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Övriga Peter Eriksson Kurt Larsson 
 Lennart Lundgren Rolf Ohlsson 
 
Justerare Maria Haglund 
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                                            Maria Haglund 
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Datum för uppsättande 2007-09-18 Datum för nedtagande 2007-10-10 
 

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



                                                              2 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  101        

 
Ekonomisk delårsrapport 2007-07-31 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 14 augusti 2007 upprättat 
delårsrapport per den 31 juli 2007. Rapporten överlämnas till 
miljö- och byggnadsnämnden för kännedom. 
 

Arbetsutskottets förslag Ekonomisk delårsrapport 2007-07-31 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  102        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport augusti 2007 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 24 augusti 2007 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport augusti 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport augusti 2007 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  103        

 
Studieresa för ledamöter och personal 

Ärendebeskrivning Före nämndens sammanträde den 11 september 2007 planeras en 
en studieresa i Örebro för ledamöter och personal. 
 

Arbetsutskottets förslag Preliminärt program godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  105        

 
Överlåtelse av ansvar för operativ tillsyn 

Ärendebeskrivning Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kommer att 
ändras vid årsskiftet. Det finns därför anledning att se över om  
kommunen skall begära att Länsstyrelsen överlåter viss tillsyn enligt 
Miljöbalken. 
 

Arbetsutskottets förslag Kommunen föreslår att Länsstyrelsen i enlighet med 10 § i förordning 
1998:900 om tillsyn enligt miljöbalken överlåter ansvar för operativ 
tillsyn enligt Miljöbalken till kommunen avseende 

• tillsyn över samtliga tillståndspliktiga B-verksamheter med 
undantag för de kommunala verksamheterna, 

• tillsyn över vattenskyddsområden, enligt A18 i förordning 
1998:900 om tillsyn enligt Miljöbalken, 

• tillsyn över täktverksamhet, enligt B10, B11 och B12 i 
förordning om tillsyn enligt Miljöbalken, 

• tillsyn beträffande föroreningsskador vid sådana verksamheter 
som kommunen i övrigt har tillsyn över enligt miljöbalken, 
enligt B5 i förordning om tillsyn enligt Miljöbalken över 
föroreningsskador enligt 10 kap. Miljöbalken från pågående 
tillståndspliktig verksamhet, 
 

Länsstyrelsen föreslås även förtydliga att kommunen har tillsyn enligt 
Miljöbalkens 14 kap (kemiska produkter och biotekniska organismer) 
och 15 kap (avfall och producentansvar) vid de verksamheter som 
kommunen har tillsyn över enligt övriga delar av Miljöbalken. 
 
Dessutom föreslås kommunfullmäktige till miljö- och byggnads- 
nämnden delegera rätten att göra framställan till Länsstyrelsen om 
överlåtelse av operativ tillsyn enligt 10 § förordning 1998:900 om 
tillsyn enligt Miljöbalken. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 

 

Expediering Kommunstyrelsen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  107 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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2006, 
§ 132, att detaljplanen skickas efter bearbetning och komplettering på 
samråd enligt PBL 5:21. 
 
Detaljplaneförslaget är utskickad på samråd under tiden 1 februari - 
1 mars 2007. 

                                                                                                    forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  107 forts Dnr 798/2006.214 

 
Kv. Sylen. Norra Kungsvägen. Detaljplan. 

 Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 7 mars 2007 upprättat samråds- 
redogörelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 mars 2007, § 43, att 
detaljplaneförslaget utformas enligt kommentarer och ställningstag-
ande i samrådsredogörelsen och ställs ut enligt Plan- och bygglagen 
5 kap 23 §. 
 
Detaljplaneförslaget har varit utställt under tiden 2 juli – 20 augusti 
2007. 

Stadsarkitekt Kurt Larson har den 21 augusti 2007 upprättat utlåtande 
efter utställning. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplanen antas enligt Plan- och bygglagen 5 kap 29 §. 

 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 
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 tillkännages på kommunens  
anslagstavla 2007-09-18. 
 

 

Expedierig Länsstyrelsen i Örebro län 
Fastighetsbildningsmyndigheten 
Eva-Britt Pedersen 
Per Svensson och Lise-Lott Persson 
Margareta och Robert Tångström 
Anette Östlund 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  108 Dnr 177/2007.214 

 
Kumla 13:24 m.m. Hagaby. Nybyggnad av förskola. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning I arbetet med Skogstorpsplanen diskuterades läge för eventuell fram-
tida förskola i området. Ett tänkbart läge som redovisades var utefter 
Skogstorpsgatan strax norr om skolan. 
 
Vid styrgruppen för fysisk planering senaste sammanträde framfördes
 behovet av en ny förskola i Skogstorpsområdet. 
 
Två tillfälliga avdelningar bör flyttas från skolan och ytterligare två  
behövs för kommande utflyttningar. 
 
Ett alternativt läge nordväst om bostadsetapp 2 kan vara möjligt efter
planläggning. 
 
Någon ny skola finns ej i treårsbudgeten. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 13 februari 2007, 
§ 36, att miljö- och byggnadskontoret och tekniska kontoret får i 
uppdrag att planera för byggandet av en förskola med fyra avdel- 
ningar nordväst om bostadsetapp 2 i Skogstorpsområdet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 mars 2007, § 44, att 
detaljplan upprättas och skickas på samråd enligt PBL 5:21. 
 
Förslaget har bearbetats efter nämndens beslut så att förskolan flyttas
något åt söder och att planen även omfattar en mindre ändring av  
småhusområdet Skogstorp etapp 2 (namnförslag Önskeholmsgatan). 
 
Förslaget har varit utskickat på samråd under tiden 2 - 23 april 2007. 
 
Fysisk planerare Vanessa Scheffler har den 2 maj 2007 upprättat en 
samrådsredogörelse. 

 

 

                                                                                                 forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  108 forts Dnr 177/2007.214 

 
Kumla 13:24 m.m. Hagaby. Nybyggnad av förskola. Detaljplan. 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2007, § 60, att 
ärendet återremitteras för fortsatt samråd avseende förskoletomtens 
utformning och kompletterande samråd med fastigheten Kumla 13:93
innan utställningsbeslut. 
 
Samråd med ägaren till Kumla 13:93 har hållits under tiden 14 maj 
- 4 juni 2007. Dessutom har arkitekt Jonas Kjellander, SWECO 
Örebro i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen gjort förslag 
till placering och utformning av förskolan. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 12 juni 2007 upprättat samråds- 
redogörelse. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2007, § 86, att 
detaljplaneförslaget justeras enligt kommentarerna och ställs ut  för 
granskning enlig Plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 
 
Detaljplaneförslaget har varit utställt under tiden 2 juli – 20 augusti 
2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplaneförslaget med föreslagna justeringar antas enligt Plan- 
och bygglagen 5 kap 29 §. 

 

 Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 5 september 2007 upprättat 
utlåtande efter utställning. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

 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. 

                                                                                                                                          forts  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  108 forts Dnr 177/2007.214 

 
Kumla 13:24 m.m. Hagaby. Nybyggnad av förskola. Detaljplan. 

 Justering av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens  
anslagstavla 2007-09-18 

 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län 
Fastighetsbildningsmyndigheten 
Ingvar Flodén och Kristina Sveno Flodén 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  109 Dnr 636/2007.214 

 
Smedstorpet 1. Smedstorpsvägen 2 - . Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Riksbyggen som äger fastigheten har i skivelse begärt att kommunen 
ändrar detaljplanen så att området/kvarteret kan delas upp i enskilda  
fastigheter som kan säljas. 
 
Riksbyggen har marknadsfört ett projekt med 17 tomter med enplans-
villor om 107 respektive 124 kvm. Tomt med hus avses att säljas. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2007, § 84, att 
efter avtal med Riksbyggen kan detaljplaneförslag upprättas så att  
området kan delas i separata fastigheter, en transformatortomt kan 
ordnas i norra delen och att allmänt ändamål kan redovisas i södra 
delen (motsvarande en tomt), samråd kan sedan ske med berörda 
enligt Plan- och bygglagen 5 kap 21 §, detaljplanen genomförs om 
möjligt med enkelt planförfarande, det bör införas en bestämmelse 
med förbud mot installation av eldstad för andra fastbränslen än 
pellets. 
 
Förslaget har varit utskickat på samråd under tiden 16 juli – 20 
augusti 2007. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 21 augusti 2007 upprättat 
samrådsredogörelse. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplanen med föreslagna justeringar (u-område) antas enligt Plan-
och bygglagen 5 kap 29 §. 

 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

 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. 

 
                                                                                                                                        forts
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  109 forts Dnr 636/2007.214 

 
Smedstorpet 1. Smedstorpsvägen 2 - . Detaljplan. 

 Justering av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens  
anslagstavla 2007-09-18 

 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län 
Fastighetsbildningsmyndigheten 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  110 Dnr 660/2007.214 

 
Åbytorp 1:21 m.fl. Torget. Portföljgatan. Åbytorp. Tillbyggnad 
av kyrka. Förhandsbesked. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Betaniaförsamlingen i Åbytorp ansöker om förhandsbesked avseende
tillbyggnad av kyrkan åt öster över del av torget. Tidigare har en ny- 
byggnad diskuterats öster om torget vid f.d. Folkets hus. Kommunen 
erbjöd då församlingen att förvärva fastigheterna Åbytorp 1:18 och  
1:110. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 februari 2007, § 16, 
att ärendet återremitteras till ledningsgruppen för fysisk planering. 
 
Alternativa förslag har diskuterats med Betaniaförsamlingen som 
nu önskar att genomföra sitt beslutade förslag. Detaljplanen måste i 
så fall ändras, nya parkeringsplatser ordnas och lösas in samt torg 
anläggas i annat läge. Folkets Hus framtid behöver också bestämmas.
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2007, § 88, att 
detaljplaneförslag upprättas i princip efter Betaniaförsamlingens till-
byggnadsförslag och miljö- och byggnadskontorets kompletterande 
skissförslag, i avvaktan på en mer permanent lösning avseende nytt 
torg, allmänna parkeringsplatser och återvinningsstation förordas att 
dessa funktioner kan tillgodoses i området från Folkets Hus till 
”pizzeriatomten”, samråd kan därefter ske med berörda enligt Plan- 
och bygglagen 5 kap 21 §. 
 
Förslaget har varit utskickat på samråd under tiden 16 juli – 27 
augusti 2007. Ett samrådsmöte har ordnats i Betaniakyrkan den 22 
augusti 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplaneförslaget utformas enligt kommentarer och ställnings-
tagande och ställs ut enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 

 

 Fysisk planerare Vanessa Scheffler har den 5 september 2007 
upprättat samrådsredogörelse. 

 
                                                                                                                                          forts 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  110 forts Dnr 660/2007.214 

 
Åbytorp 1:21 m.fl. Torget. Portföljgatan. Åbytorp. Tillbyggnad 
av kyrka. Förhandsbesked. Detaljplan. 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Betaniaförsamlingen, Claes Hammar. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  111        

 
Sickelstaområdet. Nybyggnad av ridhus. Planläggning.  

Ärendebeskrivning Projektgruppen för nya ridhuset önskar att utredning och planlägg-
ning påbörjas för lägesbestämning m.m. 
 
Enligt det av kommunfullmäktige antagna Plan- bygg- och bostads-
programmet finns ett planprojekt om översyn av den fördjupade över-
siktsplanen Norra Mos – Sörby där även fritidsområdena m.m. skall 
tas med. 
 

Arbetsutskottets förslag Lokaliserings- och planutredningen påbörjas för ny ridhusanläggning. 
Utredningen kan ses som programskedet i en ny detaljplan. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  112 Dnr 649/2007 

 
Smedstorpet 1. Smedstorpsvägen 2 – 24. Nybyggnad av 17 enbo- 
stadshus. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Riksbyggen ansöker den 13 juni 2007 om bygglov för 17 st enplans 
enbostadshus (11 st 124 kvm, 6 st 107 kvm) med carport/förråd. 
Avsikten är att tomt med hus skall säljas för enskilt ägande. 
 
För att ge möjlighet till avstyckningar har miljö- och byggnads-
nämnden den 12 juni 2007 beslutat om ändring av detaljplan. 
Samtidigt görs justeringar av ändamåls- och bestämmelsegränser. 
 

Arbetsutskottets förslag Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit, granskats 
och godkänts. Bland annat behöver situationsplan och markplaner- 
ingsritning utgå från nya detaljplanen. Detaljplanen anger också be- 
stämmelser om braskaminer som måste beaktas. Redovisad ”köksö” 
följer inte bostadsbestämmelser. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Riksbyggen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  113 Dnr 791/2007 

 
Kumla 12:15. Lotten A – H. Hantverksbacken. Sörby. Bygglov. 

Ärendebeskrivning A-Hus AB ansöker om bygglov för 8 radhus i kv Tryckaren, Sörby. 
Ansökan följer den tidigare antagna detaljplanen. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut i avvaktan på en bedömning av vad 
som kan godkännas som möjlig sovalkov på bottenplan. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

 

 

Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar granskats och 
godkänts. 
 
Inför bygganmälan/samråd skall det redovisas hur Boverkets bygg-
regler avseende avskiljbar bäddplats (sovalkov) i entréplanet kan 
tillgodoses. 
_____ 
 

 

Expediering A-Hus AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  122 Dnr 418/2006 

 
Dykaren 7. Östra Drottninggatan. Förhandsbesked. 

Ärendebeskrivning Föreligger förfrågan om möjlighet att få bygga carportar på mark som 
enligt detaljplan ej får bebyggas. 
 

Arbetsutskottets förslag Bygglov som innebär mindre avvikelse från detaljplan kan beviljas 
med villkor att de utformas som ”lätta anpassade byggnader” och 
placeras i samråd med stadsarkitektavdelningen och andra berörda. 
 
Beslutet förutsätter att erforderliga handlingar inlämnas, granskas och 
godkänns. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering NBA 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  125        

 
Framställning om förbjuden genomfartstrafik runt torget och på
Hagendalsvägen 

Ärendebeskrivning Till tekniska kontoret har den 31 oktober 2006 inkommit en fram-
ställning från Lars-Olof Asplund m.fl. boende på Hagendalsvägen 14
med önskemål om ett beslut om lokal trafikföreskrift som innebär 
förbud mot genomfartstrafik runt torget och på Hagendalsvägen 
mellan kl. 22.00-6.00. Man upplever den nattliga trafiken som 
mycket störande, framförallt sommartid och vill på så sätt hindra 
okynnestrafik nattetid. 
 

Arbetsutskottets förslag Begäran om förbud mot genomfartstrafik avslås. 
 
Däremot bör det beslutas om 30 km vid Torget och på Hagendals-
vägen. Detta överensstämmer med den 2000 antagna trafikplanen 
med 30-områden. 
 
För beslut om exakt avgränsning av 30  km återemitteras ärendet till 
tekniska kontoret. 

 

 Tekniska kontoret har den 3 september 2007 upprättat sammanfatt- 
ning över gjorda trafikmätningar under tiden 31 augusti – 3 septem-
ber 2007. 

 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
Lars-Olof Asplund (Besvärshänvisning). 
Eivin Bergkvist (Besvärshänvisning). 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  126        

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Ärendebeskrivning Anmäles 7 delegerade beslut angående parkeringstillstånd för rörelse-
hindrad under perioden 30 maj 2007 till och med 18 juli 2007.            
 
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 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  127        

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 34 delegerade beslut angående bostadsanpassning under  
perioden 15 maj 2007 till och med 21 augusti 2007.  
 
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 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  128 forts        

 
Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning Delegationsbeslut. Trafiknämndsärenden. 
 

154. Kumla kommun föreskriver med stöd av 10 kap 1 § andra  
        stycket 5 Trafikförordningen (1998:1276) följande. 
 
        På Änggatan mellan John Norlanders gata och Vattugatan får 
        fordon inte föras. 
 
        Förbudet gäller inte fordon med tillstånd. Följande fordon har 
        tillstånd: Buss, Taxi och leveransfordon, Boende och besökande
        till boende samt personal och föräldrar vid Kumlasjöns förskola.
        Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2007 och gäller till 
        och med 31 augusti 2007. 
 
155. Kumla kommun förskriver med stöd av 10 kap 1 § Trafikförord-
        ningen (1998:1276) följande tillfälliga lokala trafikföreskrifter i 
        samband med Nostalgiafton den 11 juli 2007. 
 
        Under tiden kl. 12.00-22.00 är fordonstrafik och parkering för- 
        bjuden på torget. 
 
156. Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 3 § Trafikförord- 
        ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun att upphäva 
        lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera fordon i Kumla. 
 
        Föreskrifter med följande LTF-nr skall upphöra att gälla:  
        1990-37, 1990-58, 1990-109, 1990-86, 1990-79, 1990-105, 
        1995-1, 1996-1. 

        Dessa föreskrifter träder i kraft den 8 juni 2007.    
 
157. Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 3 § Trafikförord- 
        ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun  följande. 
 
             

                                                                                                  forts        
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  128 forts        

 
Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning         I Kumla kommun inom ett område som framgår av kartbilaga  
        till dessa föreskrifter, figur 1, får fordon inte föras med högre  
        hastighet än 30 kilometer i timmen. 
 
        Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 september 2007. 

 
158. Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 12 och 3 § Trafikförord- 
        ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun  följande. 
 
        I Kumla kommun inom ett område som framgår av kartbilaga  
        till dessa föreskrifter, figur 2, får fordon inte föras med högre  
        hastighet än 30 kilometer i timmen. 
 
        Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 september 2007. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-09-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-09-03 
  
 MBN §  129        

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Djurskyddsmyndigheten har översänt rapporten ” Lokal och  
    regional offentlig djurskyddskontroll under år 2006”. 
 
2. Livsmedelsverket har översänt rapport 13-2007, ”Riksprojekt 
    2006. Mögel och mykotoxiner”. 
 
3. FAH har översänt inbjudan till höstmöteskonferens den 9-10 
    oktober 2007 i Helsingborg. 
 
4. Länsstyrelsen beslutade den 5 juli 2007 att avslå överklagande 
    av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 mars 2007 att 
    lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad på Sånnersta 3:19 
    (Bengt Bergman). 
 
5. Detaljplanerna för Västra Parken, Borgmästaren 6 och 10 och 
    Ekeby sydväst har den 10 juli 2007 vunnit laga kraft. 
 
6. Mattias Berggren (mp) har i skrivelse den 18 juni 2007 avsagt sig  
    samtliga kommunala på grund av flytt från kommunen.  
    Mattias Berggren är ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i  
    miljö- och byggnadsnämnden. 

  

 


