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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  99        

 
Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdestider för år 2007 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till sammanträdes-
tider för år 2007 samt januari och februari 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Förslag till sammanträdestider för år 2007 samt januari och februari 
2008 godkännes. 
_____ 
 
 

Expediering Kansliavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  100 Dnr 882/2006 

 
Dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning Enligt arkivlagen och det kommunala arkivreglementet är varje  
myndighet skyldig att upprätta en arkivförteckning och dokument- 
hanteringsplan. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till dokument- 
hanteringsplan för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsom- 
råde. Förslaget innebär att tidigare upprättad dokumenthanteringsplan
ersätts. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till dokumenthanteringsplan för miljö- och byggnadsnämnd- 
en godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Göran Ekberg 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  101        

 
Delegationsordning enligt Miljöbalken m.m. 

Ärendebeskrivning På grund av ändringar i framför allt livsmedelslagstiftningen har 
miljöavdelningen den 28 september 2006 upprättat förslag till revi- 
derad delegationsordning. 
 

Arbetsutskottets förslag Det reviderade förslaget till delegationsordning godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens förslag 

Det reviderade förslaget till delegationsordning daterat den 19  
oktober 2006 godkännes. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  102        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport september 2006 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 25 september 2006 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport september 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport september 2006 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  103        

 
Plan- och bygglovtaxa 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige antog den 19 december 2005 en ny plan- och  
bygglovtaxa som hade godkänts av miljö- och byggnadsnämnden den
25 oktober 2005. 
 
Från och med 2004 är gällande grundbelopp 26 kronor. 
 

Arbetsutskottets förslag Grundbeloppet ändras ej. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  104        

 
Avgift för kontroll av livsmedel, foder och animaliska 
biprodukter 

Ärendebeskrivning Livsmedelslagen har ändrats och avgifterna för livsmedelsföretagen 
kommer att ändras från den 1 januari 2007. Enligt prop 2005/06:128 
bör kommunerna besluta om en timtaxa som baseras på principen 
om full kostnadstäckning. 
 
Samma sak gäller för kontroll av foder och animaliska biprodukter, 
vilket är en ny tillsynsuppgift för kommunerna. 
 

Arbetsutskottets förslag I bilaga redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll 
inom livsmedel- och foderområdena antas. 
 
Vid tillämpningen av taxan skall timtaxan (timavgiften) vara 550  
kronor per timme kontrolltid. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  105        

 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område – 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning Svenska kommunförbundet uppskattade i skriften ”Taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område” att handläggningstiden pröv- 
ning av ansökan om tillstånd till 6-9 timmar. Tiden för handläggning 
av anmälan om ändring uppskattades till 4 timmar. 
 
Timavgiften för tillsyn inom miljöbalkens område är i Kumla kom- 
mun fastställd till 550 kronor. Nuvarande avgift om 1 600 kronor för 
prövning av ansökan eller handläggning av anmälan om enskild av- 
loppsanordning motsvarar knappt 3 timmars handläggningstid. 
 

Arbetsutskottets förslag Taxebilaga 1 ändras så att avgiften för prövning av ansökan enligt 
13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso- 
skydd om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vatten- 
toalett och/eller handläggning av anmälan enligt 14 § om ändring av 
avloppsanordning fastställs till 2 200 kronor. 
 
Förslaget överlämnas till kommunfullmäktige för antagande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  106        

 
Klimatstrategi för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning I de regionala miljömålen anges som åtgärd under miljömål 1, 
”Begränsad klimatpåverkan”, att länets kommuner skall ha antagit 
en klimatstrategi år 2006. Klimatstrategin skall innehålla åtgärder 
för att nå delmålen under begränsad klimatpåverkan. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till klimatstrategi  
för Kumla kommun. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslaget skickas på remiss. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  107 Dnr 76/2001.219 

 
Grönplan för Kumla kommun 

Ärendebeskrivning I det av kommunfullmäktige i mars 2006 antagna Plan- bygg- och 
bostadsprogrammet 2006-2008 anges att ett grönprogram skall 
utarbetas som underlag för utveckling av grönområden parker m.m. 
Grönprogrammet utgör också ett viktigt underlag inför översyn av  
nya översiktsplanen. 
 
Samråd har genomförts under tiden 1 november-31 december 2000. 
Fysisk planerare Jenni Müller har den 26 juli 2001 upprättat en sam- 
rådsredogörelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 september 2001, 
§ 97, att förslaget bearbetas och kompletteras enligt ställningstag- 
ande i samrådsredogörelsen och det kompletta förslaget skickas på  
remiss till berörda. 
 
Förslaget har bearbetats och utvecklats av landskapsarkitekt Anna 
Henriksson, VAP Örebro. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 juni 2005, § 67, att 
förslaget kan efter vissa justeringar och kompletteringar ställas ut  
och skickas på remiss till berörda. 
 
Förslaget har varit utställt under tiden 11 maj – 23 juni 2006. 
 
Kommunens nämnder har haft möjlighet att lämna yttranden senast 
18 september 2006. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har den 1 oktober 2006 samman- 
ställt och kommenterat inkomna remissvar. 
 

Arbetsutskottets förslag Återremitteras för samordning med klimatstrategi och miljöprogram.
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  108 Dnr 798/2006.214 

 
Kv. Sylen. Norra Kungsvägen. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Enligt det av kommunfullmäktige i mars 2006 antagna Plan- bygg- 
och bostadsprogrammet 2006-2008 skall detaljplan upprättas för 
bostadsbebyggelse norr om f.d. Weidermans garage öster om Norra 
Kungsvägen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 maj 2006 att ge 
miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att arbeta vidare med plan- 
läggning för bostadsbebyggelse i kv. Sylen. Som underlag till beslutet
fanns ett av arkitekt Jonas Kjellander, SWECO FFNS Örebro upp- 
rättat skissförslag. Förslaget redovisar två punkthus i 9-10 våningar 
med totalt ca 40 lägenheter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 september 2006,  
§ 81, att detaljplaneprogram upprättas enligt Plan- och bygglagen  
5 kap 18 § och skickas på samråd. 
 
Förslaget har varit utskickat på programsamråd under tiden 25 sep- 
tember – 16 oktober 2006. 
 
Informationsmöte har anordnats den 9 oktober 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Ärendet återremitteras för komplettering av programsamrådsredo- 
görelsen och bearbetning av förslaget. Därefter kan ärendet med hög-
husförslaget tas upp för beslut om samrådsremiss. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  109 Dnr 853/2006 

 
Klackvägen m.m. Hällabrottet. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Föreligger skrivelse angående att detaljplan skall ändras och i så fall 
enbart för två fastighetsägare vid Klackvägen i Hällabrottet. 
 
Redovisad detaljplaneskiss visar att det med hänsyn till ledningsom- 
råde och stadsbild är svårt att klara en nybyggnad av garage mellan 
bostadshus och Klackvägen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar den 12 december 2000, § 114, 
att återremittera ärendet i avvaktan på kontakt med närmast berörda 
fastighetsägare om avtal och planändring. 
 
Berörda fastighetsägare har vid förnyad kontakt framfört önskemål  
om planändring och fastighetsreglering. Man är också beredd att  
träffa avtal om rimliga kostnader. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 29 april 2003, § 52, att 
under förutsättning att avtal kan träffas om ersättning för detaljplane-
ändring, fastighetsreglering och mark bör detaljplanen kunna ändras 
med s.k. enkelt planförfarande. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6 december 2005, att 
planändring skall genomföras gällande Ytongvägen, Klackvägen och 
Fasadvägen, som möjliggör att den mark som kommunen äger och  
som är detaljplanelagd som gatuplanteringsområde kan överföras till 
respektive fastighetsägare. 
 
Planprojektet finns med i det av kommunfullmäktige i mars 2006  
antagna plan- bygg- och bostadsprogrammet 2006 – 2008 med 
prioritet 3 (mindre angeläget). 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplanförslag upprättas och skickas på samråd enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 21 §. 

 
 

                                                                                                     forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  109 forts Dnr 853/2006 

 
Klackvägen m.m. Hällabrottet. Detaljplan. 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplanförslag upprättas och skickas på samråd enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 21 §. 
 
Ärendet översänds till kommunstyrelsen för beslut om vilka kostnad-
er som bör tas ut för detaljplaneändring., fastighetsbildning, tomt- 
mark med vegetation (tallar) m.m. 
_____ 
 
 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  110        

 
Smedstorpet 2. Smedstorpsvägen 1. Nybyggnad av korttids- 
boende. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret ansöker om bygglov för en nybyggnad (ca 300 m2)
som skall användas för korttidsboende. 
 
Nybyggnaden föreslås på f.d. fjärrvärmetomten (ca 1 850 m2) vid 
infarten till Smedstorpsområdet. Verksamheten skall kunna samver- 
ka med korttidsboendet på Smedstorpet 4. 
 

Arbetsutskottets förslag Mindre avvikelse och bygglov kan beviljas när erforderliga handling-
ar inkommit, granskats och godkänts samt berörda grannar lämnat 
sitt medgivande.  
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Mindre avvikelse och bygglov kan beviljas när erforderliga handling-
ar inkommit, granskats och godkänts samt berörda grannar lämnat 
sitt medgivande.  
 
Detaljplanen ändras enligt avtal med berörda. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  111        

 
Kv. Företagaren. Företagsgatan 6. Nybyggnad av industri. 
Bygglov. 

Ärendebeskrivning LTI (Lufttekniska installationer AB) ansöker om bygglov för ca 600 
m2 byggnad i Norra Mos företagspark. 
 
Ansökan överensstämmer med gällande detaljplan. 
 

Arbetsutskottets förslag Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit, granskats
och godkänts. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla Fastighets AB 
LTI 
NBA 

 



                                                              16 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  112        

 
Göken 1. Viagatan – Järsjögatan. Ändrad användning till 
bowlinghall. Förhandsförfrågan. 

Ärendebeskrivning Föreligger förhandsförfrågan om möjlighet att inreda del (ca 800 m2)
av industrilokalen vid Viagatan – Järsjögatan till bowlinghall. 
Gällande detaljplan redovisar industriändamål. 
 

Arbetsutskottets förslag Tillfälligt bygglov (10 år) kan beviljas efter erforderlig granskning. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Lars Bädicker 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  113 Dnr 817/2006 

 
Östra Åby 1:30. Nybyggnad av förråd. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Åbytorps Såg & Hyvleri AB ansöker om bygglov för ett förråd 
(485 m2) med faluröd träfasad och svart plåttak. 
 
Miljö- och byggnadskontoret förslår att bygglov kan be beviljas. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bygglov beviljas. 
_____ 
 
 

Expediering Åbytorps Såg & Hyvleri AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  115        

 
BBR-regler om rökkanaler. Riktlinjer. 

Ärendebeskrivning Enligt Boverkets nya byggregler (BBR) avseende rökkanaler finns 
allmänna rådet att skorstenar för eldstäder dels bör mynna över nock 
dels vara minst 1,0 meter över taktäckning om inte särskilda förhåll- 
anden föreligger. 
 
Miljö- och byggnadskontoret önskar använda det gamla rådet att 
skorstenen bör mynna minst 1,0 meter över yttertakets högsta punkt  
om inte särskilda förhållanden föreligger. 
 

Arbetsutskottets förslag Skorstenen bör mynna minst 1,0 meter över yttertakets högsta punkt 
om inte särskilda förhållanden föreligger. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  116 Dnr 42/2006 

 
Skräddaren 5. Kyrkogatan 7 A. Föreläggande om åtgärder i 
skyddsrum. 

Ärendebeskrivning Kontroll av rubricerat skyddsrum utfördes den 7 mars 2006 av 
Patrik Larsson (SRG 581). 
 
Beslut angående föreläggande om åtgärder i skyddsrum, daterat 9  
mars 2006, har delgivits ägaren till fastigheten Skräddaren 5, HSB:s 
Brf Skräddaren. I beslutet framgår att åtgärderna skall vara utförda  
senast den 16 juni 2006. 
 
I skriftlig påminnelse från stadsarkitektavdelningen daterad 29 juni 
2006 uppmanades fastighetsägaren att senast den 15 september 2006 
anmäla till kontrollant Patrik Larsson att förelagda åtgärder har ut- 
förts. Ingen anmälan har inkommit. 
 
Byggnadsinspektör Patrik Larsson har den 29 september 2006 upp- 
rättat tjänsteutlåtande. 
 
Ägaren till fastigheten har den 29 september 2006 beretts möjlighet 
att senast den 20 oktober 2006 yttra sig över tjänsteutlåtandet.  
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Med stöd av lagen om civilt försvar 6 kap 15 § och 10 kap 4 § före- 
läggs ägaren till fastigheten Skräddaren 5 (HSB:s Brf Skräddaren) att 
inom skälig tid, en månad efter mottagandet av miljö- och byggnads-
nämndens beslut, färdigställa förelagda åtgärder i rubricerat skydds- 
rum. 
 
Föreläggandet förenas med vite om 15 000 kr. 
_____ 
 
 

Expediering Brf Skräddaren (Besvärshänvisning) 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  117        

 
Bostadsanpassningsbidrag. Information. 

Ärendebeskrivning I årets budget finns upptaget 1 534 tkr för bostadsanpassningsbidrag. 
Hittills har redan bidrag för 1 632 tkr utbetalats. Flera större ärenden 
återstår under detta år. 
 

Arbetsutskottets förslag Informationen godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  119 Dnr 612/2006.219 

 
Miljöprogram för Kumla kommun 2006 - 2010 

Ärendebeskrivning Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som ska tydliggöra den 
ekologiska dimensionen i begreppet hållbar utveckling. Sedan 2005  
finns det också regionala miljömål för Örebro län som anpassar de  
nationella miljömålen till förhållandena i länet.  
 
Miljöprogrammet för Kumla kommun innehåller lokala miljömål som
sätts i linje med de nationella och regionala målen. Programmet ska  
ses som en viljeinriktning från kommunen och är vägledande i beslut 
som rör miljön. Miljöprogrammet ger också en översikt över nödvän-
diga miljöinsatser.  
 
Kumla kommuns senaste miljöprogram är från år 1999. Revideringen
av miljöprogrammet har varit ett av miljö- och byggnadsnämndens  
effektmål. Det nya programmet ska gälla för perioden 2006 – 2010.  
 
Miljöchefen Peter Eriksson har ett samordnande ansvar för framtag- 
ande av åtgärdskatalog och genomförandet av miljöprogrammet.  
 

Fysisk planerare Vanessa Scheffler har tagit fram ett preliminärt  
förslag till miljöprogram. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 28 mars 2006, § 31, att 
inte avge något förslag till beslut i avvaktan på förslag till miljöpro- 
gram med mål. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har den 11 april 2006 upprättat 
förslag till miljöprogram med mål. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2006, § 46, att 
godkänna förslag till miljöprogram som ställs ut efter vissa komp- 
letteringar. 
 
Förslaget har varit utställt under tiden 11 maj – 23 juni 2006. 
 

                                                                                                 forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  119 forts Dnr 612/2006.219 

 
Miljöprogram för Kumla kommun 2006 - 2010 

Ärendebeskrivning Kommunens nämnder har haft möjlighet att lämna yttranden senast 
den 18 september 2006. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har den 1 oktober 2006 samman- 
ställt och kommenterat inkomna remissvar. 
 

Arbetsutskottets förslag Återremitteras för samordning med klimatstrategi och grönplan. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  120        

 
Allmänna lokala trafikföreskrifter 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden diskuterade 2004-06-08, § 60,  
möjligheten att besluta om allmänna lokala trafikföreskrifter för  
Kumla kommun för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten i  
kommunen. Tekniska kontoret har nu utarbetat förslag till allmänna  
lokala trafikföreskrifter för Kumla kommun. Polismyndigheten i  
Örebro län och Vägverket Region Mälardalen har beretts tillfälle till 
yttrande och har inget att erinra mot förslaget. 
 
Tekniska kontoret har även haft kontakt med vägföreningarna i  
Åbytorp, Sannahed och Ekeby och efterhört om de är intresserade av 
att föreskrifter om längsta tillåtna parkeringstid m.m. ska gälla även  
inom deras områden. Vägföreningarna i Åbytorp och Ekeby har visat 
sig positiva medan Sannahed avböjer. 
 
Tekniska kontoret har den 4 september 2006 upprättat tjänsteutlåtan- 
de med förslag till beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har getts möjlighet att lämna syn- 
punkter i ärendet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta följande 
 
LTF nr 1881-2006-5 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och  
parkera fordon i terräng. 
 
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 3 § trafikförordningen  
(1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande 
 
Inom de tättbebyggda områdena i Kumla kommun får fordon inte  
stannas eller parkeras i park, plantering och annan terräng som är  
allmän platsmark. 

 
 

                                                                                                   forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  120 forts        

 
Allmänna lokala trafikföreskrifter 

Ärendebeskrivning Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2006 då kommunens 
föreskrifter daterade 1990-08-28 (LTF 1990-39) skall upphöra att  
gälla. 
 
LTF nr 1881-2006-6 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om längsta tillåtna  
parkeringstid. 
 
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 13 och 3 § trafikförordningen  
(1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande 
 
Inom de tättbebyggda områdena i Kumla kommun, på väg som ej är  
enskild, får fordon på gata, väg, parkeringsplats eller annan allmän  
plats parkeras under högst 24 timmar i följd vardagar utom dag före  
sön- och helgdag.  
 
Gäller även de enskilda vägar som ingår i de tättbebyggda delarna av
Ekebys och Åbytorps vägföreningars område. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2006. 
 
LTF nr 1881-2006-7 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud för  
frånkopplat släpfordon. 
 
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 3 § trafikförordningen  
(1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande 
 
Inom de tättbebyggda områdena i Kumla kommun, på väg som ej är  
enskild, får frånkopplat släpfordon inte parkeras utanför särskilt  
anordnad parkeringsplats. 
 
Gäller även de enskilda vägar som ingår i de tättbebyggda delarna av 
Ekebys och Åbytorps vägföreningars område. 

                                                                                                     forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  120 forts        

 
Allmänna lokala trafikföreskrifter 

Ärendebeskrivning Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2006. 
 
LTF nr 1881-2006-8 
Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om längsta tillåten  
parkeringstid för fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton. 
 
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 13 och 3 § trafikförordningen  
(1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande 
 
Inom de tättbebyggda områdena i Kumla kommun, på väg som ej är  
enskild, får fordon vars totalvikt överstiger 3,5 ton parkeras under  
högst 2 timmar i följd utanför särskilt anordnad parkeringsplats. 
 
Gäller även de enskilda vägar som ingår i de tättbebyggda delarna av 
Ekebys och Åbytorps vägföreningars område. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2006. 
 
LTF nr 1881-2006-9 

Kumla kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera  
fordon utanför särskilt markerad uppställningsplats. 
 
Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 3 § trafikförordningen  
(1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande 
 

Inom avgränsat för allmänheten avsett parkeringsområde får fordon  
inte parkeras annat än på särskilt markerad uppställningsplats. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2006. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i yttrande den 10 oktober 2006  
ej några synpunkter på förslaget. 
 

Arbetsutskottets förslag  Enligt tjänsteutlåtande.                                                                            

 
                                                                                                                                       forts
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  120 forts        

 
Allmänna lokala trafikföreskrifter 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  121        

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Ärendebeskrivning Anmäles 3 delegerade beslut angående parkeringstillstånd för rörelse-
hindrad under perioden 11 september 2006 till och med 25 september 
2006 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att lägga anmälda  
delegerade beslut till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegerade beslut lägges till handlingarna. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  122        

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 24 delegerade beslut angående bostadsanpassning under  
perioden 24 augusti 2006 till och med 26 september 2006.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att lägga anmälda  
delegerade beslut till handlingarna. 
 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegerade beslut lägges till handlingarna. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-10-24 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-10-16 
  
 MBN §  124        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Miljödomstolen vid Stockholms tingsrätt har översänt 
    a) Dom den 25 augusti 2006 vari Akzo Nobel Rexolin AB lämnas 
        tillstånd till utökad verksamhet vid bolagets anläggning i Kvarn-
        torp. 
         
    b) Besked om att Malmbergs Elektriska AB återtagit överklagandet
        av miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut den 4 maj  
        2006, dnr 590/2006.426, om miljösanktionsavgift. 

  

 


