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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  165        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport oktober och november 2007 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 31 oktober 2007 upprättat bud-
getuppföljning, månadsrapport oktober 2007 och den 29 november 
budgetuppföljning, månadsrapport november 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Budgetuppföljning, månadsrapport oktober och november 2007 
godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottet. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  166        

 
Internbudget 2008 och flerårsbudget 2009-2010 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 3 december 2007 upprättat 
förslag till internbudget 2008 och flerårsbudget 2009-2010. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Förslag till internbudget 2008 och flerårsbudget 2009-2010 god-
kännes. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  167        

 
Förslag till intern kontrollplan år 2008 för miljö- och byggnads- 
nämnden 

Ärendebeskrivning I kommunallagen stadgas att kommunstyrelsen och nämnderna skall 
se till att den interna kontrollen är tillräckligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2004, § 67, att god- 
känna förslag till reglemente för intern kontroll av ekonomi och verk-
samhet. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 15 november 2007 upprättat 
förslag till intern kontrollplan för år 2008 för miljö- och byggnads- 
nämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till intern kontrollplan år 2008 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  168 Dnr 9/2004 

 
Attestförteckning för miljö- och byggnadsnämnden 2008 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 20 november 2007 på grund av 
personalförändringar upprättat förslag till reviderad attestförteckning 
för år 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till attestförteckning för miljö- och byggnadsnämnden 2008 
godkännes efter en mindre justering. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  169        

 
Förslag till E-plan år 2008 för miljö- och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning I syfte att bland annat förbättra och effektivisera den kommunala 
servicen till medborgare och näringsliv antog kommunfullmäktige 
den 23 april 2007, § 56, en vision för e-tjänster i Kumla kommun. 

Enligt E-strategin för Kumla kommun skall varje nämnd ha en E-
plan. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 20 november 2007 upprättat 
förslag till E-plan för år 2008 för miljö- och byggnadsnämnden. 
 

Arbetsutskottets förslag Förslag till E-plan år 2008 godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  170        

 
Verksamhetsplan för miljöavdelningen 2008 

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 den 8 november 2007 upprättat förslag till 
verksamhetsplan för år 2008. 
 

Arbetsutskottets förslag Verksamhetsplanen godkännes. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Verksamhetsplanen godkännes efter en mindre justering. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  171 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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 september 2007, 
§ 109, att detaljplanen med föreslagna justeringar (u-område) antas 
enligt Plan- och bygglagen 5 kap 29 §. 

 

I planhandlingarna blev texten med bestämmelse om rött tak som 
fanns med i tidigare gällande plan ”bortglömd”. Berörd fastighets-
ägare, Riksbyggen, har hela tiden informerats om bestämmelsen. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden behöver ta ett nytt beslut med stöd av 
förvaltningslagen 26 § om justering av ”skrivfelet”. 
 

                                                                                                 forts         
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  171 forts Dnr 636/2007.214 

 
Smedstorpet 1. Smedstorpsvägen 2 - . Detaljplan. 

Arbetsutskottets förslag Den antagna detaljplanen justeras så att bestämmelserna om rött tak 
finns med som tidigare.     
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 

 

Expediering Länsstyrelsen i Örebro län 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  172 Dnr 978/2007.214 

 
Tranan 23. Viagatan 7. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Kommunen avser att bygga ett gruppboende på fastigheten. 
 
Gällande detaljplan från 1963 anger redan bostadsändamål.  
Eftersom byggrätten endast omfattar det befintliga bostadshuset 
måste detaljplanen ändras så att den kan medge ytterligare två 
bostadshus med totalt 8 lägenheter samt tillhörande komplement- 
byggnader. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2007, § 143, 
att detaljplanförslag upprättas och skickas på samråd enligt Plan- och 
bygglagen 5 kap 21 §. 
 
Förslaget har varit utskickat på samråd under tiden 31 oktober – 29 
november 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

 Fysisk planerare Hillevi Skoog har den 4 december 2007 upprättat 
samrådsredogörelse. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplaneförslaget utformas enligt kommentarer och ställnings- 
tagande och ställs ut enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  173 Dnr 1114/2007 

 
Norra Mos Företagspark. Etapp 3. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning I det av kommunfullmäktige i mars 2007 antagna Plan- bygg- och 
bostadsprogrammet 2007-2009 redovisas planprojektet Norra Mos 
Företagspark etapp 3(2). För att kunna ha färdiga alternativa tomt-
lägen vid företagsförfrågningar bör detaljplanearbetet påbörjas för det 
aktuella området i nordväst. 
 

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

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  174 Dnr 1113/2007 

 
Kv Skäran m.fl. Dalagatan, Gärdesgatan. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning I det av kommunfullmäktige i mars 2007 antagna Plan- bygg- och 
bostadsprogrammet 2007-2009 redovisas planprojektet Kv Lien m.fl.
med ca 25 småhus öster om Dalagatan.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 17 oktober 2007 att 
detaljplanelägga del av Kv Sågen vid Gärdesgatan/Dalagatan med 
syfte att kunna erbjuda tomter till försäljning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade redan 31 oktober 2000 att 
programsamråd skall ske med berörda avseende ca 25 småhus öster 
om Dalagatan. Något samråd har dock ej genomförts. 
 
Miljö- och byggnadskontoret föreslår att ett detaljplaneförslag upp-
rättas som omfattar 2 bostadstomter väster om Dalagatan och i en 
första etapp ca 9 tomter på östra sidan. 
 

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

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  175 Dnr 1116/2007 

 
Kumla Sjöpark. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning I det av kommunfullmäktige i mars 2007 antagna Plan- bygg- och  
bostadsprogrammet 2007-2009 redovisades planprojektet Kumlasjö- 
området med prioritet 1. 
 
I kommunens budget för 2008-2010 finns anslag för Kumla Sjöpark 
upptagna hos kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 2008. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade senast den 10 juni 2003 att 
samråd skall ske med berörda enligt Plan- och bygglagen kap 5 § 20.
 
Under hand har flera interna tjänstemannasamråd ägt rum och kom-
munstyrelsen har hållits informerad om det fortsatta skiss- och utred-
ningsarbetet. Eftersom skisserna förändrats på senare år bör miljö- 
och byggnadsnämnden ta ett nytt samrådsbeslut. 
 

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

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  176 Dnr 1078/2007 

 
Plåtslagaren 1. ”Burenska”. Johannes Kyrkogata. 
Förhandsbesked. Ändring av detaljplan. 

Ärendebeskrivning Reine Persson (Närkes Måleri AB) önskar att detaljplanen ändras så 
att ”Burenska” villan kan byggas om till 5 st bostadslägenheter. 
 
Gällande detaljplan redovisar (centrumändamål) för ex. butik, restau-
rang, kontor eller dylikt. 
 
Miljö- och byggnadskontoret föreslår att planen ändras med s.k. en- 
kelt planförfarande så att även bostäder kan tillåtas. Byggnaden har 
från början varit ett bostadshus. 
 
Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 29 november 2007 upprättat 
tjänsteutlåtande. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplaneförslag upprättas och skickas på samråd med enkelt plan-
förfarande. Planen bör redovisa krav på varsamhet vid ombyggnad. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplaneförslag upprättas och skickas på samråd med enkelt plan-
förfarande. Planen bör redovisa krav på varsamhet vid ombyggnad. 
 
Innan arbetet påbörjas förutsätts att avtal upprättas med sökanden. 
_____ 

 

 

Expediering Närkes Måleri AB, Reine Persson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  177 Dnr 1030/2007 

 
Ekeby 10:1. Nävestagatan 19. Ekeby. Detaljplan. 

Ärendebeskrivning Salaheddin Gadan, Örebro önskar att detaljplan ändras så att fastig- 
heten (2 780 m2) kan delas och bebyggas med tre enbostadshus. 
 
Gällande detaljplan från 1976 redovisar småindustri för västra delen 
och bostadsändamål för östra delen mot Bäckstigen. Fastigheten kan 
eventuellt förstoras med ca 135 m2 (” kommunal grönremsa”) åt 
väster. 
 

Arbetsutskottets förslag Detaljplaneförslag med två alternativ (2 eller 3 nybyggnader) upp-
rättas och skickas på samråd. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Detaljplaneförslag med två alternativ (2 eller 3 nybyggnader) upp-
rättas och skickas på samråd. 
 
Innan arbetet påbörjas förutsätts att avtal upprättas med sökanden. 
_____ 
 
 

Expediering Salaheddin Gadan 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  178 Dnr 1100/2007 

 
Sylen. Norra Kungsvägen. Nybyggnad av flerbostadshus. 
Bygglov. 

Ärendebeskrivning Kumla Bostäder AB ansöker om bygglov för två flerbostadshus med 
totalt 42 lägenheter. 
 
Ansökan överensstämmer med den detaljplan för Kv Sylen som vann 
laga kraft den 9 oktober 2007. 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Bygglov kan beviljas efter erforderlig granskning. 
 
Sökanden får återkomma till miljö- och byggnadsnämnden för god- 
kännande av fasadmaterial och fasadfärg. 
_____ 
 
 

Expediering Kumla Bostäder AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  179 Dnr 1096/2007 

 
Förmannen 7. Magasinsgatan 10 B. ”Allaktivitetshus”.  
Ändrad användning. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Kumla Fastighets AB ansöker om bygglov för ändrad användning 
från industri till fritids- idrottsändamål (skatehall m.m.). 
 
Gällande detaljplan från 1985 anger industriändamål.  I och med att 
den planerade verksamheten ej överensstämmer med detaljplanen 
föreslår miljö- och byggnadskontoret att efter erforderlig granskning 
kan lov lämnas för tillfällig åtgärd (10 år). 
 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

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

Expediering Kumla Fastighets AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  180 Dnr 996/2007 

 
Hällabrottet 2:10. Kalkugnsvägen 14. Nybyggnad av industri. 
Bygglov. 

Ärendebeskrivning EKC Sverige AB ansöker om bygglov för en industribyggnad 
(plåtfasad) 1 478 m2 i norra Yxhult industriområde. 
 
Åtgärderna överensstämmer med gällande detaljplan. 
 

Arbetsutskottets förslag Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar granskats och god- 
känts. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering EKC Sverige AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  181 Dnr 1089/2007 

 
Lövsångaren 1. Viagatan 4. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB ansöker om bygglov för bo-
stads- (120 platser)- och sysselsättningslokaler. Totalt är det 6 500 m2 
våningsyta i nybyggnad och 3 600 m2 (2 plan x 1 800 m2 ) i tillbygg-
nad. 
 
Åtgärderna överensstämmer med gälland detaljplan (laga kraft 7 juli 
2003). 
 

Arbetsutskottets förslag Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar granskats och god-
känts. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  189        

 
SV. Ekeby. Namnsättning av gata. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2007 att anta 
detaljplan för en bostadsgrupp i sydvästra Ekeby. 
 
Namnsättningsgruppen hart diskuterat alternativa namn på den nya 
gatan Näfves-, Finns-, Alfhilds-, Märtas väg/gata/backe. 
 

Arbetsutskottets förslag Gatunamnet ”Märtas backe” antas. 
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 
_____ 
 
 

Expediering Tekniska kontoret 
Mats Runering 
Tage Jansson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2007-12-11 
Miljö och byggnadsnämndens arbetsutskott 2007-12-03 
  
 MBN §  192        

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Ärendebeskrivning Anmäles 8 delegerade beslut angående parkeringstillstånd för rörelse-
hindrad under perioden 2 oktober 2007 till och med 12 november 
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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Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 32 delegerade beslut angående bostadsanpassning under  
perioden 3 oktober 2007 till och med 20 november 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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 MBN §  194 forts        

 
Anmälningsärenden 

Ärendebeskrivning Delegationsbeslut. Trafiknämndsärenden. 
 
104. Med stöd av 10 kap 1 § andra stycket 14 och 3 § trafikförord- 
        ningen (1998:1276) föreskriver Kumla kommun följande. 
 
        Med avvikelse från 3 kap 17 § första stycket trafikförordningen 
        (1998:1276) får fordon inte föras med högre hastighet än 30 
        kilometer i timmen på Södra Kungsvägen mellan 125 meter 
        söder om Änggatan och 217 meter söderut. 
 
        Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 2007. 
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Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Regeringen har den 4 oktober 2007 beslutat att avslå av överklag- 
    ande av Länsstyrelsen i Örebro läns beslut i fråga om täktdjup av  
    torv och efterbehandlingsåtgärder på Ekebymossen, Kumla och  
    Örebro kommuner. 
 
2. Miljöavdelningens redovisning av brevinspektion avseende avfalls-
    hantering inom el-, bygg- och restaurangbranschen. 
 
3. Detaljplanerna för Åbytorp 1:21 m.fl. och Lövsångaren 1 har den  
    20 november 2007 vunnit laga kraft. 
 
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 30 oktober 2007 beslutat 
    att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att lämna förslag till  
    yttrande över medborgarförslag om djurkyrkogård i Kumla kom- 
    mun. 
 
5. Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2007 anta förslag till
    förändrad organisation för kommunens fastighetsförvaltning. 
 
6. Kommunfullmäktige har den 19 november 2007 antagit budget- 
    beredningens förslag till budget för 2008 och flerårsbudget 2009- 
    2010. 
 
7. Kommunfullmäktige har den 19 november 2007 beslutat att dele- 
    gera till miljö- och byggnadsnämnden att göra framställan till 
    Länsstyrelsen om överlåtelse av operativ tillsyn enligt 10 § för- 
    ordningen 1998:900 om tillsyn enligt Miljöbalken och att föreslå 
    Länsstyrelsen överlåta ansvar för operativ tillsyn till kommunen. 
 
8. Kommunstyrelsen beslutade den 7 november 2007 i samband med
    barnbokslutet att barnkontrollistor med svar på frågan om beslutet 
    berör barn eller inte, skall användas inför politiska beslut i kom- 
    munen. 
 
 

                                                                                                    forts 
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Meddelanden 

Ärendebeskrivning   9. Sveriges kommuner och Landsting inbjuder till Presidiedagar för 
      miljö- och byggnadsnämnden den 24-25 januari i Stockholm. 
 
10. Kammarrätten i Jönköping har i protokoll den 14 november 2007
      beslutat att inte ändra länsrättens avgörande, att pröva överklag- 
      ande om utdömande av vite för fastighetsägare Lars Widarsson. 
      Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. 
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