
KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 
 

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

Plats och tid Stadshuset, Kumla, den 16 juni 2009 klockan 16.00 – 18.00 
  
 
Beslutande Carl-Gustav Thunström, ordf (s) Camilla Eskilsson (kd) 
 Bert Eriksson (s) Elisabeth Ekestubbe (m)  
 Ulla Engqvist Gullberg (s) Tony Larsson-Malmberg (fp) 
 Sten Persson (s) Mikael Riberg (mp) 
 Carina Bäck (s) Bengt Friman (c) tjg.ers. 
 Gun-Britt Ahlin (s) tjg. ers  
   
 
Ej tjg. ersättare Christer Fallén (kd) Jan Nilsson (mp) 
 Gerth Thorstensson (fp)   
   
 
Övriga Caroline Eriksson sekr.  
 Kurt Larsson  
   
 
Justerare Ulla Engqvist Gullberg 
 
Sekreterare .................................................... §§ 54-60 
 Caroline Eriksson                          
 
 
Ordförande ..................................................... 
 Carl-Gustav Thunström                                             
 
 
Justerare ..................................................... 
 Ulla Engqvist Gullberg 
                                          
 
 Anslag/Bevis 
 

Styrelse/Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2009-06-16 
 

Datum för uppsättande 2009-06-18 Datum för nedtagande 2009-07-10 
 

Förvaringsplats Miljö- och byggnadsnämndens expedition 
  
  
Underskrift ...................................................... 
 Caroline Eriksson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 
  
  

 MBN §   54  2008/839 

 Detaljplan, Fiskalen 14 m.fl. Götgatan – Marielundsgatan. 
Ärendebeskrivning 

Kumlabostäder AB har förvärvat fastigheten Fiskalen 14 och avser att 
riva befintligt bostadshus med cirka 18 lägenheter och bygga ett nytt 
med cirka 35 lägenheter, som ansluter till det nyligen uppförda 
flerbostadshuset på Fiskalen 12. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 september 2008, § 92 
att detaljplaneförslag för Fiskalen 14 m.fl. ska upprättas och skickas 
på samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 21 §. 

Detaljplaneförslaget har varit på samråd från den 8 maj till och med 
den 3 juni 2009.  

Samrådsredogörelse lämnas vid nämndens sammanträde.  
 

Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslaget ska 
utformas enligt muntliga kommentarer och ställningstaganden i 
samrådsredogörelsen samt ställas ut enligt Plan och bygglagen 5 kap 
23 §.  

_____ 
 
 
 

 

Expediering Ewa Willén för vidare expediering 
Kumla Bostäder AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 
  
  

 MBN §   55  2009/643 

 Detaljplan, Klövern 3. Rosenvägen 17 
Ärendebeskrivning 

Fastighetsägaren till Klövern 3 har begärt att detaljplanen ändras så 
att annan användning än bara industri kan tillåtas i de gamla 
lokalerna.  

Miljö- och byggnadsnämnden har den 12 september 2006, § 89 
beviljat mindre avvikelse från plan och bygglov för tillfällig åtgärd 
avseende en bostad.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 28 april 2009, § 32 att ge 
miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på 
ändring av detaljplan för Klövern 3. 

Detaljplanen har varit på samråd från och med den 13 maj till och 
med den 6 juni 2009. Ärendet handläggs med så kallat enkelt 
planförfarande, varför någon utställning inte sker. 

Samrådsredogörelse lämnas vid nämndens sammanträde.  
Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
29 § detaljplanen som justerats enligt samrådsredogörelsens 
kommentarer och ställningstaganden. 

_____ 
 
 
Detta beslut får enligt 13 kap 1 och 5 §§ Plan- och bygglagen över- 
klagas av den som senast under samrådstiden framfört synpunkter 
som inte tillgodosetts. Se besvärsbilaga. 
 
Justering av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens  
anslagstavla 2009-06-19. 

Expediering Johannes Ludvigsson för vidare expediering 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Fastighetsbildningsmyndigheten 
Markägare enligt förteckning 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 
  
  

 MBN §   56  2008/538 

 Detaljplan, Sörby rid- och bostadsområde 
Ärendebeskrivning 

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 mm ska 
tas med. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 september 2007 att 
påbörja lokaliserings- och planutredningen för ny ridhusanläggning. 
Planförslaget skickades på samråd från och med den 26 maj till och 
med den 26 juni 2008. 

Detaljplaneprojektet finns nu med som projekt i det av fullmäktige i 
mars 2008 antagna plan-, bygg-, och bostadsprogram 2008–2010.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 2 september 2008 om 
förnyat samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 21§ för detalj-
planeförslaget. Samrådstiden är den 7 november till och med den 5 
december 2008. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 december 2008, § 
151 att detaljplaneförslag ska utformas enligt muntliga kommentarer 
och ställningstagande samt ställas ut enligt Plan och bygglagen 5 kap 
23 §.  

Detaljplaneförslaget har varit utställt från och med den 7 maj till och 
med den 3 juni 2009. 

Tjänsteutlåtande lämnas vid nämndens sammanträde.  
Miljö- och byggnads- 
nämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
29 § detaljplanen som justerats enligt tjänsteutlåtandets kommentarer 
och ställningstaganden.  

_____ 
 
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 2009-06-19. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 
  
  

 MBN §   forts 56  2008/538 

 Detaljplan, Sörby rid- och bostadsområde 

Expediering Kurt Larsson för vidare expediering 
Länsstyrelsen i Örebro län 
Fastighetsbildningsmyndigheten 
Tekniska kontoret 
Markägare enligt förteckning 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 
  
  

 MBN §   57   

 Hällabrottet 1:88, Kapellgatan 2. Ansökan om 
bostadsanpassningsbidrag. 

Ärendebeskrivning 
Person boende på fastigheten Hällabrottet 1:88 har den 5 maj 2009 
ansökt om bostadsanpassningsbidrag avseende anpassning av kök.  

Byggnadsinspektör AnnSofi Stolt har den 3 juni 2009 upprättat 
tjänsteutlåtande och föreslår att ansökan om bostadsanpassnings-
bidrag bifalls för specialprodukter enligt punkt 2 i tjänsteutlåtandet 
till en summa av 36 000 kr och att resterande åtgärder avslås eftersom 
dessa inte överensstämmer med villkoren i § 6 Lagen om bostads-
anpassningsbidrag och Boverkets handbok för bostadsanpassnings–
bidrag.  

Sökanden har beretts möjlighet att yttra sig över tjänsteutlåtandet 
senast den senast den 15 juni 2009. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandet och 

bifaller bostadsanpassningsbidrag för specialprodukter enligt punkt 2 
i tjänsteutlåtandet till en summa av 36 000 kr. Bidrag till resterande 
sökta åtgärder avslås eftersom dessa inte överensstämmer med 
villkoren i § 6 Lagen om bostadsanpassningsbidrag och Boverkets 
handbok för bostadsanpassningsbidrag.  

______ 

 
Expediering Sökanden + besvärshänvisning 

AnnSofi Stolt 
 
 


