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                                            Rolf Ohlsson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  125        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport oktober och november 2006 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 31 oktober 2006 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport oktober 2006 och den 28 novem-
ber 2006 budgetuppföljning, månadsrapport november 2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport oktober och november 2006  
godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  126        

 
Internbudget 2007 och flerårsbudget 2008-2009 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 22 november 2006 upprättat  
förslag till internbudget 2007 och flerårsbudget 2008-2009. 
 

Arbetsutskottets förslag För att ge mer tid för planarbete minskas resurserna för Agenda 21 till 
ca 0,2 årsarbetare. 
 
Internbudget 2007 och flerårsbudget 2008-2009 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expedieras Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  127        

 
Miljöpris 2006 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 31 oktober 2000, § 97, 
att inrätta ett årligt byggnads- eller miljöpris.  
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bror A Levin utses till mottagare av 2006 års miljöpris. 
_____ 
 
 

Expediering Bror A Levin 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  128        

 
Byggnadspris 2006 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 31 oktober 2000, § 97, 
att inrätta ett årligt byggnads- eller miljöpris. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Hjalmar och Ann-Kristin Staaf utses till mottagare av 2006 års 
byggnadspris. 
_____ 
 
 

Expediering Hjalmar och Ann-Kristin Staaf 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  129        

 
Verksamhetsplan för miljöavdelningen år 2007 

Ärendebeskrivning Enligt förordning om tillsyn enligt Miljöbalken skall miljö- och bygg-
nadsnämnden för varje år upprätta en plan för hur tillsynsarbetet skall 
bedrivas. 
 
Miljöavdelningen har upprättat förslag till verksamhetsplan för år 
2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Verksamhetsplanen godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  130        

 
Delegationsordning enligt Miljöbalken m.m. 

Ärendebeskrivning Med anledning av en ny förordning (2006:1166) om avgifter för  
offentlig kontroll av livsmedel samt förändring av Statens jordbruks- 
verks föreskrifter (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad 
avser växtnäring har miljöavdelningen den 16 november 2006 upp- 
rättat förslag till reviderad delegationsordning. 
 

Arbetsutskottets förslag Det reviderade förslaget till delegationsordning godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Delegationsordning daterad den 11 december 2006 godkännes. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  131 Dnr 891/2006.430 

 
Hult 1:4. Förslag till skötselplan för naturreservatet. 

Ärendebeskrivning Fastigheten Hult 1:4 ägs av Svenska kyrkan. På initiativ från fastig- 
hetsägaren m.fl. har Länsstyrelsen utarbetat förslag till skötselplan 
för bildande av naturreservat av del av Hult 1:4. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till skötselplan skickas på samråd. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  132 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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2006, § 108, 
att ärendet återremitteras för komplettering av programsamrådsredo- 
görelsen och bearbetning av förslaget. Därefter kan ärendet med hög-
husförslaget tas upp för beslut om samrådsremiss. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 20 november 2006 upprättat  
programsamrådsredogörelse. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplanen skickas efter bearbetning och komplettering på samråd 
enligt PBL 5:21. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  133 Dnr 475/2006.214 

 
Brf Kumlahus 5. Backstugevägen. Smedstorp. Ändring av 
detaljplan. 

Ärendebeskrivning Bostadsrättsföreningen vid Backstugevägen i södra Smedstorp  
planerar att dela upp området i enskilda fastigheter. Gällande detalj- 
plan från 1991 anger att området inte får delas i flera fastigheter. 
Föreningen har begärt att detaljplanen ändras. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2006, § 47, att 
förslag till ändring upprättas och skickas ut på samråd enligt enkelt 
planförfarande. 
 
Förslaget har varit utskickat på samråd under tiden 1 – 22 november 
2006. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut i avvaktan på särskilt utlåtande. 
 

 Stadsarkitekt Kurt Larson har den 6 december 2006 upprättat särskilt
utlåtande. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplanen justeras enligt kommentarerna och antas enligt Plan- och
bygglagen kap 5 § 29. 
_____ 
 

 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 2006-12-19. 

 
 
 

                                                                                                   forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  133 forts Dnr 475/2006.214 

 
Brf Kumlahus 5. Backstugevägen. Smedstorp. Ändring av 
detaljplan. 

Expediering Micael Torgén 
Rita Carman 
Susanne Löfstedt 
Angela Hagelin 
Fastighetsbildningsmyndigheten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  134 Dnr 1097/2005.214 

 
Skogstorps bostadsområde. Detaljplaneändring. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden antog en detaljplan den 28 mars 2006, 
§ 33. Efter överklagande vann detaljplanen laga kraft den 26 oktober 
2006. 
 
Inför andra etapputbyggnaden har frågan om en mindre planändring 
tagits upp för att få bättre tomtutformningar och kunna bevara ett helt
utpekat naturområde. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Samråd enligt PBL 5:20 skall ske för att se på möjligheten att göra en
mindre planändring (enkelt planförfarande) för att få en lämpligare 
tomtutformning och kunna bevara hela naturområdet som redovisas i
naturinventeringen. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  138 Dnr 926/2006 

 
Biet 1, Myggan 2 och 3. Sleipnergatan / Bragevägen. Nybyggnad 
av radhus. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Kumla Bostäder AB ansöker om bygglov för 18 st radhus. 
 
Åtgärden överensstämmer med den detaljplan som vunnit lag kraft  
den 10 oktober 2006. 
 

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

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla Bostäder AB 



                                                              14 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  139 Dnr 819/2006 

 
Kumla 13:89. Norra Mos företagspark. Nybyggnad av telemast. 

Ärendebeskrivning 3 G Infrastructure Services AB ansöker om bygglov för en 42 meter  
hög telemast som skall placeras ca 250 meter väster om ” Norra Mos-
rondellen”. 
 
Förslaget har varit annonserat i NA den 3 november 2006. Synpunkt-
er har inkommit från boende i Loviselund. Avståndet till masten är 
ca 420-670 meter och från närmaste bostadshus vid Norrgårdsvägen i 
Smedstorp är avståndet ca 350 meter. 
 

Arbetsutskottets förslag Placeringen bedöms ej medföra några olägenheter av betydelse för 
boende. 
 
Bygglov kan beviljas när erforderliga yttranden föreligger och avtal 
träffats med kommunen. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering 3 G Infrastructure Services AB 
Anette Larsson 
Eva Andersson och Björn Hermansson 
Torbjörn och Cecilia Wass 
Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  140        

 
Skogstorp. Namnsättning av gator. 

Ärendebeskrivning Föreligger skrivelse från namnsättningsgruppen om förslag till gatu- 
namn, adresseringar m.m. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår i yttrande den 23 maj 2006 
att parkeringen utanför ICA Maxi får namnet Bryggeriet, samt att 
gatorna i det planerade Skogstorpsområdet får namn som anknyter 
till skolans värld. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 8 juni 2006, § 71, att 
förslaget till namnsättning och adressering vid Torget samt kvarteren
i Skogstorp godkännes, i Kvarntorp godkännes namnen Mexivägen, 
Garpings väg och Berghsugnsvägen, namnsättning av parkeringen 
och Skogstorpsgatorna återremitteras till namnsättningsgruppen. 
 
Namnberedningsgruppen föreslår ”skolnamnen” Förskolegatan, 
Grundskolegatan, Realskolegatan, Folkskolegatan och Gymnasie- 
gatan alternativt Skaparegatan, Projektgatan, Temagatan, Forskar- 
gatan och Dialoggatan. Dessutom föreslås Skogstorpsallén och att 
Skogstorpsgatan bibehålles. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslagen Skogstorpsgatan, Skogstorpsallén, Skaparegatan, Projekt-
gatan, Temagatan, Forskargatan och Dialoggatan godkännes för sam-
råd med kommunstyrelsen. 
 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott anser i beslut den 5 december 2006 
att de ursprungliga förslagen med gårdsnamn bör användas. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Gatunamnen Skogstorpsgatan, Skogstorpsallén, Sörtorpsgatan och 
Lugnets gata antas för första etappen. 
_____ 
 

Expediering Tekniska kontoret 
Mats Runering 
Lennart Lundgren 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  141        

 
Tillgänglighetsplan för Kumla kommun. Del 1 – Allmänna 
platser. Samrådsförslag. 

Ärendebeskrivning Enligt det av kommunfullmäktige antagna Plan- bygg- och bostads- 
programmet 2006 – 2008 skall en tillgänglighetsplan utarbetas. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har i samråd med tekniska kon- 
toret och sociala rådet tagit fram ett förslag till tillgänglighetsplan  
för allmänna platser. 
 

Arbetsutskottets förslag Ärendet bordlägges. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  143        

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Ärendebeskrivning Anmäles 9 delegerade beslut angående parkeringstillstånd för rörelse-
hindrad under perioden 9 oktober 2006 till och med 7 november  
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 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  144        

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 25 delegerade beslut angående bostadsanpassning under  
perioden 6 oktober 2006 till och med 15 november 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 2006-12-12 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2006-12-04 
  
 MBN §  146        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Kemikalieinspektionens beslut den 23 oktober 2006 att påföra 
    AB Brunoborgs Handelsträdgård, Åbytorp, Kumla 20 000 kronor 
    i miljösanktionsavgift eftersom man fört in en kemisk produkt 
    utan att göra anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister  
    och utan att lämna säkerhetsdatablad på svenska. 
 
2. Regeringen har i beslut den 26 oktober 2006 avslagit överklagande
    på Länsstyrelsens beslut angående miljö- och byggnadsnämndens 
    beslut den 28 mars 2006 att anta detaljplanen för Skogstorp. 
 
3. Länsrätten har i beslut den 19 oktober 2006 avslagit överklagande 
    beträffande Länsstyrelsens beslut den 18 november 2005 angående
    miljö- och byggnadsnämndens beslut den 6 september 2005 att 
    godkänna lokaliseringen av två enbostadshus på avstyckningen 
    från Ekeby 6:11 i Ekeby – Frommesta. 
 
4. Länsrätten har i beslut den 5 december 2006 meddelat att över- 
    klagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 7 juni 2005, 
    § 75, avseende bostadsanpassning har återkallats. 
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