
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
 
 
Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan  17.30-19.05 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Elisabeth Ekestubbe (m) § 112 
 Bert Eriksson (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Jörgen Elfström (v) 
 Ulla Engkvist Gullberg (s) Maria Haglund §§ 113-132 
 Sten Persson (s)  
 Roger Arvidsson (s)  
 Margurite Landin  (c)   
 Dan Schöllin (kd)  
 
Ej tjg ersättare Maria Haglund (m) § 112 Gun-Britt Ahlin (s) 
 Sven-Håkan Trygg (s) Per Bergdahl (s) 
 Kjell Karlsson (s) 

Gerth Thorstensson (fp) 
Carl Gitye (s) 
Johan Larsson (kd) 

 
Övriga Kurt Larsson Rolf Ohlsson 
 Lennart Lundgren  
 
Justerare Sten Persson 
 
Sekreterare .................................................... §§  112-132 
 Rolf Ohlsson                                 
 
Ordförande ....................................................... 
 Carl-Gustav Thunström 
 
Justerare ...................................................... 
 Sten Persson 
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2004-12-07 
 

Datum för uppsättande 2004-12-13 Datum för nedtagande 2005-01-04 
 

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

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  112        

 
Miljöpris 2004 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 31 oktober 2001, § 97,  
att inrätta ett årligt byggnads- och miljöpris. År 2003 delades ett  
byggnadspris ut, varför det i år är aktuellt med ett miljöpris. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Trafikcenter Scantec AB tilldelas 2004 års miljöpris för sitt arbete 
med att minska utsläppen av koldioxid och för att skapa bättre luft 
i stadsmiljön genom utbildning av förare i eco driving. 
_____ 

 

 

Expediering Trafikcenter Scantec AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  113        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport oktober och november 2004 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 27 oktober 2004 upprättat bud- 
getuppföljning, månadsrapport oktober 2004 och den 24 november 
2004 upprättat budgetuppföljning, månadsrapport november 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport oktober och november 2004 
godkännes. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 

 



                                                              4 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  114        

 
Internbudget 2005 och  flerårsbudget 2006-2007 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 29 november 2004 upprättat  
förslag till internbudget 2005 och flerårsbudget 2006-2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Förslag till interbudget 2005 och flerårsbudget 2006-2007 godkännes. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  115        

 
Förslag till intern kontrollplan år 2005 för miljö- och byggnads- 
nämnden 

Ärendebeskrivning I kommunallagen stadgas att kommunstyrelsen och nämnderna skall  
se till att den interna kontrollen är tillräckligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2004, § 67, att god- 
känna förslag till reglemente för intern kontroll av ekonomi och verk- 
samhet. 
 

Arbetsutskottets förslag Då förslag till intern kontrollplan inte är klart återremitteras ärendet. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  116        

 
Förslag till IT-plan 2005 för miljö- och byggnadskontoret 

Ärendebeskrivning Enligt IT-strategin för Kumla kommun som kommunfullmäktige  
antog den 23 januari 2004 skall varje förvaltning utarbeta en IT-plan. 
IT-planen skall knytas till kommunens övergripande strategi och be- 
skriva hur uppsatta mål och färdriktning samt hur praktisk och tek- 
nisk realisering skall ske. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 8 november 2004 upprättat  
förslag till IT-plan för 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till IT-plan 2005 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering IT-enheten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  117 Dnr 184/2004.420 

 
Regionala miljömål. Information. 

Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i samråd med andra aktörer 
regionalt anpassa, konkretisera och följa upp 14 av de 15 nationella 
miljömål som riksdagen beslutat om. Brett sammansatta arbetsgrupp- 
er har utarbetat remissversionens förslag till mål, åtgärder och upp- 
följningsindikatorer. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 10 augusti 2004 upprättat ett 
preliminärt yttrande. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 september 2004, § 73,  
att det preliminära yttrandet antages som nämndens yttrande. 
 
Länsstyrelsen har bearbetat förslaget utifrån remissvaren. 
 
Ordförande informerar om miljömålsarbetet i Örebro län. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  118        

 
Förslag till policy för krav på fordonstvättar i Kumla kommun 

Ärendebeskrivning För att miljö- och byggnadskontoret skall kunna göra en så likvärdig 
bedömning som möjligt av de tvättanläggningar som finns i kommun- 
en har ett förslag till policy framarbetats. Att utfärda generella före- 
skrifter är inte möjligt enligt Miljöbalken. Däremot är det fullt möjligt 
att utfärda generella riktlinjer för vilken inriktning som nämnden vill  
att miljö- och byggnadskontoret skall arbeta efter. Bedömning kom- 
mer även fortsättningsvis ske i varje enskilt fall. 
 
Miljöinspektör Mattias Wahll har den 12 november 2004 upprättat  
förslag till policy. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till policy för krav på fordonstvättar godkännes. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  119 Dnr 420/2004.400 

 
Länsstyrelsens tillsyn över Kumla kommuns djurskyddstillsyn 

Ärendebeskrivning Länsstyrelsen genomförde den 1 november 2004 tillsyn över  
kommunens djurskyddstillsyn. 
 
Länsstyrelsen har översänt förslag till beslut och berett kommunen 
tillfälle att yttra sig senast den 15 december 2004. 
 

Arbetsutskottets förslag Rutiner för objektsinventering har gåtts igenom med konsulten. 
Efter detta torde rapporteringen fungera tillfredställande. 
 
Inspektörsprotokollen har reviderats med anledning av Länsstyrelsens 
synpunkter. 
 
I verksamhetsplan för år 2005 kommer ytterligare tid att anslås för  
djurskyddstillsyn. Om erfarenheten visar att förbättrade objektsinven- 
tering, inspektioner och inspektionsprotokoll kräver ännu mer resurs- 
er kan detta tas i beaktande i verksamhetsplan för 2006. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expedieras  Länsstyrelsen Örebro län 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  120        

 
Delegation av beslutanderätt 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2003, § 83, att 
anta taxa för tillsyn enligt djurskyddslagen. Taxan trädde i kraft  
den 1 januari 2004. Av 8 § framgår att avgift skall debiteras efter  
beslut av miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Beslutanderätten i dessa ärenden delegeras till miljöchef och till  
miljöinspektör. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  121 Dnr 391/2004.214 

 
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 behandlades vid ledningsgruppen för fysisk planering (Ksau) 
 sammanträde den 19 oktober 2004. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2004, § 94,  
att 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. 
 
Stadsarkitektavdelningen har tagit fram ytterligare alternativa förslag. 
 

Arbetsutskottets förslag Programsamråd skall ske med två alternativa förslag, ett öppet med 
punkthus i park samt ett slutet med sammanbyggda hus mot söder  
och öster. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  122 Dnr 171/2002.212 

 
Ekeby. Fördjupning av översiktsplan. 

Ärendebeskrivning En fördjupning av översiktsplan har påbörjats för Ekeby tätort med  
visst omland. Som underlag för utredningen finns bland annat en  
översiktlig skiss som Tyrens Infrakonsult AB gjort för en utbyggnad  
norr om Ekebygatan. 
 
Planprojektet finns med i det av fullmäktige i mars 2004 antagna  
Plan- bygg - och bostadsprogrammet 2004-2006. 
 
Ett preliminärt programsamrådsförslag har presenterats för miljö- 
och byggnadsnämnden, som den 12 december 2000, § 112, beslutade 
att godkänna redovisningen om arbetet med fördjupning av översikts- 
plan samt att återremittera utkastet till programförslag för bearbetning 
och komplettering innan beslut tas om samråd. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2002, § 43, att 
förslaget skickas efter mindre justeringar på samråd till berörda enligt 
Plan- och bygglagen  4 kap 3 §. 
 
Förslaget har varit utskickat på samråd under tiden 8 juli- 23 augusti 
2002. Ett särskilt samrådsmöte har ordnats den 21 augusti 2002. 
 
Hittills inkomna yttranden redovisas i en sammanställning och utkast 
till samrådsredogörelse. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 september 2002,  
§ 78, att ärendet återremitteras för sammanställning av yttranden och 
kommentarer samt förslag till bearbetning. 
 
Fortsatt samråd m.m. har skett med Länsstyrelsen och fastighets- 
ägare. 
 

Arbetsutskottets förslag Som underlag för den fortsatta översiktliga planeringen behöver 
ledningsgruppen för fysisk planering ta fram tydligare riktlinjer för 
markförvärv eller dylikt. 
 
 

                                                                                                      forts                     
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  122 forts Dnr 171/2002.212 

 
Ekeby. Fördjupning av översiktsplan. 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  124        

 
Kvarntorp 1:5. Endurobana. 

Ärendebeskrivning Hallsbergs Motorklubb har inkommit med en förfrågan om ändrad  
sträckning för endurobanan i Hallsberg. Den föreslagna sträckningen 
är öster om Närkefrakt samt öster om vägen runt skogen fram till f.d.  
soptippen och utmed el- och VA-stråket. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 december 1999, 
§ 132, att godkänna att ”tillstånd” lämnas för nyttjande av nuvarande 
banområde för max sex månader, att utökning av banområdet ej till- 
styrkes samt att överlämna ärendet till kommunstyrelsen, som mark- 
ägare, för beslut om tillfällig upplåtelse av marken. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade den 16 maj 2000, § 171, 
att tillsvidare förlänga Hallbergs Motorklubbs tillstånd för en Enduro- 
bana norr om Ytongbanan, att förlängning av banområdet godkänns  
samt att tillståndet för Endurobanan omedelbart dras in om åkning 
sker på Kvarntorpshögen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 oktober 2004,  
§ 257 att den mark som nu används kommer att säljas till Trafik- 
center Scantec AB, varför fortsatt användande av nuvarande enduro- 
bana eller utökning av området ej är möjligt, att miljö- och byggnads- 
kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag  att ta upp  
en diskussion med Hallsbergs Motorklubb om alternativ placering av 
endurobanan. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Ärendet återremitteras. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  125        

 
Kvarntorp 1:5. Trappa på Kvarntorpshögen. 

Ärendebeskrivning Föreligger förfrågan om att få placera en ca 180 meter lång trappa på 
Kvarntorpshögens norra sida. 
 

Arbetsutskottets förslag Den föreslagna trappan bör kunna godkännas om vilplan och övriga 
miljö- och säkerhetsaspekter beaktas. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Den föreslagna trappan bör kunna godkännas om vilplan och övriga 
miljö- och säkerhetsaspekter beaktas och att samråd sker med Kumla 
skidförening. 
_____ 
 
 

Expediering Olle Medin 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Kumla Skidförening 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  126        

 
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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 oktober 2004, §102, 
att ärendet återremitteras för vidare bearbetning. 
 

Arbetsutskottets förslag Ärendet återremitteras för vidare bearbetning. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  127        

 
Normalavtal mellan Lantmäteriet och Kumla kommun 

Ärendebeskrivning Enligt ramavtal mellan Svenska kommunförbundet och Lantmäteriet 
skall normalavtal träffas mellan kommunen och Lantmäteriverket 
beträffande - adresser, byggnader, topografi (ABT), - förättningsmed- 
verkan, - digital registerkarta, - nationell digital registerkarta och  
- gemensamt ägda produkter. 
 

Arbetsutskottets förslag Rätten att underteckna normalavtal delegeras till förvaltningschef och 
till mätningschef. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
____ 

 
 



                                                              18 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  130        

 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av 
föreskrift om hastighetsbegränsning på Älvestavägen (T1250) 
i Kumla 

Ärendebeskrivning Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 26 
oktober 2004, § 106, om hastighetsbegränsning 30 km/tim på  
Älvestavägen, mellan Yxhultsvägen och 65 meter väster om Kumla- 
ån, skall tid igare föreskrift LTF 2000-11 från 4 februari 1997 upp- 
hävas. 
 
Teknisk chef Marianne Christiansen har den 1 november 2004 upp- 
rättat förslag till beslut. 
 

Arbetsutskottets förslag Kumla kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § och 3 § Trafik- 
förordningen (1998:1276) att kommunens lokala trafikföreskrift 
(LTF 2000-11) beslutad den 4 februari 1997 upphör att gälla den 
13 december 2004. 
 

Miljö- och byggnads - 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Teknisk chef Marianne Christiansen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  131 forts        

 
Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning 88. Kumla kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § Trafikför- 
      ordningen (1998:1276) följande 
 
      Under tiden 1 november kl. 9.00 till och med den 26 november 
      2004 kl. 16.00 råder parkeringsförbud på Trädgårdsgatans östra 
      sida mellan Mariannelundsgatan och Vattugatan. 

89. Kumla kommun beslutar med stöd av 10 kap 1 § Trafikförord- 
       ningen (1998:1276) 10 kap 1 § följande tillfälliga lokala trafik- 
       föreskrifter i samband med nyårsfirandet på torget 31 december 
       2004 – 1 januari 2005. 
 
       Under tiden kl. 22.00 – 00.30 är fordonstrafik förbjuden på   
       - Vattugatan mellan Trädgårdsgatan och Odengatan 
       - Köpmangatan mellan Odengatan och Hagendalsvägen 
       - Hagendalsvägen mellan Köpmangatan och Götgatan. 

       Under tiden kl. 23.50 – 00.15 är fordonstrafik förbjuden på    
       - Odengatan mellan Sveavägen och Östra Drottninggatan. 
 
       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 2004-12-07 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-11-29 
  
 MBN §  132        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Livsmedelsverket har översänt slutrapportering från riksprojekt 
     2003  ”Temperaturer i storhushåll och butik”. 
 
2. Länsstyrelsen har översänt 
 
    a) Beslut 2004-09-28 med anledning av anmälan om förbehandling 
        av avfall innehållande syraklorider vid Sydkraft SAKAB AB. 
 
    b) Beslut 2004-11-09 att anmäla överträdelse av föreskrifter för  
        naturreservatet Norra Mossby till åklagarkammaren. 
 
3. Länsstyrelsens beslut den 15 oktober 2004 beträffande  förbud 
    mot transport av farligt gods inom delar av Kumla och Hallbergs 
    kommuner. 
 
4. Detaljplan för ”Sturerondellen” som antogs av miljö- och bygg- 
    nadsnämnden den 26 oktober 2004 har vunnit laga kraft den 22 
    november 2004. 
 
5. Kommunfullmäktige har den 15 november 2004 utsett Johan 
    Larsson (kd) till ersättare för Dan Schöllin (kd) i miljö- och  
    byggnadsnämnden. 
 
6. Regeringen har i beslut den 11 november 2004 avslagit över- 
    klagande om bygglov för radiomast och teknikbodar på Örsta 2:8. 
 

  

 


