
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
 
Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan 17.30-19.15 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Elisabeth Ekestubbe (m) tj ers 
 Bert Eriksson (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Jörgen Elfström (v) 
 Inga-Lill Nilsberth (s)  
 Sten Persson (s)  
 Carl Gitye (s) tj ers  
 Gillis Gager (c) tj ers  
 Gert Thorstensson (fp) tj ers  
 
Ej tjg ersättare Gun-Britt Ahlin (s) Conny Roos (s) 
 Kjell Karlsson (s)  
   
 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Rolf Ohlsson  
 
Justerare Jörgen Elfström 
 
Sekreterare .................................................... §§ 15-27 
 Rolf Ohlsson                                 
 
Ordförande ....................................................... 
 Carl-Gustav Thunström 
 
Justerare ...................................................... 
 Jörgen Elfström 
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2003-03-09 
 

Datum för uppsättande 2003-03-15 Datum för nedtagande 2003-04-06 
 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-03-01 
  
 MBN §  15        

 
Val av vice ordförande i miljö- och byggnadsnämndens 
arbetsutskott 2003-2006 

Ärendebeskrivning Gun-Britt Andersson (s) har i skrivelse den 27 mars 2003 avsagt 
sig uppdraget som vice ordförande i miljö- och byggnadsnämnden.   
Kommunfullmäktige har den 22 april 2003 som ersättare för Gun-  
Britt Andersson utsett ledamoten Bert Eriksson (s ) till vice ordför- 
ande i miljö- och byggnadsnämnden, till ledamot i miljö- och bygg-  
nadsnämnden utsett ersättare Roger Arvidsson (s) och till ersättare 
för Arvidsson utsett Gun-Britt Ahlin (s). 
 
Då byte av vice ordförande har skett efter ordinarie val till miljö-  
och byggnadsnämndens arbetsutskott den 4 februari 2003 § 2, har   
formellt inget val av ny vice ordförande i arbetsutskottet och ersättare 
i arbetsutskottet gjorts. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bert Eriksson (s) väljs till vice ordförande och Roger Arvidsson (s) 
till ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott. 
_____ 
 
 

Expediering Kansliavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-03-01 
  
 MBN §  16 Dnr 50/2004.042 

 
Miljö- och byggnadsnämndens årsredovisning för år 2003 

Ärendebeskrivning Förvaltningschef Kurt Larson har den 16 februari 2004 upprättat   
årsredovisning för år 2003. 
 

Arbetsutskottets förslag Årsredovisningen godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-03-01 
  
 MBN §  17 Dnr 16/2004.041 

 
Internbudget 2004 och flerårsbudget 2005-2006 

Ärendebeskrivning Förvaltningschef Kurt Larsson och förvaltningskamrer Maria Söder- 
man har den 1 mars 2004 upprättat tjänsteutlåtande med förslag till  
internbudget för 2004 och flerårsbudget för 2005-2006 enligt de  
budgetramar som kommunfullmäktige fastställde den 17 november  
2003. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till internbudget för 2004 och flerårsbudget för 2005-2006  
antas. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-03-01 
  
 MBN §  18        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport januari och februari 2004 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 4 februari 2004 upprättat  
månadsrapport för januari 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljningen godkännes. 
 

 Miljö- och byggnadskontoret har den 3 mars 2004 upprättat budget- 
uppföljning, månadsrapport februari 2004. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Budgetuppföljning, månadsrapport januari och februari 2004  
godkännes. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-03-01 
  
 MBN §  19 Dnr 77/2004.427 

 
Vevstaken 2, Västra Bangatan 50. Prövotidsredovisning vid 
Schur Pack Sweden AB 

Ärendebeskrivning Schur Pack Sweden AB har till Länsstyrelsen lämnat in en prövotids- 
redovisning i tillstånd enligt miljöbalken. 
 
Länsstyrelsen lämnar miljö- och byggnadsnämnden tillfälle till att 
avge yttrande i ärendet senast den 26 mars 2004. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Rätten att avge yttrande i ärendet delegeras till miljö- och byggnads- 
nämndens ordförande och miljöchefen. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-03-01 
  
 MBN §  20 Dnr 415/2003.214 

 
Kv. Fiskalen. Götgatan – Vattugatan. Ändring av detaljplan. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 december 2003, § 142, 
att programförslaget godkännes, miljö- och byggnadskontoret får i  
uppdrag att påbörja detaljplanearbetet med programförslaget som  
underlag. 
 
Fyra skissförslag föreligger till utformning av ny bostadsbebyggelse 
i kvarteret. 
 

Arbetsutskottets förslag Eftersom sammanställning och utvärdering ej är klar överlämnas 
ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för eventuellt beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledningsgruppen för fysisk plane- 
ring) har den 9 mars 2004 föreslagit att två (Alton arkitekter AB och 
Husplan Arkitekter AB) av de fyra förslagen bearbetas ytterligare. 
 
De fyra förslagen och utvärderingsgruppens kommentarer presentera- 
des för nämnden. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplanesamråd enligt Plan- och bygglagen 5:20 och 5:21 skall 
göras utifrån Alton arkitekter AB:s och Husplan Arkitekter AB:s 
bearbetade förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-03-01 
  
 MBN §  24        

 
Lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplats i korsningen 
Mastgatan – väg 646 – anslutningsväg från kv Vägtorget, Kumla 

Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har 2000-08-08 beslutat att korsningen mellan väg 646 
och Mastgatan skall vara cirkulationsplats. Vägverket har nu påpekat 
att det är lämpligt att även utfarten från pumpstationen OKQ8 ingår 
i cirkulationsplatsen. Idag saknas skyltning. 
 
Enligt Trafikförordningen (1998:1276) är det numera kommunen som 
fattar beslut om lokala trafikföreskrifter för cirkulationsplats. 
 
Teknisk chef Marianne Christiansen har den 28 januari 2004 upprätt- 
at tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Kumla kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 4  
och 10 kap 3 § Trafikförordningen (1998:1276) att 
 
Korsningen mellan Mastgatan, väg 646 och anslutningsväg från  
kv Vägtorget skall vara cirkulationsplats. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2004 då Kumla kommuns  
föreskrift LTF nr 2000-10 upphör att gälla. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

 

Expediering Teknisk chef Marianne Christiansen 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-03-01 
  
 MBN §  25        

 
Lokala trafikföreskrifter om cirkulationsplatser på Smedstorps- 
vägen och i korsningen Stationsgatan – Fabriksgatan – Järnvägs- 
gatan, Kumla 

Ärendebeskrivning Enligt Trafikförordningen (1998:1276) skall kommunen fatta beslut 
om lokala trafikföreskrifter för cirkulationsplats. 
 
I samband med färdigställande av gatorna i Smedstorpsområdet 1991 
har en cirkulationsplats anlagts utmed Smedstorpsvägen. Beslut om 
lokala trafikföreskrifter för cirkulationsplats saknas. Platsen är inte 
skyltad som cirkulationsplats varför högerregeln gäller. För trafiken 
i området innebär det oklarheter om vilka trafikregler som gäller. 
 
År 2000 byggdes korsningen Stationsgatan – Fabriksgatan – Järn- 
vägsgatan om till cirkulationsplats och skyltades som sådan.  
Beslut om lokala trafikföreskrifter för cirkulationsplats saknas. 
 
Teknisk chef Marianne Christiansen har den 28 januari 2004 upprätt- 
at tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Kumla kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 4  
och 10 kap 3 § Trafikförordningen (1998:1276) att 
 
Smedstorpsvägens korsning, direkt söder om fastigheten Smedstorpet 
3, skall vara cirkulationsplats. 
 
Korsningen Stationsgatan – Fabriksgatan – Järnvägsgatan skall vara 
cirkulationsplats. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2004. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

 

Expediering Teknisk chef Marianne Christiansen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-03-01 
  
 MBN §  27        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Naturvårdsverket har beviljat Sydkraft SAKAB AB att föra in 
    avfall från Norge. 
 
2. Länsstyrelsen har för kännedom översänt: 
    
    a) Beslut 2004-01-08 med anledning av anmälan om ny anlägg- 
        ning för förbehandling av avfall vid Sydkraft SAKAB AB. 
 
    b) Beslut 2004-01-21 att med stöd av 28 a § Miljöbalken meddela 
        Kumla kommun tillstånd att anlägga vatten- och avloppsled- 
        ningar i Björka och Vissberga lertag. 
 
    c) Beslut 2004-01-27 att lämna Leif Olsson, Åby gård 304,  
        Sköllersta, tillstånd till transport av farligt avfall som upp- 
        kommit i egen verksamhet. 
 
3. Överföring av intäkter från Nerikes Brandkår för uttag av avgifter 
    för tillstånd till hantering av brandfarliga varor under 2003. 
 
4. Länsstyrelsen har för kännedom översänt beslut 2004-01-30 
    angående Länsstyrelsens i Örebro län lokala trafikföreskrifter 
    om cirkulationsplats på väg 641 inom Örebro kommun där 
    korsningen väg 641/väg690/ Norra Mosvägen skall vara cirkula- 
    tionsplats från och med 6 februari 2004. 
 
5. Kommunfullmäktige har den 26 januari 2004, § 4, beslutat att från 
    och med 1 februari 2004 gäller reviderad taxa för prövning och till- 
    syn inom Miljöbalkens område. 
 
6. Kommunfullmäktige har den 26 januari 2004, § 7, antagit förslag 
    till narkotikapolitiskt program för Kumla kommun. 
 
7. Kommunfullmäktige har den 26 januari 2004, § 8, antagit Kris- 
    hanteringsplan för Kumla kommun. 
 
 

                                                                                                    forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-03-09 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-03-01 
  
 MBN §  27  forts        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 8. Kommunstyrelsen har den 11 februari 2004, § 28, utsett Liselott 
    Rehnman (s) och Kenth Ericzon till kontaktpersoner mot European 
    Cities Against Drugs (ECAD). 

  

 


