla 11:4 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Åke Persson, Brånstavägen 7, vid vite 

av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Kumla 11:4 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 51 Dnr MBN 2014/88 

Örsta 2:20 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild 
avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Örsta 2:20 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 Östen Tylebrink föreslår i skrivelse från den 20 januari 2014 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

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 Larsson, Örsta 102, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Örsta 2:20 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Larsson, Örsta 102, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Örsta 2:20 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

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 Larsson, Örsta 102, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Örsta 2:20 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 52 Dnr MBN 2014/89 

Örsta 4:11  - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Örsta 4:11 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 Östen Tylebrink föreslår i skrivelse från den 20 januari 2014 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

 

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 Alpo och Osmo Rontti, Örsta 101, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Örsta 4:11 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Alpo och Osmo Rontti, Örsta 101, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Örsta 4:11 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 

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 Alpo och Osmo Rontti, Örsta 101, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Örsta 4:11 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd 

längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 53 Dnr MBN 2014/91 

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

Ärendebeskrivning 

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

bristfällig rening. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat 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 Östen Tylebrink föreslår i skrivelse från den 20 januari 2014 att miljö- 

och byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanläggningen. 

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 Larsson, Örsta 102, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Örsta 6:1 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

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 Larsson, Örsta 102, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Örsta 6:1 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 

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 Larsson, Örsta 102, vid vite av 

30 000 kr att efter den 31 augusti 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten 

Örsta 6:1 som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre 

gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 54 Dnr MBN 2014/115 

Revision - ärendehanteringsprocessen 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns revisorer har genomfört en granskning av ärendehanteringsprocessen i 

kommunen. Uppdraget ingår i revisionsplan för år 2013.  

 

Granskningen har genererat i tre åtgärdsförslag riktade till kommunstyrelsen. Det första 

förslaget inbegriper facknämnderna och anger att samtliga nämnder ska utarbeta 

gällande dokumenthanteringsplan samt arkivbeskrivning.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden har en dokumenthanteringsplan som antogs 2009. Vid 

innevarande sammanträde kommer beslut om reviderad dokumenthanteringsplan samt 

antagande av arkivbeskrivning hanteras. 

 

Tjänsteyttrande över rapporten har upprättats av kommunkansliet. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet som svar på revisionsrapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet som svar på revisionsrapporten. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet som svar på revisionsrapporten. 



39 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 55 Dnr MBN 2013/1478 

Antagande av arkivbeskrivning 2014 

Ärendebeskrivning 

Enligt arkivlagen 6 § samt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2 § ska varje 

myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. 

 

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av myndighetens allmänna 

handlingar och visa hur myndigheten är organiserad. Den som söker information med 

hjälp av beskrivningen ska kunna göra sig en föreställning om vilka typer av handlingar 

som finns på myndigheten. 

 

Arkivbeskrivningen har till syfte att i första hand underlätta för allmänheten att ta del av 

allmänna handlingar. 

 

I beslutsunderlaget presenteras förslag till reviderad arkivbeskrivning vilka skett med 

utgångspunkt i riksarkivets riktlinjer. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar anta föreslagen arkivbeskrivning för år 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar anta föreslagen arkivbeskrivning för år 2014. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar anta föreslagen arkivbeskrivning för år 2014. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 56 Dnr MBN 2013/1479 

Antagande av reviderad dokumenthanteringsplan 2014 

Ärendebeskrivning 

Nu gällande dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadsnämnden antogs 2009- 

12-15 § 91. Reviderat förslag till dokumenthanteringsplan har utarbetats av miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 

 

Enligt arkivlagen och det kommunala arkivreglementet är varje myndighet skyldig att 

upprätta en arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. En fastställd 

dokumenthanteringsplan gäller även som gallringsplan för verksamheters uppgifter. 

 

Ändamålet med planen är att bestämma hur myndighetens handlingar och uppgifter ska 

arkivläggas och när de får gallras. Arkivbildningens syfte är att: 

 

• underlätta rätten att ta del av allmänna handlingar och uppgifter 

• tillfredsställa behovet av information för rättskipning och förvaltning 

• bevaka forskningens behov. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar reviderat förslag till dokumenthanteringsplan. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden antar reviderat förslag till dokumenthanteringsplan. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar reviderat förslag till dokumenthanteringsplan. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 57 Dnr MBN 2014/163 

Namnförslag på gata i Kv. Kullagret samt kvarter och gata vid 
nya vårdboendet väster om kyrkogården 

Ärendebeskrivning 

Namnsättningsgruppen enades vid sitt möte om att föreslå  Fruktgatan som namn på 

aktuell gata i Kv. Kullagret uppkallad efter de industrier som har funnits och fortfarande 

finns i kvarteret. Området har en lång tradition av förädling av frukt och bär. 

 

Framlagt förslag på kvarteret är Diakonen. Kvarteren norr om det aktuella området 

innehar namn som på något sätt anknyter till kyrklig verksamhet. Vidare gränsar 

kvarteret mot kyrkans mark. 

 

Södermalmsgatan föreslås som gatunamn för den gata som går in från Södra 

Kungsvägen och ner mot vårdboendet. Det föreslagna gatunamnet harmoniserar med 

andra namn i området då gatan går söder om stadsdelen Malmen och gränsar mot 

Malmens skola. 

Förslag till beslut 

Namnförslagen Fruktgatan, Kv. Diakonen och Södermalmsgatan remitteras till 

kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för yttrande därefter fattas beslut i 

miljö- och byggnadsnämnden i ärendet. 

Arbetsutskottets behandling 

Jan Nilsson (MP), yrkar att förslaget Södermalmsgatan bör ändras till Brändåsvägen.  

 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar i 

enlighet med det av namnsättningsgruppen framlagt förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Namnförslagen Fruktgatan, Kv. Diakonen och Södermalmsgatan remitteras till 

kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för yttrande därefter fattas beslut i 

miljö- och byggnadsnämnden i ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Jan Nilsson (MP), yrkar att förslaget ska återremitteras till namnsättningsgruppen för 

ytterligare beredning alternativt att Södermalmsgatan bör ändras till Brändåsvägen.  

 

Ordföranden ställer yrkandet om återremiss av ärendet under proposition och finner att 

nämnden anser att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer han arbetsutskottets förslag 

till beslut och Jan Nilssons (MP) namnförslag under proposition och finner att miljö- 

och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Namnförslagen Fruktgatan, Kv. Diakonen och Södermalmsgatan remitteras till 

kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för yttrande därefter fattas beslut i 

miljö- och byggnadsnämnden i ärendet. 

Reservationer 

Jan Nilsson (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 58 Dnr MBN 2013/192 

Uppföljning av lokal handlingsplan för folkhälsa 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen antog den 5 december 2012, § 154,lokal handlingsplan för folkhälsa 

för åren 2012-2015. Planen ska fungera som ett styrdokument för folkhälsoarbetet i 

kommunen. Handlingsplanen uppdrar åt varje nämnd att ta fram aktiviteter för att uppnå 

målen i planen. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden antog 2013-03-14, § 31, lokal handlingsplan för folkhälsa 

för nämnden. Uppföljning av nämndernas handlingsplaner ska ske årligen med 

rapportering till kommunstyrelsen som följer upp folkhälsoarbetet i kommunen.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. godkänna redovisningen av genomförda aktiviteter för att främja folkhälsoarbetet år 

2013, 

 

2. skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. godkänna redovisningen av genomförda aktiviteter för att främja folkhälsoarbetet år 

2013, 

 

2. skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. godkänna redovisningen av genomförda aktiviteter för att främja folkhälsoarbetet år 

2013, 

 

2. skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 59 Dnr MBN 2014/177 

Uppföljning av handlingsplan för personer med begränsad 
funktionsförmåga 2013 

Ärendebeskrivning 

Det handikappolitiska programmet för åren 2010-2014 antogs av kommunfullmäktige 

den 15 novmeber 2010. Syftet med programmet är att kommunen i samverkan med de 

funktionshindrade och deras lokala organisationer ska omsätta FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionshinder till de förhållanden som råder i Kumla 

kommun. Handlingsplanen för programmet följs upp årligen och de åtgärder som 

respektive nämnd ansvarar för rapporteras till nämnd. Därefter sker en 

kommunövergripande sammanställning i kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. godkänna redovisningen av genomförda aktiviteter under år 2013 utifrån 

handlingsplanen till det handikappolitiska programmet,  

 

2. skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. godkänna redovisningen av genomförda aktiviteter under år 2013 utifrån 

handlingsplanen till det handikappolitiska programmet,  

 

2. skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. godkänna redovisningen av genomförda aktiviteter under år 2013 utifrån 

handlingsplanen till det handikappolitiska programmet,  

 

2. skicka vidare ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 60 Dnr  

Planarkitekt informerar 

Ärendebeskrivning 

Vid sammanträdet informerar Planarkitekt Per Flodström om: 

 

- dröjsmål i ekonomirapporter på grund av viss problematik med nya ekonomisystemet 

- personalförändringar 

- förändringar i PBL 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 61 Dnr  

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Anmälan av delegationsbeslut: 

 

Tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta 

avloppsanordning  

- 9 beslut. 

 

Anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta 

värmepumpanläggning 

 - 10 beslut. 

 

Beslut om avgift för registrering av livsmedelsföretag enligt 2 kap 4 § 

Livsmedelsverkets föreskrifter och avgifter 

 - 2 beslut. 

 

Bygglov enligt PBL 

 - 27 beslut, 

nybyggnad enbostadshus 3 st. 

nybyggnad flerbostadshus 3 st. 

övriga 21 st. 

 

Beslut om startbesked enligt PBL 

 - 32 beslut, 

enbostadshus - 3 st. 

garage/carport/förråd - 3st. 

installation av rökkanal och eldstad - 5 st. 

Övriga - 21 st. 

 

Beslut om bostadsanpassningsbidrag/lån: 

borttagning av trösklar - 13 st. 

dörrautomatik - 6 st. 

stödhantag - 6 st. 

spisvakt - 5 st. 

duschkabin - 3 st. 

ramp - 2 st. 

övrigt - 6 st. 

 

special/intressanta/publika ärenden: 

- 89.000 kronor 

- 30.900 kronor 
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Beslut om parkeringstilsltånd för rörelsehindrad - 38 beslut. 

 

Trafiknämndsärenden - 1 beslut. 

 

Dispens från lokala trafikföreskrifter - 6 beslut. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 

anmälningsärenden. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 

anmälningsärenden. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 

anmälningsärenden. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-03-13 § 62 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

Enkät om lov och tillsyn enligt PBL/PBF 2013, MBN 2013/1466 

Enkät - Handisams enkät om fysisk tillgänglighet 2013, MBN 2013/1365 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 

 

 


