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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §   39        

 
Budgetuppföljning, månadsrapport, mars och april 2008. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 1 april 2008 upprättat 
budgetuppföljning, månadsrapport för mars 2008. 

Arbetsutskottets förslag Rapporten för mars månad godkänns. 

 _____ 

Föreligger budgetuppföljning, månadsrapport för april 2008. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

Rapporten för april månad godkänns. 

_____  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  40        

 
Överföring av budgetavvikelser i bokslut 2007 till budget 2008. 

Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars 2008, § 32, att netto 
1 736 000 kronor av 2007 års budgetavvikelser överförs till 2008 års 
budget. Kommunfullmäktige beslutade även att ombudgetering av 
investeringar från 2007 till 2008 års budget sker med sammanlagt 
10 826 000 kronor. 

Detta innebär att miljö- och byggnadsnämndens underskott på 
268 000 överförs från 2007 till 2008 års budget.  

Miljö- och byggnadskontoret föreslår att underskottet läggs på 
verksamhet bostadsanpassningsbidrag.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att underskottet läggs på 
verksamhet bostadsanpassningsbidrag.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 

_____ 

  

  

Expediering Ekonomiavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  41        

 
Budget 2009. Flerårsbudget 2010–2011. Principdiskussion 

Ärendebeskrivning Handlingar och information delas ut vid sammanträdet. 

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras i avvaktan på kompletteringar med 
problembeskrivning och mål. 

_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  42        

 
Personalinformation – fysisk planerare med mera 

Ärendebeskrivning Nuvarande planassistent beräknas gå i pension under våren 2009 och 
vikarierande fysisk planerare slutar redan i maj 2008. 

Arbetsutskottets förslag Godkännes att planassistenttjänsten ändras till en tjänst som 
fysiskplanerare/arkitekt och att denna tjänst kan tillsättas i förtid.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 

  

  

Expediering Personalavdelningen 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  43  2008/371 

 
Attestförteckning för miljö och byggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret har den 11 april 2008 på grund av 
personalförändringar upprättat förslag till reviderad attestförteckning 
för 2008. 

Arbetsutskottets förslag Attestförteckningen godkänns.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 

  

  

Expediering Ekonomiavdelningen + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  44        

 
Studieresa 

Ärendebeskrivning Enligt målen för miljö- och byggnadsnämnden ska en studieresa per 
år arrangeras för politiker i miljö- och byggnadsnämnden samt för 
personal på miljö- och byggnadskontoret. 

Tid och inriktning bör bestämmas. 

Preliminär tidpunkt för studieresan är i samband med 
gruppinformationen i september i vecka 39 (en eller två dagar). 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag att fortsätta arbeta med 
program för två dagars studieresa i anslutning till gruppinformationen 
i september.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  45  2008/513 

 
Revidering av policy för nedsättning av årlig kontrollavgift för 
livsmedeltillsyn. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden antog den 23 oktober 2007, § 135, en 
policy för när den årliga kontrollavgiften för livsmedeltillsyn kan 
sättas ned eller efterges. Miljöavdelningen har den 10 april 2008 
upprättat ett förslag till revidering av policyn. 

Arbetsutskottets förslag Det upprättade förslaget godkännes. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 
  
  
Expediering Kommunledningskontoret + handling 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  46  2008/453 

 
Älvesta 1:62. Kantgatan 21. Nybyggnad av enbostadshus. 
Avvikelse från detaljplan. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Föreligger förfrågan om att få bygga större enbostadshus än vad 
gällande detaljplan medger. Planen redovisar att max 20 procent och 
förfrågan innebär cirka 25 procent. 

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

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit och 
granskats och grannemedgivande finns. 

_____ 

  

  

Expediering  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  47  2008/357 

 
Rosen 3, Floragatan 5. Tillbyggnad av förråd samt tillbyggnad 
och inglasning av altan. Bygglov. 

Ärendebeskrivning Kjell-Åke Larsson har den 10 april 2008 ansökt om bygglov om 
tillbyggnad av förråd (32,9 m2) samt tillbyggnad och inglasning av 
altan (46,2 m2). De tänkta tillbyggnaderna innebär att fastigheten 
exploateras med 28,3 procent. Enligt gällande detaljplan 
(1992-05-25) får 20 procent av fastighetens area bebyggas och garage 
samt förråd ska placeras minst en meter från tomtgräns. 

Byggnadsinspektör AnnSofi Stolt har den 15 april 2008 upprättat 
tjänsteutlåtande med förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag Avslag enligt tjänsteutlåtande. Eventuellt kan om särskilda skäl 
föreligger avsteg medges till 25 procent bebyggd yta.  

_____ 

 Föreligger sökandens yttrande över tjänsteutlåtande. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag 

_____ 
  

  

Expediering  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  48  2008/404 

 
Älvesta 1:63, Kantgatan 13. Tillbyggnad med uterum. Bygglov 

Ärendebeskrivning Föreligger ansökan om bygglov för uterum (ca 17 m2). Gällande 
detaljplan medger max 20 procent bebyggelse vilket innebär att 
tomten får bebyggas med 175 m2. Den totala bebyggelseytan blir ca 
200 m2 och 23 procent. Flera fastigheter utmed Kantgatan överskrider 
redan gränsen.  

Arbetsutskottets förslag Bygglov beviljas. 

Eftersom tillbyggnaden redan finns sedan några år (mindre än tio) ska 
byggnadsavgift (4*576=2 304) tas ut enligt Plan- och bygglagen 10 
kap, 4§. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 

  

  

Expediering  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  49  2008/379 

 
Kvarntorps bostadsområde, Skiffervägen. 

Ärendebeskrivning Kommunen har genom förköp förvärvat fastigheterna Kvarntorp. 
Tekniska kontoret gör en inventering och bedömning av fastigheter-
nas tekniska standard m.m. En referensgrupp har bildats med repre- 
sentanter från hyresgästerna. Med hänsyn till upprustningskostnader 
m.m. önskar kommunen riva några av bostadshusen.  

För området finns en detaljplan från 1987 som bl.a. anger att särskild 
miljöhänsyn skall tas till de kulturhistoriska intressena. Enligt det 
bevarandeprogram som antogs av kommunfullmäktige 1990 bedöms 
området ha ett kulturhistoriskt intresse. Vid planering bör eftersträvas 
att bevara såväl de enstaka byggnadernas som områdets egenart. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 juni 2007 att 
rivningslov för delar av området kan medges när erforderliga hand-
lingar inkommit, granskats och godkänts. Som villkor för lovet gäller 
att förslaget upprättas i samråd med representanter för hyresgästerna 
samt miljö- och byggnadskontoret. Byggnader med olika utformning 
bevaras och återställs i möjligaste mån i ursprunglig stil. Område och 
byggnader inventeras och dokumenteras. 

Delegerat beslut om rivning för tio stycken flerbostadshus utmed 
Skiffervägen beviljades den 23 oktober 2007. 

Tekniska kontoret ansöker nu om ytterligare rivning utmed 
Skiffervägen. 

Arbetsutskottets förslag Rivningslov kan medges när erforderliga handlingar inkommit, 
granskats och godkänts. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 

  

  

Expediering Tekniska kontoret 



                                                              13 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  50  2008/234 

 
Kumla – Ekeby  4:4. Avstyckning och nybyggnad av 
enbostadshus (hästgård). Förhandsbesked. 

Ärendebeskrivning Förfrågan har inkommit från Annicka Eklind och Håkan Gustavsson, 
Kumla, om avstyckning av fastigheten Kumla – Ekeby 4:4.  
Den avstyckade marken är avsedd för nybyggnad av ett enbostadshus, 
garage och stall för två stycken hästar. 

Föreslagen avstyckning blir ca 20 000 m2. Berörda grannar och Väg- 
verket har lämnat yttranden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser den 5 december 2006 att 
lokaliseringen för närvarande är olämplig med hänsyn till den på- 
gående översynen av den fördjupade översiktsplanen för Norra  
Mos – Sörby. 

Sökanden har den 11 december 2006 inkommit med skriftliga kom- 
mentarer till yttrandena. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2006, 
§ 135, att ärendet återremitteras för att tjänsteutlåtande med 
beaktande av kommunstyrelsens yttrande skall kunna kommuniceras 
med sökanden innan beslut fattas av miljö- och byggnadsnämnden. 

Sökanden har den 11 april 2007 inkommit med ytterligare skriftliga 
kommentarer. 

Miljö- och byggnadskontoret bedömer att lokaliseringen utgör en  
naturlig lucka i byn och ej påverkar övrig bebyggelse eller 
planeringen av eventuell ridanläggning. Förutsättningar finns att lösa 
VA. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 maj 2007, § 67, att 
lokaliseringen godkännes enligt miljö- och byggnadskontorets 
förslag, som villkor för bygglov gäller att byggnaderna anpassas till 
bymiljön, byggnationen utformas så att mark säkerställs för en rid- 
och gångtunnel i öst - västlig riktning under landsväg 542. 

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som den 8 oktober 2007 
avslog överklagandet. Beslutet har sedan även överklagats till 
Länsrätten. 

 forts.
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  50 forts.   2008/234 

 
Kumla – Ekeby  4:4. Avstyckning och nybyggnad av 
enbostadshus (hästgård). Förhandsbesked. 

Ärendebeskrivning Berörda parter har preliminärt träffat överenskommelse om en något 
ändrad placering av nybyggnaderna. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2007, 
§ 186 att återremittera ärendet i avvaktan på erforderliga avtal. 

Länsrätten har den 25 mars 2008 översänt för yttrande ett 
förlikningsprotokoll mellan Öholm Enterprises AB, Kenn Kjellsson, 
Annika Eklind och Håkan Gustafsson. 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, Carl-Gustav Thunström 
och stadsarkitekt Kurt Larsson har översänt ett yttrande till 
Länsrätten.  

Arbetsutskottets förslag Lokaliseringen enligt avtalet godkännes. 

Det bör påpekas att miljö- och byggnadsnämnden inte är avtalspart – 
trots omnämnande i avtalstexten.  

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 

  

  

Expediering Länsrätten Örebro län 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  51  2008/173 

 
Örsta 4:9. Avstyckning och nybyggnad av enbostadshus 
(hästgård). Förhandsbesked. 

Ärendebeskrivning Till miljö- och byggnadsnämnden har inkommit en förfrågan från 
Karoline och Robert Wilson om avstyckning (7 ha) och nybyggnad 
av enbostadshus (två våningar, hus i vit träfasad och mörkt taktegel) 
och ekonomibyggnad med stall, verkstad, garage med mera. 

Kommunens gällande översiktsplan från 1999 anger inga särskilda 
riktlinjer eller dylikt för området. Hela avstyckningen berör 
brukningsvärd åkermark. Skjutbana finns inom cirka 400 meter. 
Miljöavdelningen anser att det finns förutsättningar att lösa 
VA-frågan.   

Berörda grannar har beretts tillfälle att lämna yttrande senast den 5 
maj 2008. 

Sökanden önskar en lokalisering av byggnaderna närmare skogen i 
öster.  

Arbetsutskottets förslag Lokaliseringen godkännes. 

Sökanden bör beakta eventuella störningar från skjutbanan.  

_____ 

 

 
Föreligger erinringar från grannar. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 
  

  

Expediering  

 

 

 

 Avgift tas ut i samband med bygglov: 2 100 kr
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  52  2008/150 

 
Åbytorp 1:11, 1:148. Återvinningsstation och p-platser. 

Ärendebeskrivning Tekniska kontoret har med anledning av Betanias utbyggnad, 
tillhörande detaljplan och avtal ansökt om bygglov för återvinnings-
station och parkeringsplatser öster om folkets hus mellan 
Fjugestavägen och Lärargatan. Synpunkter och erinringar har 
inkommit från ägaren till Åbytorp 1:56. Frågor har även ställts från 
ägaren till Åbytorp 1:106.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte medför 
någon betydande olägenhet för omgivningen enligt Plan- och 
bygglagen 3 kap, 14§.   

Tillfälligt bygglov (5 år) beviljas enligt Plan- och bygglagen 8 kap, 
14 §. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Ärendet återremitteras till miljö- och byggnadskontoret för vidare 
utredning. 

 _____ 

  

  

Expediering Tekniska kontoret 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  53  2008/466.230 (119/2000.228) 

 
Sånnersta 1:2 och 2:4, Kumla kommun. Upplag, vård av tomt 
och byggnad. Ansökan om utdömande av vite. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2005, § 38, att i 
och med att fastighetsägaren Lars Widarsson ej vidtagit erforderliga 
åtgärder enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut den 12 juni 2001
ansöka hos Länsrätten om utdömande av vite enligt 6 § lagen 
om viten. 

Vid stadsarkitektens och miljöinspektörens besiktning den 26 augusti
2005 konstaterades att det fortfarande finns upplag och uppställningar 
utanför det i bygglovet anvisade området och att erforderliga under- 
hållsåtgärder ej vidtagits på ekonomibyggnadens yttertak. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 september 2005, § 91, 
att eftersom minst tre månader gått sedan föregående ansökan om ut-
dömande av vite och att ägaren till fastigheterna Sånnersta 1:2 och 
2:4, Lars Widarsson, ej vidtagit erforderliga åtgärder enligt miljö- 
och byggnadsnämndens beslut den 12 juni 2001 ansöka hos 
Länsrätten om utdömande av vite (50 000 kr) enligt 6 § lagen om 
viten 

Besluten har överklagats till Länsstyrelsen och Kammarrätten, som 
avslagit besvären. 

Stadsarkitekt Kurt Larsson har den 16 januari 2007 upprättat tjänste- 
utlåtande med förslag till beslut.  

Fastighetsägaren Lars Widarsson inkom den 5 februari 2007 med 
yttrande över tjänsteutlåtande. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 februari 2007, § 22 att 
eftersom minst tre månader gått sedan förgående ansökan om 
utdömande av vite och att ägaren till fastigheterna Sånnersta 1:2 och 
2:4, Lars Widarsson, ej vidtagit erforderliga åtgärder enligt miljö-  
och byggnadsnämndens beslut den 12 juni 2001 ansöka hos 
Länsrätten om utdömande av vite (50 000 kr) enligt 6 § lagen om 
viten. 

 forts.
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Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  forts. 53  2008/466.230 (119/2000.228) 

 
Sånnersta 1:2 och 2:4, Kumla kommun. Upplag, vård av tomt 
och byggnad. Ansökan om utdömande av vite. 

 
 Vid besiktning den 21 april 2008 konstateras att erforderliga åtgärder 

inte vidtagits.  

Arbetsutskottets förslag Eftersom minst tre månader gått sedan förgående ansökan om 
utdömande av vite och att ägaren till fastigheterna Sånnersta 1:2 och 
2:4, Lars Widarsson, inte vidtagit erforderliga åtgärder enligt miljö- 
och byggnadsnämndens beslut den 12 juni 2001, ansöks hos 
Länsrätten om utdömande av vite (50 000 kr) enligt 6 § lagen om 
viten. 

 _____ 

Föreligger ett från den 29 april 2008 upprättat tjänsteutlåtande. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 

  

  
Expediering Länsrätten i Örebro län 

Inskrivningsmyndigheten 
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 MBN §  54  2008/467.230 (542/2001.426) 

 
Brändåsen 1:9 och 1:20, Kumla kommun. Uppställning av bilar 
med mera. Ansökan om utdömande av vite. 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 17 mars 1998 att bevilja
bygglov med villkor att väl utformat staket, plank och ny in- och  
utfartsväg med besöksparkering och skyltning utföres snarast i sam- 
råd med stadsarkitektavdelningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 september 2003 
att utformningen av den planerade in- och utfartsvägen med besöks- 
parkering måste redovisas och begränsas med hänsyn till landskaps- 
bilden och att miljö- och byggnadsnämndens tidigare beslut om ”väl 
utformat staket, plank som utföres snarast” förtydligas med att det  
skall vara klart senast den 31 mars 2004.’ 

Vid besiktning den 26 oktober 2006 och den 17 januari 2007  
konstaterades att uppställning av fordon sker utanför området som, i  
bygglovet, angetts som upplag för fordon. Något väl utformat staket 
eller plank har heller inte utförts. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 6 februari 2007, § 23 att; 

med stöd av Plan- och bygglagen (1987:10) 3 kap 17 §, 10 kap 15 §  
och lag om viten (1985:206) 1-2 §§ föreläggs ägaren till fastigheterna
Brändåsen 1:9 och 1:20, Mikael Blomgren, att inom en månad från  
delfåendet av beslutet ta bort upplag och uppställningar av bilar,  
vagnar, bildelar, skrot, materialupplag m.m. utanför det i bygglovet  
anvisade området. 

Med stöd av Plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap 18 § och lag om  
viten (1985:206) 3-4 §§ förenas föreläggandet med ett vite på 25 000 
kronor om föreläggandet inte uppfylls och ytterligare 25 000 kronor  
för varje period om tre månader som föreläggandet inte uppfylls,  
räknat från delfåendet av beslutet. 

Med stöd av Plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap 22 § genast sända 
föreläggandebeslutet, inklusive det löpande vitet, till inskrivnings-
myndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

 forts.
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 MBN §  forts. 54  2008/467.230 (542/2001.426) 

 
Brändåsen 1:9 och 1:20, Kumla kommun. Uppställning av bilar 
med mera. Ansökan om utdömande av vite. 

Ärendebeskrivning Vid besiktning den 21 april 2008 konstateras att erforderliga åtgärder 
inte vidtagits enligt miljö- och byggnadsnämndens beslut den 6 
februari 2007. 

Arbetsutskottets förslag Eftersom minst tre månader gått sedan förgående ansökan om 
utdömande av vite och att ägaren till fastigheterna Brändåsen 1:9 och 
1:20, Mikael Blomgren inte vidtagit erforderliga åtgärder enligt 
miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 september 2003, ansöks 
hos Länsrätten om utdömande av vite (50 000 kr) enligt 6 § lagen om 
viten. 

 _____ 

Föreligger ett från den 29 april 2008 upprättat tjänsteutlåtande. 

 Mikael Blomgren har den 6 maj 2008 inkommit med ett yttrande. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Med hänsyn till svarandens yttrande återremitteras ärendet. 

Ärendet tas upp vid nästa nämndsammanträde den 10 juni 2008 om 
inte erforderliga åtgärder vidtagits.  

_____ 

  

  

Expediering  
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 MBN §  55   

 
Verkställda delegationer parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Ärendebeskrivning Anmäles sex stycken delegerade beslut angående parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad under perioden 10 mars till och med 14 april 2008. 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegerade beslut läggs till handlingarna. 

 
Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 
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 MBN §  56   

 
Verkställda delegationer bostadsanpassning. 

Ärendebeskrivning Anmäles 23 stycken delegerade beslut angående bostadsanpassning 
under perioden 4 mars till och med 10 april 2008. 

Arbetsutskottets förslag Anmälda delegerade beslut läggs till handlingarna. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 

 
 



                                                              23 
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll         
                                              Sammanträdesdatum      
                      

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-06 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-04-28 
  
 MBN §  58   

 
Meddelanden 

Ärendebeskrivning 1. Kommunfullmäktige biföll den 17 mars 2008 Mats Hellgrens m fl 
motion om hushållsnära miljöstationer med förtydligandet att 
miljöstationerna ska vara hushålls- eller kvartersnära.  

2. Kommunfullmäktige har den 17 mars 2008, § 31 antagit förslaget 
till plan-, bygg-, och bostadsprogram för 2008-2010.  

3. Länsstyrelsen beslutade den 29 februari 2008 att från och med 
den 1 mars 2008 överlåta visst tillsynsansvar enligt Miljöbalken 
till Kumla kommun. 

4. Länsrätten i Örebro län har i beslut den 11 april 2008 avslagit 
överklagande beträffande Länsstyrelsens beslut den 5 juni 2007 
angående miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 mars 2007 
att godkänna avstyckning och nybyggnation från Sånnersta 3:19. 

5. Detaljplanerna för del av kv. Sågen, Plåtslagaren 1, Ekeby 10:1 
och kv. Jupiter mm har den 17 april 2008 vunnit laga kraft. 

6. Kommunstyrelsen godkände den 9 april 2008, 59 §, barnbokslut 
för 2007. 
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