
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
 
Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan  17.30-19.25 
  
 
Beslutande Bert Eriksson, ordf (s) Elisabeth Ekestubbe (m) 
 Per Bergdahl (s) tjg ers Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Ulla Engkvist Gullberg (s) Jörgen Elfström (v) 
 Sten Persson (s) 

Roger Arvidsson (s) 
Maria Haglund (m) tjg ers 
§§ 103-111 

 Conny Roos (s) tjg ers  
§§ 85-102 

 

 Gillis Gager (c) tjg ers   
 Dan Schöllin (kd)  
   
 
Ej tjg ersättare Maria Haglund (m) §§ 85-102  Gert Thorstensson (fp) 
   
   
 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Lennart Lundgren 

Rolf Ohlsson 
Bertil Ringqvist § 106 
 

 
Justerare Ulla Engkvist Gullberg 
 
Sekreterare .................................................... §§ 85-111 
 Rolf Ohlsson                                 
 
Ordförande ....................................................... 
 Bert Eriksson 
 
Justerare ...................................................... 
 Ulla Engkvist Gullberg 
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2004-10-26 
 

Datum för uppsättande 2004-11-01 Datum för nedtagande 2004-11-23 
 

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



                                                              2 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  85        

 
Val av ersättare till miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 

Ärendebeskrivning Inga-Lill Nilsberth (s) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö-  
och byggnadsnämnden och ersättare i arbetsutskottet. 
Kommunfullmäktige har den 20 september 2004 utsett Ulla Engkvist  
Gullberg till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Ulla Engkvist Gullberg (s) väljs till ersättare i miljö- och byggnads- 
nämndens arbetsutskott. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

 

Expedieras  Kansliavdelningen 
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                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  86        

 
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider för år 2005 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till sammanträdes- 
tider för år 2005 samt januari och februari 2006. 

Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige och kommun- 
styrelsen redovisas. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till sammanträdestider godkännes med att starttidpunkt för  
sammanträden den 6 september och 6 december 2005 ändras till 
klockan 16.00. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kansliavdelningen 
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                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  87        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport september 2004 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 29 september 2004 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport september 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport september 2004 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  88        

 
Tobakspolitiskt handlingsprogram 

Ärendebeskrivning I Kumla kommun antogs det Tobakspolitiska handlingsprogrammet  
av kommunfullmäktige 2003-02-24, § 7. 
Programmet har funnits i drygt 1 år och en utvärdering med enkät har 
i samverkan med Samhällsmedicinska enheten initierats. Denna ut- 
värdering sänds till slumpmässigt valda personer inom kommunen. 
 
I samband med denna utvärdering som sker under oktober månad  
erbjuds kommunens politiska nämnder information om drogen tobak 
och om utmaningar i handlingsprogrammet. 
Hälsoutvecklare Mathias Jansson, knuten till Tobakspreventiva en- 
heten kommer att informera på nämnden och dela med sig av sin  
kunskap. 
_____ 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  89        

 
Nuläge - Handikappolitiska planen 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 21 oktober 2002, § 93, en handikap-  
politisk plan för Kumla kommun. Planen är åtgärdsinriktad och för  
varje åtgärd anges ansvarig nämnd och tidplan för åtgärden. Enligt  
den antagna planen skall kommunens nämnder bland annat ”beakta  
och inbegripa den handikappolitiska planen i sin verksamhet”. 

Miljö- och byggnadskontoret har den 17 september 2004 upprättat 
en sammanställning över nuläget för miljö- och byggnadsnämndens 
ansvarsområde inom handikappolitiska planen. 
 

Arbetsutskottets förslag Sammanställningen över nuläget godkännes. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen. 
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                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  90 Dnr 351/2004.444 

 
Orren 1, Västra Drottninggatan 11. Solarieanläggningen  
” Solstationen ”. 

Ärendebeskrivning Den som utan särskilt tillstånd från Statens strålskyddsinstitut upp- 
låter solarie för personbestrålning skall se till att §§ 7-12 i strål- 
skyddsinstitutets föreskrifter (SSI FS 1998:2) om solarier efterlevs. 
I Kumla kommun svarar miljö- och byggnadsnämnden för tillsynen  
av att dessa bestämmelser efterlevs. 
 
Vid inspektioner har noterats brister i anläggningen.  
 
Miljöchef Peter Eriksson har den 22 september 2004 upprättat    
tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Med stöd av 32 och 34 §§ Strålskyddslagen föreläggs Medic AB,  
organisationsnummer 556343-6731, Box 49, 692 21 Kumla 
 
Att senast den 1 december 2004 tillse att skyddsglasögon finns till- 
gängliga för varje person som använder ett solarium vid den obeman- 
nade solarieanläggningen på fastigheten Kumla Orren 1.  
 
Ett vite på 1 000 kronor skall utgå för varje solarium och vid varje 
inspektion som skyddsglasögon saknas. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Medic AB (Besvärshänvisning). 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  91 Dnr 387/2004.444 

 
Guldsmeden 3. Hagendalsvägen 12. Solarieanläggningen 
”Videotorget”. 

Ärendebeskrivning Den som utan särskilt tillstånd från Statens strålskyddsinstitut upp- 
låter solarie för personbestrålning skall se till att §§ 7-12 i strål- 
skyddsinstitutets föreskrifter (SSI FS 1998:2) om solarier efterlevs. 
I Kumla kommun svarar miljö- och byggnadsnämnden för tillsynen  
av att dessa bestämmelser efterlevs. 
 
Vid inspektion den 22 oktober 2004 konstaterades brister i anlägg- 
ningen. 
 
Miljöchef Peter Eriksson har den 25 oktober 2004 upprättat tjänste- 
utlåtande. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Med stöd av 32 § Strålskyddslagen förbjuds Videotorget KB, organi- 
sationsnummer 969665-0721, Hagendalsvägen 12, 692 30 Kumla, att 
upplåta solarierna av typbeteckning Global 2400+9 till allmänheten 
så länge de inte är utrustade med korrekta strålkällor eller inte är för- 
sedda med extra tidur som slår av nätspänningen till solarierna inom 
högst 60 minuter. 
_____ 
 
 

Expediering Videotorget KB (Besvärshänvisning). 
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                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  92        

 
Begäran om yttrande över ansökan enligt Miljöbalken om 
förlängning av igångsättningstiden i befintligt tillstånd för 
kompostering av organiskt avfall vid SweConDa AB, Kumla 
kommun 

Ärendebeskrivning SweConDa AB har lämnat in en ansökan enligt Miljöbalken om för- 
längning av igångsättningstiden i befintligt tillstånd enligt miljö- 
skyddslagen för kompostering av organiskt avfall vid fastigheten 
Kvarntorp 1:5 i Kumla kommun. 
 
Länsstyrelsen lämnar Miljö- och byggnadsnämnden i Kumla kom- 
mun tillfälle till yttrande i ärendet senast den 25 oktober 2004. 
I det fall nämnden tillstyrker ansökan , ber Länsstyrelsen nämnden  
särskilt beakta om det finns behov av nya eller strängare villkor i  
tillståndet. 
 
Miljöinspektör Mattias Wahll har den 5 oktober 2004 upprättat 
tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Tjänsteutlåtandet antas som miljö- och byggnadsnämndens yttrande. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  93 Dnr 270/1999.214 

 
” Sturerondellen ”. Sturegatan, Stenevägen och Västra Bangatan. 
Detaljplan. Enkelt planförfarande. 

Ärendebeskrivning Detaljplaneändringens syfte är att anpassa den allmänna platsmarken 
och kvartersmarken vid ” Sturerondellen ” (korsningen Stenevägen - 
Västra Bangatan – Sturegatan) till befintliga förhållanden. 
Dessutom upphävs gällande fastighetsplaner (tomtindelningar) så att 
fastighetsregleringar kan ske med de till området berörda fastigheter- 
na Kalkonen 1, Svalan 1 och Svanen 7. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplaneförslaget antas enligt Plan- och bygglagen 5 kap 29 §. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

Detta beslut får enligt 13 kap 1 och 5 §§ Plan- och bygglagen över- 
klagas av den som senast under utställningstiden framfört synpunkter 
som inte tillgodosetts. Se besvärsbilaga. 
 
Justering av protokollet med beslutet tillkännagives på kommunens 
anslagstavla 2004-11-01. 

 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län. 
Kumla Bostäder AB, Svanen 7. 
Niclas Norman, Kalkonen 1. 
Kumla Oljeservice Fred Sigfridsson & Co, Svalan 1. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  94 Dnr 2004/391.214 

 
Länsmansskogen. Höganäsgatan, Norra Kungsvägen och Östra 
Drottninggatan. Detaljplan. Programsamråd. 

Ärendebeskrivning Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till bostadsbyggande öster om 
Solbacka mellan Höganäsgatan, Norra Kungsvägen och Östra Drott- 
ninggatan. Projektet finns med i det av kommunfullmäktige 2004 an- 
tagna Plan- bygg- och bostadsprogrammet 2004-2006 med prioritet 1. 
 
Arkitekt Håkan Bjurström, Alton arkitekter AB har tagit fram skiss- 
förslag som bearbetats av stadsarkitektavdelningen. 
 
Ärendet kommer att behandlas vid ledningsgruppen för fysisk plane- 
ring (Ksau) sammanträde den 19 oktober 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Planstrukturen med punkthus i park godkännes. Bättre visuell kontakt 
bör finnas mellan Solbacka och ”grönytan”. Trafiksituationen vid  
Östra Drottninggatan och in- och utfarten behöver också studeras 
ytterligare innan samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 20 § sker 
med berörda. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  95 Dnr 2004/392.214 

 
Urmakaren 14. Köpmangatan 19. Ändring av detaljplan.  
Enkelt planförfarande. 

Ärendebeskrivning Kumla Bostäder AB som förvärvat Urmakaren 14 (” Gyllinghuset ”) 
avser att bygga om huset till 6 lägenheter samt bygga ett nytt gårds- 
hus med 4 lägenheter. 
 
Gällande detaljplan från 2002 som medger byggrätt för befintlig be- 
byggelse behöver ändras eftersom nya gårdshuset får annan placering 
 och storlek än nuvarande som måste rivas. 
 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag att utarbeta ett detaljplane- 
förslag som skickas på samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 20 § 
och hanteras som enkelt planförfarande enligt Plan- och bygglagen 5  
kap 28 §. Behovet av en mindre torgbildning mot Köpmangatan bör 
beaktas. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla Bostäder AB. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  96 Dnr 2004/393.214 

 
Kv. Fabrikören m.fl. Kyrkogatan, Odengatan och Magasinsgatan 
Detaljplan. Samråd. 

Ärendebeskrivning Detaljplanens syfte är att anpassa den allmänna platsmarken och 
kvartersmarken vid rondellen, korsningen Kyrkogatan, Odengatan  
och Magasinsgatan, till befintliga förhållanden samt att anpassa plan- 
en för en ny minirondell i korsningen Köpmangatan/Kyrkogatan. 
 
Planens syfte är även att möjliggöra byggandet av carport och retur- 
hus i kv Fabrikören samt att anpassa användningsbeteckningen för 
fastigheterna Fabrikören 1 och 4 samt Jägaren 21 till nuvarande an- 
vändning. 
 
Även läget för bestämmelsegränsen vid kv Fabrikörens norra del  
kommer att justeras till den stödmur som är under uppförande. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplaneförslaget skickas på samråd enligt Plan- och bygglagen 
5 kap 20 §. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  97 Dnr 186/2004 

 
Fabrikören 1. Magasinsgatan 2. Nybyggnad av carport och 
soprum. Mindre avvikelse och bygglov. 

Ärendebeskrivning Föreligger bygglovansökan från Kumla Fastighets AB om nybyggnad 
av carport och soprum. Ansökan innebär mindre avvikelse från detalj- 
plan och fastighetsplan. Planerna avses att ändras. Förslaget har tagits 
fram i samråd med Fabrikören 4. 
 

Arbetsutskottets förslag Mindre avvikelse och bygglov kan beviljas efter erforderlig gransk- 
ning. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla Fastighets AB. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  99        

 
Plan för rena schaktmassor. Norra Mos-toppen. 

Ärendebeskrivning Enligt det av kommunfullmäktige i mars 2004 antagna Plan- bygg- 
och bostadsprogrammet 2004-2006 skall en plan för omhändertagan- 
de av schaktmassor tas fram. Projektet är prioriterat till 1 d.v.s. myck- 
et angeläget. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 1 april 2004 upprättat förslag  
till plan. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 27 april 2004, § 38, att 
förslaget godkännes för samråd till berörda. 
 
Beträffande Norra Mos-toppen har samråd skett med Länsstyrelsen, 
markägare, tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. 
Ledningsgruppen för fysisk planering (Ksau) behandlar ärendet den 
19 oktober 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till placering och utformning godkännes. 
 
Ledningsgruppen för fysisk planering beslutade den 19 oktober 2004 
att schaktmassorna bör användas till de  ridvägar som planeras att an- 
läggas söder om Hagaby istället för att läggas på ”Norra Mos-toppen” 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag samt att beslut i ledningsgruppen för 
fysisk planering beaktas. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  100        

 
Braskaminer. Principdiskussion. 

Ärendebeskrivning Under de senaste 5 åren har tillstånd (bygglov eller anmälan) lämnats 
för ca 105 braskaminer eller dylikt. Miljöavdelningen har samtidigt  
fått en rad samtal från grannar som upplever olägenheter på grund av  
rökgaser. 
 

Arbetsutskottets förslag Ärendet återremitteras för utredning om riktlinjer enligt Örebro- 
modellen och vilka områden som kan bli aktuella om restriktioner 
införs. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  101        

 
Växtlighet som skymmer sikten. Principdiskussion. 

Ärendebeskrivning Dålig sikt i gatukorsningar och vid tomtutfarter utgör en allvarlig  
trafikfara. 
 
Enligt plan- och bygglagen 3 kap 17 § skall tomter skötas så att be- 
tydande olägenheter för trafiken inte uppkommer och så att risken 
för olycksfall begränsas. 
 
Miljö- och byggnadskontoret annonserar årligen om vad som gäller 
samt uppmanar efter påpekande eller dylikt fastighetsägare att ta bort 
växtlighet som skymmer sikten i gatuhörnen och vid allmänna gång- 
och cykelvägar. 
 

Arbetsutskottets förslag Nuvarande handläggning med information i tidningar samt brev med 
påpekanden i aktuella fall godkännes. Ibland kan det behöva göras 
särskilda kampanjer och förelägganden som behandlas i miljö- och 
byggnadsnämnden. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  102        

 
Plan- och bygglovtaxa. Revidering. 

Ärendebeskrivning Nuvarande plan- och bygglovtaxa antogs av fullmäktige 1995. 
Därefter har miljö- och byggnadsnämnden gjort ändringar av grund- 
beloppet och vissa justeringar som ej varit av principiell betydelse. 
 
Kommunförbundet har i januari 2004 presenterat en reviderad plan-  
och bygglovtaxa som bl. a innebär en viss förenkling och bättre täck- 
ning för nedlagt arbete. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har gjort vissa lokala bearbetningar av 
förslaget samt andra justeringar av taxan. Dessutom har riktlinjer och 
avgränsning av s.k. samlad bebyggelse bearbetats. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut i avvaktan på ett taxeförslag. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Ärendet återremitteras för vidare bearbetning. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-26 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-10-18 
  
 MBN §  103        

 
Samlad bebyggelse 

Ärendebeskrivning Enligt plan- och bygglagen gäller olika krav på bygglov inom plan- 
lagda områden, områden med samlad bebyggelse och övriga områd- 
en. En- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader 
utanför planlagt område och som ej ingår i samlad bebyggelse är  
undantagna från bygglovplikt beträffande mindre tillbyggnader som  
inte sträcker sig närmare tomtgräns än 4,5 m. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 1987 att god- 
känna en föreslagen avgränsning av samlad bebyggelse.  
Dessutom poängterades att beslutet var en riktlinje och att en pröv- 
ning måste göras i varje enskilt fall. 
 
I och med att ny bebyggelse tillkommit m.m. har avgränsningen setts 
över och bearbetats i samband med genomgången av den nya före- 
slagna plan- och bygglovtaxan.  
 

Arbetsutskottets förslag Förslaget med de tillkommande områdena Julsta, Västra Åby,  
Joglunda, Byrsta, Sickelsta, Södra och Norra Sanna, Hjortsberga, 
Åby, Torsta samt vissa andra randzoner i direkt anslutning till tät- 
orterna godkännes. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegräns - 
ning på Älvestavägen (T1250) i Kumla. 

Ärendebeskrivning Anläggandet av gång- och cykelväg längs Älvestavägen har inneburit 
en avsmalning av vägen vid bron över Kumlaån samt vid busshåll- 
platsen. Den fysiska utformningen medger inte högre hastighet än 30 
km/tim vilket är motiverat av hänsyn till trafiksäkerheten och fram- 
komligheten. Detta är också önskemål som framförts av Älvbroväg- 
ens samfällighet. 
 
Hastighetsbegränsningen 30 km/tim gäller redan idag på Älvestaväg- 
en på en sträcka 100 meter väster och 100 meter öster om bron under 
väg 51 (LTF 2000-11). 
 
Polisen tillstyrker hastighetsbegränsningen. 
 
Teknisk chef Marianne Christiansen har den 21 september 2004 upp- 
rättat förslag till beslut. 
 

Arbetsutskottets förslag Hela sträckan från västra avgränsningen till och med Yxhultsvägen 
skall ha hastighetsbegränsningen 30 km/tim. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 10 och 10 kap 3 § Trafikför- 
ordningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande. 
 
Med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket Trafikförordningen 
(1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 km/tim 
på Älvestavägen  mellan Yxhultsvägen och 65 meter väster om 
Kumlaån. 
 
Dessa lokala trafikföreskrifter träder i kraft den 1 november 2004. 
_____ 
 
 

Expediering Teknisk chef Marianne Christiansen. 
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Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av 
föreskrift om tidsbegränsad parkering för buss på Vattugatan. 

Ärendebeskrivning En lokal trafikföreskrift finns (LTF 1990-101) som tillåter att en buss 
med besökande till Djupadalsbadet får parkera 2 timmar på särskild 
markerad plats öster om Kumlasjöns förskola. Platsen är nu borttagen 
i och med att minigolfbanan anlagts, men skylten står kvar. 
 
Teknisk chef Marianne Christiansen har den 30 september 2004 upp- 
rättat förslag till beslut. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut . 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Kumla kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § 13 och 3 §  
Trafikförordningen (1998:1276) att kommunens lokala trafikföre- 
skrift (LTF 1990-101) beslutad den 28 augusti 1990 skall upphöra 
att gälla den 1 november 2004. 
_____ 
 
 

Expediering Teknisk chef Marianne Christiansen. 
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Upphävande av kommunens lokala trafikföreskrifter om 
parkeringsförbud - Vattugatan. 

Ärendebeskrivning Parkeringsförbud råder på Vattugatans södra sida mellan Djupadals- 
gatan och Änggatan (LTF 1992-3). Åsa Tolkstam, förälder till barn  
på Kumlasjöns förskola, har i skrivelser 9 och 24 augusti 2004 begärt 
att parkering skall tillåtas utanför respektive avdelning under 15-20  
minuter  så att föräldrarna lättare skall kunna hämta/lämna barnen vid 
dagis. Tolkstam anser att det är för långt att gå till de befintliga  
parkeringsplatserna, två platser i fastighetens nordvästra hörn samt  
den större i parkeringen öster om vattentornet. 
 
Tekniska kontoret har efter utredning kommit fram till att avståndet 
till de parkeringsplatser som finns idag ligger på ett acceptabelt av- 
stånd från respektive ingång (ca 50-190 meter). Gatans bredd tillåter 
inte att man anlägger p-rutor då även bussar trafikerar området. 
 
Teknisk chef Marianne Christiansen har den 8 september 2004  upp- 
rättat förslag till beslut. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Med hänvisning till ovanstående avslås framställningen. 
_____ 
 
 

Expediering Teknisk chef Marianne Christiansen. 
Åsa Tolkstam (Besvärshänvisning). 
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Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud 
på Vattugatan. 

Ärendebeskrivning Parkeringsförbud råder på Vattugatans södra sida mellan Djupadals- 
gatan och Änggatan sedan 1992 (LTF 1992-3). Miljö- och byggnads- 
nämnden beslutade den 10 juni 2003 att enkelrikta gatan så att fordon 
endast får föras i östlig riktning mellan Djupadalsgatan och Änggatan 
(LTF 2003-12). I och med att sträckan enkelriktats anser tekniska  
kontoret att det är olämpligt att tillåta parkering på norra sidan av  
sträckan.  Sommartid trafikeras Vattugatan av stadsbussarna och en 
tillfällig busshållplats inrättats på sträckan. Gatans bredd tillåter inte  
parkering. Parkering för besökande till boende och Djupadalsområdet 
finns öster om Vattentornet och vid badets entré. 
 
Polisen har inget att invända mot parkeringsförbud. 
 
Teknisk chef Marianne Christiansen har den 30 september 2004 upp- 
rättat förslag till beslut. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Kumla kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 
och 3 § Trafikförordningen (1998:1276). 
 
På Vattugatans båda sidor mellan Djupadalsgatan och Änggatan får 
fordon inte parkeras. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2004 då Kumla kom- 
muns lokala trafikföreskrift (LTF 1992-3) beslutad den 11 februari 
1992 upphör att gälla. 
_____ 
 
 

Expediering Teknisk chef Marianne Christiansen. 
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Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning Tillfällig trafikföreskrift: 
 
108. Kumla kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § Trafikför- 
        ordningen (1998:1276) följande 
 
        Gång- och cykelvägen på Kyrkogatan/Stenevägens södra sida 
        kommer att vara avstängd mellan Magasinsgatan och Västra  
        Bangatan under tiden 22 september-31 oktober 2004 på grund 
        av byggnadsarbeten. Gående/cyklande hänvisas till norra sidan. 
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Meddelanden 

Ärendebeskrivning   1. Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt har översänt deldom av  
      den 14 september 2004 i ansökan från Sydkraft SAKAB AB om 
      ändring av villkor för tillstånd till verksamheten. 
 
  2. Livsmedelsverkets rapporter nummer 10-2004, ” Rapportering av 
      livsmedelstillsyn 2003 ”, samt nummer 11-2004, ” Rapportering 
      av dricksvattentillsynen 2003 ”. 
 
  3. Länsstyrelsen i Örebro län har för kännedom översänt beslut den  
      1 september 2004 om anmälan till åklagarkammaren om överträ- 
      delse av bestämmelser i förordningen om verksamhetsutövarens  
      egenkontroll samt misstanke om vållande av miljöförstöring vid  
      Sydkraft SAKAB AB. 
 
  4. Svenska Kommunförbundets cirkulär 2004:71 angående Budget- 
      propositionen för år 2005. 
 
  5. Kammarätten i Jönköpings beslut den 3 september 2004 angående 
      överklagande till Länsrätten i Örebro län om bygglov för telemast  
      och teknikbodar på fastigheten Örsta 2:8 i Kumla kommun.  
 
  6. Namnförslag till torget i Hällabrottet har inlämnats vid torgfesten 
      den 4 september 2004. 
 
  7. Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram Planera jämt - en check- 
      lista för jämställdhet i fysisk planering Publ. nr 2004:22. 
 
  8. Från den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser för miljöbedöm- 
      ning av detaljplaner och översiktsplaner. 
 
  9. Kursinbjudan från Kommunförbundet om Kommunalt planmono- 
      pol och regionalt företrädarskap i Stockholm den 9 november  
      2004. 
 
10. Naturgas till Östergötlands och Örebro län, etapp V. Utökat sam- 
      råd enligt Miljöbalken. Information om valt stråk. 

                                                                                                    forts 
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Meddelanden 

Ärendebeskrivning 11. Länsstyrelsen beslut den 6 oktober 2004 angående Överklagande 
      av miljö- och byggnadsnämndens i Kumla kommun beslut om 
      bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport på fastighet- 
      en Nävesta 1:46 i Kumla kommun. 

  

 


