
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll             
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-02-03 
 
 
Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan 17.30-18.45  
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Sam Södergren (m) 
 Bert Eriksson (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Jörgen Elfström (v) 
 Inga-Lill Nilsberth (s)  
 Sten Persson (s)  
 Roger Arvidsson (s)  
 Elisabeth Ekestubbe (m) tj ers  
 Dan Schöllin (kd)  
 
Ej tjg ersättare Sven-Håkan Trygg (s) Per Bergdahl (s) 
 Kjell Karlsson (s) Carl Gitye (s) 
 Gerth Thorstensson (fp)  
 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Lennart Lundgren Rolf Ohlsson 
 
Justerare Tony Larsson-Malmberg 
 
Sekreterare .................................................... §§ 1-14 
 Rolf Ohlsson                                 
 
Ordförande ....................................................... 
 Carl-Gustav Thunström 
 
Justerare ...................................................... 
 Tony Larsson-Malmberg 
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2004-02-03 
 

Datum för uppsättande 2004-02-09 Datum för nedtagande 2004-03-02 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Rolf Ohlsson 
Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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KUMLA KOMMUN                                                 Sammanträdesprotokoll                                                                          
                                                            Sammanträdesdatum 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-01-26 
  
 MBN §  1        

 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut under år 2003 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 december 2002,   
§ 118, att en sammanställning av fattade beslut under året skall 
redovisas för nämnden. 
 
En sammanfattning över fattade beslut under år 2003 redovisas. 
 

Arbetsutskottets förslag Redovisningen godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 
 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-01-26 
  
 MBN §  2        

 
Miljöavdelning eller miljö- och hälsoskyddsavdelning 

Ärendebeskrivning Eftersom benämningen ”miljö- och hälsoskyddsavdelningen” upp- 
levs som onödigt lång och krånglig har frågan väckts om ändring till  
”miljöavdelningen”. Dessutom avses tjänstetitlarna att ändras på mot- 
svarande sätt (miljöchef, miljöinspektör). 
 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och hälsoskyddsavdelning ändras till miljöavdelningen med 
motsvarande ändring av tjänstetitlar. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kansliavdelningen 
Personalavdelningen 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-01-26 
  
 MBN §  3 Dnr 9/2004.002 

 
Attestförteckning för miljö- och byggnadsnämnden 2004 

Ärendebeskrivning Förvaltningschef Kurt Larsson har den 13 januari 2004 upprättat  
förslag till ny attestförteckning för år 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till attestförteckning godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets  förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-01-26 
  
 MBN §  4 Dnr 8/2004.002 

 
Beslutsordning och delegation inom del av miljö- och byggnads- 
nämndens verksamhetsområde. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 14 januari 2004 upprättat  
förslag till beslutsordning och delegation för 2004. 
 
En komplett översyn av delegationerna kommer att redovisas inför  
nästa nämnd. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till beslutsordning och delegation godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Kansliavdelningen Kansliavdelningen 

 
 



                                                                                                                                                    6 
KUMLA KOMMUN                                                 Sammanträdesprotokoll                                                                          
                                                            Sammanträdesdatum 
 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-01-26 
  
 MBN §  5 Dnr 1/2004.461 

 
Revidering av egenkontrollprogram för Blacksta vattenverk 

Ärendebeskrivning Egenkontrollprogrammet för Blacksta vattenverk har reviderats så att  
det anpassats till Livsmedelsverkets nya föreskrifter (SLVFS 2001: 
30) om dricksvatten. 
 
Tekniska kontoret har översänt de reviderade delarna av egenkon- 
trollprogrammet för fastställande. 
 

Arbetsutskottets förslag Egenkontrollprogrammet fastställs. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2003-01-26 
  
 MBN §  6 Dnr 5/2004 

 
Byrsta 3:20. Nybyggnad av brandstation. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Kumla Fastighets AB ansöker om bygglov för en brandstation med 
ambulans nordöst om Byrstakorset. Nybyggnaden har en yta på ca 
3 000 m2 och överensstämmer med detaljplanen som vann laga kraft 
2003-05-27. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut i avvaktan på bla mer information om 
uppvärmning. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bygglov beviljas med beaktande av granskningsutlåtande. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla Fastighets AB 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-01-26 
  
 MBN §  7        

 
Skalbaggen 1. Frejgatan. Nybyggnad av radhus. 
Förhandsbesked. 

Ärendebeskrivning Kumla Bostäder AB har preliminära planer på att bygga ca 11 mark- 
bostäder väster och söder om fd Frejgården.  
 
Gällande detaljplan från 1994 medger friliggande bostäder i max 2 
våningar och att exploateringsgraden är max 30 %. 
 
Redovisat förslag innebär vissa avvikelser (byggrätten) från detalj- 
planen. 
 

Arbetsutskottets förslag Avvikelserna från gällande detaljplan är så stora att planändringar 
med eventuellt enkelt planförfarande behövs. Utöver den utökade 
byggrätten behöver parkeringsfrågan för närliggande fastigheter  
klaras ut samt gång- och cykelvägens läge och utbyggnad prövas. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla Bostäder AB 
Tekniska kontoret 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-01-26 
  
 MBN §  9        

 
Plan- bygg- och bostadsprogram 2004-2006. Remissförslag. 

Ärendebeskrivning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbetsutskottet 
 

Plan- bygg- och bostadsprogrammet upprättas årligen och beskriver 
de närmaste tre årens planerings- bostadsförsörjnings- och exploate- 
ringsverksamhet. 
 
Förslag till nytt plan- bygg- och bostadsprogram för 2004-2006 
har upprättats av stadsarkitekt Kurt Larsson i december 2003. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledningsgruppen för fysisk plane- 
ring) beslutade den 9 december 2003 att skicka programförslaget till 
berörda för yttrande. 
 
Diskussion om hur många projekt som kan prioriteras med hänsyn  
till befintliga resurser samt om programmet skall kompletteras med  
projekt som trafikmiljön vid Aspgatan, områdesbestämmelser för  
flyget m.m. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Med anledning av inkommande skrivelse bör programmet komplet- 
teras med ett planutredningsprojekt för Aspgatan m.m., prioritet 2 
eller 3. 
_____ 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-01-26 
  
 MBN §  10 Dnr 158/2002 

 
Örsta 2:8. Hällabrottet Kumla kommun. Yttrande över 
överklagat bygglov. 

Ärendebeskrivning Kammarrätten i Jönköping har gett Miljö- och byggnadsnämnden 
möjlighet att senast den 19 februari 2004 lämna svar på överklagan- 
det. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 28 januari 2004 upprättat tjänste- 
utlåtande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Tjänsteutlåtandet antas som nämndens eget yttrande. 
_____ 
 
 

Expediering Kammarrätten i Jönköping 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-01-26 
  
 MBN §  13 forts        

 
Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning Delegationsbeslut. Trafiknämndsärenden. 
 
 Tillfällig trafikföreskrift: 
 
74. Kumla kommun beslutar med stöd av Trafikförordningen  
      (1998:1276)  10 kap 1 § följande tillfälliga lokala trafikföre- 
      skrift i samband med nyårsfirandet på torget 31 december 2003- 
      1 januari 2004. 
 
      Under tiden  kl. 22.00 31 december 2003 till och med kl 00.30 
      1 januari 2004 är fordonstrafik förbjuden på Vattugatan mellan 
      Trädgårdsgatan  och Köpmangatan och på Köpmangatan mellan 
      Odengatan och Hagendalsvägen. 
 
      Förbudet gäller ej fordon med tillstånd. Tillstånd har: boende 
      inom området, utryckningsfordon, kommunens arbetsfordon, 
      buss i lokaltrafik, taxi, leveransfordon med transporter inom 
      området. 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2004-02-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-01-26 
  
 MBN §  14        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Riksrevisionen har översänt rapport 2003:1, ”Hur effektivt är  
    djurskyddstillsynen”. 
 
2. Länsstyrelsen har för kännedom översänt: 
 
    a) Beslut 2003-11-18 med anledning av att anmälan om hantering  
        av slagg och bottenaska från WTE 1 och WTE 2 vid Sydkraft 
        SAKAB AB. 
 
    b) Beslut 2003-11-26 rörande hantering av förorenade massor vid 
        Sydkraft SAKAB AB. 
 
    c) Beslut 2003-12-17 att lämna REBU AB, Box 1098, Kumla, 
        tillstånd enligt avfallsförordningen att yrkesmässigt transportera 
        visst farligt avfall. 
 
3. Carl-Gustav Thunström tackar för uppvaktningen på sin 50-årsdag. 
 
4. Skrivelser (daterat 2003-09-17 och 2003-11-09) angående trafik- 
    miljön vid Aspgatan. 
 
5. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2003-09-24 att Projekt 
    Kumla mot narkotika fortsätter ytterligare 3 år. 
 
6. Fotgängarnas förening (FOT) skrivelse m.m. daterad 2003-12-03. 
 
7. Kommunstyrelsens beslut den 14 januari 2004, § 9, att i samband 
    med månadsrapporter uppmanas nämnderna att omedelbart planera 
    och vidtaga lämpliga åtgärder för att minst uppnå nollresultat för 
    2004-års verksamhet. 
 
8. Länsstyrelsen har för kännedom översänt Slutrapport från uppfölj- 
    ning och utvärdering av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken. 
     
       

  

 


