
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-05-03 
 
Plats och tid Stadshuset, Kumla, klockan 17.30-18.40 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Elisabeth Ekestubbe (m) 
 Bert Eriksson (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Sven-Inge Carlsson (s) Jörgen Elfström (v) 
 Ulla Engkvist Gullberg (s)  
 Sten Persson (s)  
 Roger Arvidsson (s)  
 Gillis Gager (c) tjg ers  
 Johan Larsson (kd) tjg ers  
 
Ej tjg ersättare Sven-Håkan Trygg (s) Conny Roos (s) 
 Per Bergdahl (s) Kjell Karlsson (s) 
 Carl Gitye (s) 

Gerth Thorstensson (fp) 
Awat Mohammad (m) 
Jan Nilsson (mp) 

 
Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Lennart Lundgren 

Rolf Ohlsson 
Vanessa Scheffler 
 

 
Justerare Johan Larsson 
 
Sekreterare .................................................... §§ 42-61 
 Rolf Ohlsson                                
 
Ordförande ....................................................... 
 Carl-Gustav Thunström 
 
Justerare ...................................................... 
 Johan Larsson 
 
 
 Anslag/Bevis 
 Protokoll är justerat 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2005-05-03 
 

Datum för uppsättande 2005-05-10 Datum för nedtagande 2005-06-01 
 

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

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  42        
 

Studieresa för miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret föreslår att en studieresa genomförs för 
miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till 
studieresa 29-30 augusti 2005. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  43        
 

Miljö- och byggnadsnämndens Barnbokslut för 2004 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2001,§ 71, beslutat att varje 
förvaltning skall göra ett årligt barnbokslut som sammanställs och 
redovisas till kommunstyrelsen. 
 
Förvaltningschef Kurt Larsson har den 29 april 2005 upprättat  
förslag till barnbokslut för miljö- och byggnadsnämnden år 2004. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Förslag till barnbokslut godkännes. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  44        
 

Budgetuppföljning, månadsrapport mars och april 2005 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 30 mars 2005 upprättat budget-
uppföljning, månadsrapport mars 2005. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport mars 2005 godkännes. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 2 maj 2005 upprättat budget- 
uppföljning, månadsrapport april 2005. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Budgetuppföljning, månadsrapport mars och april 2005 godkännes. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  45        
 

Överföring av budgetavvikelser i bokslut för år 2004 till budget 
år 2005 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har den 14 mars 2005 beslutat att 50 % av 
respektive nämnds budgetavvikelse för år 2004 överföres till 2005. 
Av miljö- och byggnadsnämndens överskott 963 tkr förs därmed 
över 482 tkr till 2005. 
 
Förvaltningschef Kurt Larsson har den 25 april 2005 upprättat  
förslag till fördelning av miljö- och byggnadsnämndens överskott. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till fördelning godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2004-04-25 
  
 MBN §  46        
 

Regionala miljömål 

Ärendebeskrivning Länsstyrelsen har i februari 2005 antagit regionala miljömål med 
förslag till åtgärder. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har gjort en sammanställning av de 
åtgärder som bland annat kommunen är ansvarig för och när de skall 
genomföras. Mål och åtgärder skall vara ett underlag för revidering  
av kommunens miljöprogram. 
 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag att ta fram ett arbets- 
program med bl.a. tidsplan och förslag till fem grupper med nämnd- 
ledamöter som ansvarar för ”fokusområdena” trafik, energi, fysisk  
planering, giftfri miljö och vatten.  
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Förslaget med tre grupper och deltagare samt tidsplan godkännes. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  47 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 för 
etapp 2. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 februari 2005, § 8, att 
detaljplaneförslaget ställs ut enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 
 
Detaljplaneförslaget har varit utställt under tiden 17 februari-10 mars 
2005. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2005, § 28,  
att ärendet återemitteras för sammanställning och kommentarer till  
yttranden i ett tjänsteutlåtande som även kommuniceras med berörda 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 31 mars 2005 upprättat tjänste- 
utlåtande som kommunicerats med berörda. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplaneförslaget med justeringar enligt utlåtandets ställnings- 
tagande antas enligt Plan- och bygglagen 5 kap 29 §. 
 
Ytterligare samråd skall ske med vägföreningen och vägverket på  
vilket sätt olägenheterna på grund av genomfartstrafiken kan begräns-
as på kort och lång sikt, samt hur nya anslutningsvägar kan ordnas. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 

 
                                                                                                                                         forts
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  47  forts Dnr 50/2005.214 
 

Norra Mos. Företagspark (etapp 2). Detaljplan. 

 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 2005-05-10. 
 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län 
Kommunstyrelsen 
Tekniska kontoret 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sydkraft Nät AB 
Nerikes Brandkår 
Karl-Axel och Lea Larsson, Kumla-Ekeby 2:16 
Sören Larsson, Kumla-Ekeby 6:2 
Bengt-Olov och Kathy Persson, Kumla-Ekeby 4:4 
Ingemar Pettersson, Kumla-Ekeby 7:1 
Ingrid Hilding, Kumla-Ekeby 4:5 
Anders Hilding, Kumla-Ekeby 4:5 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  48 Dnr 280/2005.214 
 

Kv. Köpmannen. Sveavägen. Odengatan. Ändring av detaljplan. 

Ärendebeskrivning ICA Kvantum utreder möjligheten att bygga till butikslokaler över  
del av parkeringen. Gällande detaljplan behöver därmed ändras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2005, § 30, att 
förslag till ändring av detaljplan upprättas varefter samråd sker med  
berörda. 
 
Detaljplaneförslag har upprättats och skickats till berörda för samråd.
Förslaget avses att hanteras med så kallat enkelt planförfarande. 
 
Samrådsyttrande skall lämnas senast 2005-04-29. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut i avvaktan på utlåtande efter samrådet. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 2 maj 2005 upprättat särskilt 
utlåtande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplaneförslaget antas enligt Plan- och bygglagen kap 5 § 29. 
 
Kvarstående synpunkter skall behandlas i bygglovprövningen och det
fortsatta planarbetet för området 
_____ 
 
 
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 2005-05-10. 
 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län 
Kommunstyrelsen 
ICA Kvantum 
Henry Ståhl Fastigheter AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  49        
 

Kvarntorps industriområde (fd Yxhult) 

Ärendebeskrivning I och med kommunens förvärv av f.d. Yxhultsområdet behöver över-
siktsplaner och detaljplaner ses över avseende infrastruktur, verksam-
hetsutveckling, kultur- och naturmiljö, möjlighet till undervisning  
m.m. 
 
Planprojektet finns med i det av kommunfullmäktige i mars 2005  
antagna Plan- bygg- och bostadsprogrammet och har prioriterats till 
1 (dvs mycket angeläget). 
 
För det berörda och aktuella området i Kvarntorp finns en av  
regeringen fastställd detaljplan som vunnit laga kraft 1987-08-31. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har framtagit ett preliminärt samråds- 
förslag. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag tas fram till ändring av detaljplan varefter samråd kan ske 
med berörda. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag samt att en studieresa anordnas till  
området den 25 maj 2005 kl 13.30. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  55 Dnr 289/2005 
 

Kugghjulet 1 och 3. Västra Bangatan 52 och 54. 

Ärendebeskrivning Malmbergs ansöker om bygglov för tillbyggnader på totalt ca  
6 000 m 2 . 
 
Fastighetsregleringar och planutvidgning bör genomföras. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut i avvaktan på granskningsutlåtande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bygglov kan påräknas för mellandelen när fastigheterna lagts sam- 
man och erforderliga handlingar lämnats in och godkänts. 
 
Bygglov för södra delen kan beviljas när avtal om fastighetsreglering
finns och detaljplaneutvidgning genomförts. 
_____ 
 
 

Expediering Malmbergs 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  56        
 

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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 februari 2005, § 13, 
att tre förslag, Kalkstenstorget, Hällabrottstorget och Affärsgatan  
(d.v.s.ingen ändring) skickas till kommunstyrelsen, kultur- och  
fritidsnämnden och Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening   
för yttrande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår ”Avenboks torg”, kultur-  
och fritidsnämnden ”Hällabrottstorget” och Yxhultsbygdens kultur- 
och hembygdsförening ”Hällabrottstorget” eller ”Kalkstenstorget”. 
 

Arbetsutskottets förslag Namnet ”Hällabrottstorget” antages. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
Kultur- och fritidsnämnden 
Tekniska kontoret 
Yxhultsbygdens kultur- och hembygdsförening 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  60  forts        
 

Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning Delegationsbeslut. Trafiknämndsärenden. 
 
 Tillfällig trafikföreskrift: 
 
97. Med stöd av 10 kap.1 § andra stycket 12 och 3 § Trafikförord- 
      ningen (1998:1276) förskriver Kumla kommun följande. 
 
     På Götgatans västra sida från Vattugatan och 62 meter norrut får  
     fordon inte parkeras. 
 
     Dessa föreskrifter träder i kraft den 12 april 2005 och gäller till 
     och med den 5 juni 2006. 
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Miljö- och byggnadsnämnden  2005-05-03 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2005-04-25 
  
 MBN §  61        
 

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Miljödomstolen, Stockholm tingsrätt har översänt domslut över 
    överprövning av villkor rörande kvicksilverutsläpp med ventila- 
    tionsluften från anläggningsdelar för behandling av kvicksilver- 
    haltigt avfall vid SAKAB AB:s anläggningar i Norrtorp. 
 
2. Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2005 att avslå 
    Trudy Hellqvists motion angående fossilgas. 
 
3. Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2005 om ombudget- 
    eringar av investeringar från år 2004 till budget för år 2005. 
 
4. Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2005 att utse Awat 
    Mohammad (m) till ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 
    efter Maria Haglund (m) som avsagt sig uppdraget. 
 
5. Kommunfullmäktige beslutade den 14 mars 2005 att anta förslag 
    till plan- bygg- och bostadsprogram 2005-2007. 
 
6. Länsstyrelsen har den 17 mars 2005 byggnadsminneförklarat 
    Kumla stationshus, Kumla bandel 3:1. 
 
7. Länsstyrelsen har upprättat Vindkraft i Örebro län – ett policy- 
    dokument. 
 
8. Kommunfullmäktige har den 18 april 2005 godkänt årsredovisning
    för Kumla kommun år 2004. 
 
9. Kommunfullmäktige har den 18 april 2005 beslutat att bevilja 
    kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de enskilda förtroende- 
    valda i dessa organ ansvarsfrihet för år 2004. 
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