
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-02-08 
 
Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan 17.30-19.05 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s)

§§ 1-9, 11-18 
Elisabeth Ekestubbe (m) 
Tony Larsson-Malmberg (fp) 

 Bert Eriksson (s) ordf § 10 Jörgen Elfström (v) 
 Sven-Håkan Trygg (s) tjg ers Conny Roos (s) tjg ers § 10 
 Ulla Engkvist Gullberg (s)  
 Sten Persson (s)  
 Roger Arvidsson (s)  
 Margurite Landin  (c)   
 Dan Schöllin (kd)  
 
Ej tjg ersättare Conny Roos (s) §§ 1-9, 11-18 Per Bergdahl (s) 
 Kjell Karlsson (s) Carl Gitye (s) 
 Gillis Gager (c) 

Gerth Thorstensson (fp) 
Johan Larsson (kd) 
Jan Nilsson (mp) 

 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Lennart Lundgren Rolf Ohlsson 
 
Justerare Roger Arvidsson 
 
Sekreterare .................................................... §§ 1-18 
 Rolf Ohlsson                                
 
Ordförande .....................................................…….   ……………………….….
 Carl-Gustav Thunström  §§ 1-9, 11-18    Bert Eriksson § 10 

                                               
 
Justerare ...................................................... 
 Roger Arvidsson 
 
 
 Anslag/Bevis 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-02-08 
 

Datum för uppsättande 2005-02-14 Datum för nedtagande 2005-03-08 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Rolf Ohlsson 
Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  1        
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut under år 2004 

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 2004 redovisas. 
 

Arbetsutskottets förslag Redovisningen godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 

 



                                                              3 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  2        
 

Personuppgiftsombud för miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning Utredare Thorild Hilmersson har i skrivelse från den 21 oktober 2004
avsagt sig uppdraget som personuppgiftsombud för kommunens  
nämnder. Avsägelsen gäller från och med den 1 januari 2005. 
 
Personuppgiftsombudets främsta uppgift är att kontrollera att person-
uppgifter behandlas på ett korrekt sätt, att föra förteckning över be- 
handlingar och att vara allmänheten behjälplig att få rättelse om 
personuppgifter är felaktiga. 
 
Med anledning av Thorild Hilmerssons skrivelse föreslår förvalt- 
ningschef Kurt Larsson att utredningssekreterare Rolf Ohlsson 
utses till personuppgiftsombud för miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Utredningssekreterare Rolf Ohlsson utses till personuppgiftsombud 
för miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Rolf Ohlsson 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  3        
 

Budgetuppföljning, månadsrapport januari 2005 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 26 januari 2005 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport januari 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport  januari 2005 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  4 Dnr 80/2002.427 
 

Norrtorp 5:3. Redovisning av utförda utredningar samt förslag 
tillslutliga villkor vid Sydkraft SAKAB AB (mål M30289-04). 

Ärendebeskrivning Miljödomstolen lämnade i deldom den 13 juni 2003 Sydkraft  
SAKAB AB tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utvidgad  
verksamhet vid bolagets anläggning i Norrtorp. Samtidigt meddelades
villkor beträffande diffusa utsläpp med ventilationsluften av kvick- 
silver från förbehandlingsenheter för behandling av kvicksilverhaltigt
avfall. Sedan bolaget fått problem att innehålla detta villkor på grund
av haverier i en kolfilteranläggning har miljödomstolen i en deldom 
den 14 september 2004 upphävt villkoret och förordnat om proviso- 
riska föreskrifter under en prövotid samt ålagt bolaget att utföra ut- 
redningar. Bolaget har nu anmält att föreskrivna utredningar utförts, 
föreslagit att prövotidsförfarandet avslutas och lämnat förslag till 
slutligt villkor. 
 
Miljödomstolen har berett miljö- och byggnadsnämnden tillfälle att 
avge synpunkter senast den 11 februari 2005. 
 
Miljöchef Peter Eriksson har den 24 januari 2005 upprättat tjänste- 
utlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Tjänsteutlåtandet antas som miljö- och byggnadsnämndens yttrande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Miljödomstolen 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  5 Dnr 80/2002.427 
 

Norrtorp 5:3. Redovisning av utförda utredningar samt förslag 
tillslutliga villkor vid Sydkraft SAKAB AB (mål M371-02). 

Ärendebeskrivning Miljödomstolen lämnade i deldom den 13 juni 2003 Sydkraft  
SAKAB AB tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utvidgad  
verksamhet vid bolagets anläggning i Norrtorp. Avgörandet av slut- 
ligt villkor avseende utsläpp till vatten sköts upp under en prövotid. 
Under denna skulle bolaget göra vissa utredningar och sedan inge 
underlag för slutligt avgörande i frågan om utpumpning av grund- 
vatten samt förslag till slutligt villkor för utsläpp från vattenrenings- 
verket. Bolaget har nu anmält att föreskrivna utredningar utförs, före-
slagit att prövotidsförfarandet avslutas och lämnat förslag till slutligt 
villkor. 
 
Miljödomstolen har berett miljö- och byggnadsnämnden tillfälle att 
avge synpunkter senast den 11 februari 2005. 
 
Miljöchef Peter Eriksson har den 26 januari 2005 upprättat tjänste- 
utlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Tjänsteutlåtandet antas som miljö- och byggnadsnämndens yttrande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Miljödomstolen 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  6 Dnr 115/2005.371 
 

Trudy Hellqvists motion angående fossilgas 

Ärendebeskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljö- och byggnads- 
nämnden 

Förslag 

Kommunfullmäktige remitterade den 13 december 2004, § 78c, en 
motion framlagd av Trudy Hellqvist (mp) angående fossilgas. 
 
I motionen föreslås fullmäktige besluta att uttala sitt ställningstagande
mot fossilgasutbyggnad i Kumla och säga nej till tillstånd att dra rör-
ledning för fossilgas genom Kumla kommun. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 januari 2005, § 10,
att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att senast den 9     
februari 2005 lämna förslag till yttrande. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 7 februari 2005 upprättat förslag 
till yttrande. 

 

Ordförande föreslår avslag på motionen enlig förslag till yttrande. 
 
Margurite Landin (c) föreslår att motionen godkännes. 
 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att avslag
på motionen får bifall. 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Motionen avslås enligt förslag till yttrande. 
 

Reservation Margurite Landin (c) reserverar sig skriftligt mot beslutet. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  7        
 

Lokala naturvårdsprojekt. Ansökan om bidrag. 

Ärendebeskrivning Regeringen satsar 300 miljoner kronor på lokal och kommunal natur-
vård under 2004-2006. Kommuner, organisationer och företag kan 
söka bidrag för naturvårdsprojekt. 
 
I den första omgången beviljades Kumla kommun bidrag med 25 000
kr för Vargavrån. För Viaskogen erhölls inget bidrag.  
Länsstyrelsen uppmanade Kumla kommun att precisera sin ansökan  
till ansökningstillfällena 2005 eller 2006. 
 
Nästa ansökan skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 14 mars 
2005.  
 

Arbetsutskottets förslag Kommunen bör även i år ansöka om bidrag för Viaskogen för bl.a. 
kunskapsuppbyggnad m.m. samt för fortsatta utredningar och åtgärd-
er i Vargavrån-Hagabyområdet. 
 
Eftersom ansökan om bidrag för åtgärder förutsätter minst 50 %  
annan finansiering överlämnas ärendet även till kommunstyrelsen 
för beslut. Samråd måste också ske med kultur- och fritidsförvalt- 
ningen. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  8 Dnr 50/2005.214 
 

Norra Mos. Företagspark (etapp 2). Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Enligt det av fullmäktige i mars 2004 antagna Plan-bygg och bostads-
programmet 2004-2006 skall en detaljplan  upprättas för Norra Mos 
företagspark (etapp 2) som medger en fortsatt utbyggnad av företag 
norrut utefter länsväg 641. 
 
Programsamråd för hela området gjordes 1998 och samråd 1999. 
 
Därefter ställdes detaljplaneförslaget för etapp 1 ut 24 mars –14 april
2003 varefter planen vann laga kraft 2003-07-22. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat ett utställningsförslag. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplaneförslaget ställs ut enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  9        
 

Sälen 5. Hagagatan 10. Avstyckning samt ändrad användning 
och detaljplan. 

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 16 november 2004 före- 
slagit att del av fastigheten Sälen 5 (f.d. fritidshem) säljs som  
bostadshus och lämplig tomt avstyckas. 
 
Gällande detaljplan från 1994 anger användningen ”barnstuga”. 
 
Byggnaden från 1940 med en viss karaktäristisk ”funkisstil” har  
ursprungligen använts till tandpoliklinik och 2 bostadslägenheter.  
 

Arbetsutskottets förslag Samråd om planändring kan ske enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
20 §. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  10 Dnr 226/2004 
 

Skalbaggen. Frejgatan. Nybyggnad av radhus. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Kumla Bostäder AB ansöker om bygglov för 11 markbostäder väster
och söder om f.d. Frejgården. 
 
Ansökan överensstämmer med den detaljplan som vunnit laga kraft 
2004-07-05. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 
Arkitekt Per Flodström har den 8 februari 2005 upprättat gransk- 
ningsyttrande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bygglov beviljas med villkor enligt granskningsyttrande. 
_____ 
 
Ordförande Carl-Gustav Thunström (s) deltar ej i överläggning och 
beslut. 
 
 

Expediering Kumla Bostäder AB 
Tekniska kontoret 
Sweco FFNS arkitekter AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  11 Dnr 66/2005 
 

Fiskalen 12. Götgatan 6 A, B och C. Vattugatan 3. Nybyggnad av
flerbostadshus. Bygglov. 

Ärendebeskrivning PEAB ansöker om bygglov för flerbostadshus med 38 lägenheter. 
 
Ansökan överensstämmer med den detaljplan som vunnit laga kraft  
2004-10-04. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 
Arkitekt Per Flodström har den 7 februari 2005 upprättat gransk- 
ningsyttrande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bygglov beviljas med villkor enligt granskningsyttrande. 
_____ 
 
 

Expediering PEAB 
Lars Hallbergson 
HusplanCinnober Örebro AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  12 Dnr 16/2005.011 
 

Plan - bygg - och bostadsprogram 2005-2007. Remissförslag. 

Ärendebeskrivning 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 2005-2007 
har upprättats av stadsarkitekt Kurt Larsson den 10 januari 2005. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledningsgruppen för fysisk plane- 
ring) beslutade den 7 december 2004 att skicka programförslaget till 
berörda för yttrande. 
 

Arbetsutskottets förslag I projektlistan för detaljplaner bör även planändring för del av  
Kv. Urmakaren (Köpmangatan-Sveavägen) tas med. I övrigt god- 
kännes förslaget. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämnden 

Enligt arbetsutskottets förslag som kompletteras med området vid 
Klackvägen m.fl. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  13        
 

Namnsättning av ”Hällabrottstorget”. 

Ärendebeskrivning Hösten 2004 invigdes det nya torget Hällabrottets centrum. I samband
med torgfesten den 4 september inlämnades namnförslag till torget. 
 
Namnberedningsgruppen har diskuterat namnen 2004-01-27 och före-
slår Kalkstenstorget p.g.a. den historiska kopplingen, lokaliserande  
namn och att namnet var med på förslagslistan. 
 

Arbetsutskottets förslag Tre förslag, Kalkstenstorget, Hällabrottstorget och Affärsgatan (d.v.s.
ingen ändring) skickas för yttrande till kommunstyrelsen och kultur- 
och fritidsnämnden 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag som kompletteras med att förslagen  
även skickas till Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening för 
yttrande. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  14        
 

Utvärdering av hastighetsbegränsning 30 km/tim i försöks- 
områden. 

Ärendebeskrivning Ett försök med hastighetsbegräsning 30 km/tim pågår i tre områden 
i Kumla tätort; Fylsta-, Skottvalla- och Norrmalm, enligt beslut i 
miljö- och byggnadsnämnden 11 december 2001, § 174, och 11 mars
2003, § 41, utifrån de intentioner som framlagts i trafikplanen ”Lugna
gatan”, miljö- och byggnadsnämnden 14 mars 2000, § 27, och kom-  
munstyrelsen 7 juni 2000, § 81. 
 
Enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 december 2003, 
§ 149 skall försöken med hastighetsbegränsning 30 km/tim utvärde- 
ras innan nya 30-områden införs. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 juni 2004, § 59, att 
med anledning av det positiva resultatet av redovisning den 17 maj  
2004 av underlag för enkäten bör resurser tas fram till/av tekniska 
kontoret för genomförande av fortsatta 30-områden enligt ” Lugna 
gatan-beslutet” m.fl. program. 
 
Tekniska kontoret har den 15 december 2004 upprättat utvärdering 
och förslag till beslut med utgångspunkt från resultat av enkät och 
trafikmätningar. 
 

Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta enligt tekniska kontorets förslag 
 
att av trafiksäkerhetsskäl skall fortsatt utbyggnad av 30-områden 
ske enligt trafikplanen ”Lugna gatan” och att medel anslås för detta. 
 
att tekniska kontoret får i uppdrag att planera och prioritera för fort- 
satt genomförande. 

 

Miljö- och byggnads-
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-02-08 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-01-31 
  
 MBN §  18        
 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Länsstyrelsen har för kännedom översänt: 
 
    a) Beslut 2004-11-16 med anledning av anmälan om sortering av 
        kvicksilverhaltiga batterier vid Sydkraft SAKAB AB. 
 
    b) Beslut 2004-12-07 om att verksamheten vid Sydkraft SAKAB  
        AB skall omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet. 
 
    c) Beslut 2004-12-04 om att verksamheten vid Akzo Nobel  
        Rexolin skall omfattas av bestämmelserna om farlig verksamhet.
 
    d) Beslut 2004-12-21 att godta de av miljö- och byggnadsnämnden
        planerade åtgärderna med anledning av Länsstyrelsens kritik av 
        djurskyddstillsynen inom Kumla kommun. 
 

2. Länsstyrelsens beslut 2004-08-11 om hastighetsbegränsning på väg
    646 vid Ekeby inom Kumla kommun. 
 
3. Länsstyrelsens beslut 2004-12-17 om förbud mot trafik med på 
     väganordning utmed väg 646 vid Skogstorpsskolan inom Kumla 
     kommun. 
 
4. Länsstyrelsens beslut 2004-12-17 om förbud att köra i viss rikt- 
    ning på väganordning utmed väg 646 vid Skogstorpsskolan inom 
    Kumla kommun. 
 
5. Nerikes Brandkår har den 27 januari 2005 för kännedom översänt 
    tillstånd till hantering av brandfarlig vara för år 2003 och 2004. 
           

  

 


