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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   71   
 Information - bygglovansökan via webben 

Ärendebeskrivning Information om arbetet med att möjliggöra ansökan om bygglov som 
e-tjänst.  

Arbetsutskottet förslag Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen. 
______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen. 
______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   72  2009/14 

 
Månadsrapport, budgetprognos 2009. 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna redovisar varje månad en budgetuppföljning till 
kommunstyrelsen. 

Miljö- och byggnadskontoret har den 30 september 2009 upprättat en 
budgetrapport. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetrapport för 
september månad 2009. 

______ 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Föreligger rapport för oktober 2009. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetrapport för 
september och oktober månad 2009. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   73  2009/1375 

 Klagomål på bullerstörningar från tågtrafiken 
Ärendebeskrivning 

Efter ombyggnaden av järnvägsspåren i centrala Kumla har klagomål 
på störande buller från tågtrafiken ökat. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att fråga Banverket om det 
finns skäl att revidera den bullerutredning som gjordes år 2002, samt 
att fråga när Banverket avser att sätta upp skärmar för att dämpa 
bullret på uteplatser. 

Beslutet ska översändas till Banverket. 
______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden begär att Banverket reviderar den 
bullerutredning som gjordes 2002 samt föreslår att Banverket sätter 
upp bullerdämpande skärmar eller liknande längs spåret. 

Beslutet ska översändas till Banverket 

______ 
  
Expediering Banverket i Sundbyberg 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   74  2009/1280 

 Förslag till krav på certifiering för att få borra energibrunnar 
inom Kumla kommun. 

Ärendebeskrivning 
Ett av Sveriges miljökvalitetsmål är Grundvatten av god kvalitet. 
Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU är det viktigt att 
brunnsborrarkåren har den kunskap som krävs för att miljömålet ska 
uppnås eftersom felaktig borrning kan orsaka dålig 
dricksvattenkvalitet, skador på fastigheter eller få till följd att de 
energibesparingar som utlovats inte uppfylls. På grund av detta har 
SGU som målsättning att alla borrentreprenörer inom vatten- och 
energibrunnsborrning ska vara certifierade. 

Miljö- och byggnadskontoret föreslår att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar att från och med den 1 juli 2010 får bara 
certifierade brunnsborrare utföra borrning av energibrunnar inom 
Kumla kommun. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att från och med den 1 juli 
2010 får bara certifierade brunnsborrare utföra borrning av 
energibrunnar inom Kumla kommun. 
______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att från och med den 1 juli 
2010 får bara certifierade brunnsborrare utföra borrning av 
energibrunnar inom Kumla kommun. 

______ 
  

Expediering Peter Eriksson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   75  2009/1286 

 
Ändring av Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel 

Ärendebeskrivning 
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel antogs av kommun-
fullmäktige år 2006. Taxan justerades av kommunfullmäktige den 17 
december 2007, § 162. Med anledning av ändringar i lagstiftningen 
behöver Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel ses 
över. 

Föreligger förslag till ny taxa. 

Miljö- och byggnadskontoret föreslår att miljö- och 
byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 
föreliggande taxa. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 
______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar 
taxa för offentlig kontroll av livsmedel. 
______ 

  

Expediering Peter Eriksson 

Kommunstyrelsen  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   76  2009/30 

 Östra Åby 1:16. Begäran om utdömande av försuttet vite 
Ärendebeskrivning Vid inventering av avloppet på Östra Åby 1:16 konstaterades att 

avloppsvattnet endast genomgår slamavskiljning innan avledning i 
öppet dike. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 september 
2007 att efter den 31 december 2008 förbjuda utsläpp av allt slags 
spillvatten från fastigheten som inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning. Fastighetsägaren beviljades den 10 december 2008 
tillstånd att anlägga markbädd. Den har dock inte hunnit anläggas 
före utgången av 2008. 

Miljö- och byggnadsnämnden förbjöd den 3 februari 2009, § 7, med 
stöd av 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken (SFS 1998:808) 
fastighetsägaren till Östra Åby 426 vid vite av 30 000 kronor att efter 
den 31 augusti 2009 släppa ut avloppsvatten från fastigheten Kumla 
Östra Åby 1:16, som inte genomgått en av miljö- och 
byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Eftersom avloppet på fastigheten Östra Åby 1:16  inte åtgärdats 
föreslår miljö- och byggnadskontoret att miljö- och 
byggnadsnämnden ansöker hos Länsrätten om utdömande av försuttet 
vite av 30 000 kr.   

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
______ 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Carl-Gustav Thunström förslår att ärendet återremitteras eftersom 
fastighetsägaren har påbörjat begärd åtgärd. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet  
enligt Carl-Gustav Thunströms förslag. 
______ 

  
Expediering Peter Eriksson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   77  2009/31  

 Gränby 2:20. Begäran om utdömande av försuttet vite  
Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Gränby 2:20 konstaterades att 
avloppsvattnet endast genomgår slamavskiljning innan avledning i 
öppet dike. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 september 
2007 att efter den 31 december 2008 förbjuda utsläpp av allt slags 
spillvatten från fastigheten som inte genomgått längre rening än 
slamavskiljning. Förbudet har inte efterkommits.  

Miljö- och byggnadsnämnden förbjöd den 3 februari 2009, § 8, med 
stöd av 26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken (SFS 1998:808) 
fastighetsägaren till Gränby Missionshuset 109, vid vite av 30 000 
kronor att efter den 31 augusti 2009 släppa ut avloppsvatten från 
fastigheten Gränby Missionshuset 109, som inte genomgått en av 
miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 
slamavskiljning. 

Eftersom avloppet på fastigheten Gränby 2:20 inte åtgärdats föreslår 
miljö- och byggnadskontoret att miljö- och byggnadsnämnden 
ansöker hos Länsrätten om utdömande av försuttet vite av 30 000 kr.  

Arbetsutskottets förslag Avger inget förslag till beslut. 
______ 

Miljö- och 
byggnadsnämnden 

Carl-Gustav Thunström förslår att ärendet återremitteras eftersom 
fastighetsägaren påbörjat begärd åtgärd. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet enligt  
Carl-Gustav Thunströms förslag. 
______ 

  
Expediering Peter Eriksson 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   78   
 Information - översiktsplan Kumla 25 000 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadskontoret informerar om arbetet med den nya 
översiktsplanen.  

 Informationen lämnas vid nämndens sammanträde den 27 oktober 
2009. 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen. 
______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   79  2009/1123 

  

Ärendebeskrivning Ekeby-Björka 2:3, Kumla kommun. Avstyckning och nybyggnad 
av enbostadshus. Förhandsbesked 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 3 maj 2005 att godkänna 
lokaliseringen av två fastigheter i norra delen av fastigheten Ekeby-
Björka 2:3. En av de godkända lokaliseringarna har sedan styckats av 
och bygglov beviljats för ett enbostadshus som nu också är uppfört. 

Eftersom förhandsbesked gäller två år måste förnyad prövning göras 
av den andra lokaliseringen.  

Granneyttrande har inkommit den 24 september 2009 innehållande 
erinringar mot lokaliseringen. 

Föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2009 med förslag till 
beslut. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen under 
förutsättning att befintlig utfart i norr nyttjas och anslutning sker till 
kommunens VA-ledningar samt att byggnaderna anpassas till 
landskapsbilden och bebyggelsemiljön.  
______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen under 
förutsättning att befintlig utfart i norr nyttjas och anslutning sker till 
kommunens VA-ledningar samt att byggnaderna anpassas till 
landskapsbilden och bebyggelsemiljön.  

______ 
Expediering Kurt Larsson 

Fastighetsbildningsmyndigheten 
  
 Detta förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om 

bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Om 
bygglovansökan inte görs inom två år upphör förhandsbeskedet att 
gälla. Förhandsbesked ger inte rätt att påbörja den sökta åtgärden 
innan bygglov prövats och beviljats. 

Faktura: 1 050 kr skickas separat 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   80  2009/1383 

 Södra Via 2:18, Via industriområde. Bygglov 

Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 7 september 2009 att 
bygglov kan beviljas enligt granskningsyttrande för ett kallager om ca 
5 400 kvadratmeter på fastigheten Södra Via 2:18.  

Eftersom lagret har förstorats till ca 5 600 kvadratmeter och 
ytterligare ett lager på ca 2 100 kvadratmeter planeras samtidigt 
behövs ett nytt nämndbeslut. 

Miljö- och byggnadskontoret föreslår att bygglov bör kunna beviljas 
med stöd av översiktsplanen och framtaget samrådsförslag till 
detaljplan.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas enligt 
granskningsyttrande med stöd av översiktsplanen och framtaget 
samrådsförslag till detaljplan. 

______ 
Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas enligt 

granskningsyttrande med stöd av översiktsplanen och framtaget 
samrådsförslag till detaljplan. 
______ 

  
Expediering Aris Zenicanin 

Kumla fastigheter AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   81  2009/1204 

 Vevstaken 2, Västra Bangatan 50, Via industriområde. Bygglov 
(tidsbegränsat) 

Ärendebeskrivning Föreligger ansökan om bygglov (tillfällig åtgärd) för två 
tillbyggnader med kallager (350 respektive 375 kvadratmeter) Det 
ena lagret hamnar på förgårdsmark som enligt gällande detaljplan inte 
får bebyggas. Vid besiktning har konstaterats att åtgärder vidtagits 
utan lov. 

Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt tjänsteutlåtandet  
______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets och 
tjänsteutlåtandets förslag 

1. att med stöd av plan- och bygglagen 11 kap1§ 1st bevilja 
bygglov för rubricerade byggnader i efterhand, dock som 
tidsbegränsat bygglov för en period av max fem år, och att 
medge mindre avsteg från detaljplan då den ena 
lagerbyggnaden till större del är placerad på 
förgårdsmark/prickad mark. 

2. att bygglov- och bygganmälanprocessen ska hanteras i 
enlighet med tjänsteutlåtandet.  

3. att med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § debitera 
Schurpack Sweden AB en byggnadsavgift på fyra gånger den 
aktuella bygglovavgiften (4 × 4 760 = 19 040 kr) 

______ 
 

  
Expediering Aris Zenicanin 

Andreas Davidsson, Schurpack Sweden AB 
Ronny Blomqvist (kvalitetsansvarig) 
PEAB AB 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   82  2009/1220 

 Stene 6:6 (6:18). Skjutbanevägen 13, Åbytorp. Tillbyggnad av 
stall. Bygglov 

Ärendebeskrivning Föreligger ansökan om tillbyggnad av ett stall. Tillbyggnaden blir ca 
50 kvadratmeter och stallet är idag ca 55 kvadratmeter stort. Eftersom 
hästverksamhet kan ha viss omgivningspåverkan har närmast berörda 
fastighetsägare fått möjlighet att lämna synpunkter senast den 16 
oktober 2009.  

Berörda grannar som fått ta del av ansökan har inget att erinra. 

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

______ 
Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Bygglov kan beviljas när erforderliga handlingar inkommit och 
granskats. 

______ 
  
Expediering Aris Zenicanin 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   83  2009/1331 

 Lokala trafikföreskrifter (LTF) – hastighetsbegränsning 30 
km/tim på Täbyvägen (väg 646) 

Ärendebeskrivning I början av året skickade tekniska kontoret en ansökan till 
Länsstyrelsen om hastighetsbegränsning 30 km/tim på en sträcka på 
Täbyvägen/väg 646 vid den planerade förskolan Matildelund. 
Motiven till ansökan var för att höja trafiksäkerheten då förskolans 
in-/utfart ligger i direkt anslutning till Täbyvägen/väg 646 som är 
huvudgata med mycket trafik. Vägsträckan låg utanför tättbebyggt 
område och Länsstyrelsen hade därmed beslutsmandatet. Enligt 
beslut av länsstyrelsen den 11 augusti 2004 (LTF 2004-15) var högsta 
tillåtna hastighet 50 km/tim. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 26 maj 2009 om nya gränser 
för tättbebyggt område, LTF 1881 2009-00092 och vägsträckan 
ligger därmed inom denna gräns. Bashastigheten inom tätbebyggt 
område är 50 km/tim. Tekniska kontoret har återtagit ansökan från 
Länsstyrelsen eftersom kommunen nu är beslutande myndighet. 

Sociala rådet har beretts tillfälle att yttra sig och har inget att erinra.  

Tekniska kontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden inför 
LTF 1881 2009-00109 som innebär att hastighetsbegränsningen 
sänks till 30 km/tim från och med den 10 november 2009.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att införa LTF 1881 2009-
00109, som innebär att hastighetsbegränsningen sänks till 30 km/tim. 

Beslutet gäller från och med den 10 november 2009. 

______ 
Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att införa LTF 1881 2009-
00109, som innebär att hastighetsbegränsningen sänks till 30 km/tim. 

Beslutet gäller från och med den 10 november 2009. 
______ 

  
Expediering Ewa Dalin för vidare expediering 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   84  2009/1332 

 Kumla kommuns föreskrifter om hastighetsbegränsning  

Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2000, § 81, att anta 
trafikplanen ”Lugna Gatan”. Enligt planen ska hastighetsbegränsning 
30 km/tim införas inom områden i lokalgatunätet med hänsyn till 
trafiksäkerhet m m. 

Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2009, § 145, att 
högsta tillåtna hastighet på gator och vägar i anslutning till Kumlas 
skolor ska vara 30 km/tim med hänsyn till trafiksäkerheten m m. 
Tekniska kontoret kommer att införa hastighetsbegränsning om 30 
km/tim inom bostadsområdet Prästgårdsskogen, d v s Andréns väg, 
von Rosensteins väg, Falks väg och Franzéns väg. I området ligger 
Malmens förskola och skola. 

Tekniska kontoret föreslår att beslut om gårdsgata upphävs när 
hastighetsbegränsning 30 km/tim införs på von Rosensteins väg.  

Tekniska kontoret föreslår att parkeringsförbud ska råda på von 
Rosensteins väg.  

Polismyndigheten i Kumla samt sociala rådet har inget att erinra mot 
förslaget. 

Tekniska kontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden inför 
LTF 1881 2009-00111 (begränsning av hastighet 30 km/tim) enligt 
förslag till beslut och att upphäver 2000-8 samt att införa LTF 1881 
2009-00112 (parkeringsförbud) enligt förslag till beslut och upphäva 
1990-104 från och med den 10 november 2009. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att införa LTF 1881 2009-
00111 (begränsning av hastighet 30 km/tim) enligt förslag till beslut 
och att upphäver 2000-8 (gårdsgata) samt att införa LTF 1881 2009-
00112 (parkeringsförbud) enligt förslag till beslut och upphäva 1990-
104.  

Besluten gäller från och med den 10 november 2009. 

______ 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   84 forts.  2009/1332 

 Kumla kommuns föreskrifter om hastighetsbegränsning  
Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att införa LTF 1881 2009-

00111 (begränsning av hastighet 30 km/tim) enligt förslag till beslut 
och att upphäver 2000-8 (gårdsgata) samt att införa LTF 1881 2009-
00112 (parkeringsförbud) enligt förslag till beslut och upphäva 1990-
104.  

Besluten gäller från och med den 10 november 2009. 
______ 

  
Expediering Ewa Dalin för vidare expediering 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   85  2009/1347 

 Lokala trafikföreskrifter – upphävande av beslut om 
datumparkering i Kumla kommun. 

Ärendebeskrivning Enligt beslut den 28 augusti 1990, LTF 1990-40, gäller 
datumparkering inom Kumla tätort, från 15 september till 15 juni 
mellan kl 00.00 och 10.00. Det innebär parkeringsförbud på den sidan 
av gatan som har jämt nummer på dagar med jämt datum och vise 
versa.  

Om datumparkering ska gälla även i fortsättningen i Kumla tätort 
måste en omfattande skyltsättning göras för de områden som har en 
numrering som inte stämmer in i ett beslut om datumparkering. 
Tekniska kontoret upplever även att problem med felparkerade bilar 
inte kan lösas med datumparkering. Flera andra kommuner har idag 
valt att gå ifrån datumparkering. 

Tekniska kontoret föreslår att den lokala trafikföreskriften om 
datumparkering i Kumla tätort, LTF 1990-40 upphör att gälla från och 
med den 10 november 2009.  

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att den lokala 
trafikföreskriften om datumparkering i Kumla tätort, LTF 1990-40 
upphör att gälla. 

Beslutet gäller från och med den 10 november 2009. 

______ 
Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att den lokala 
trafikföreskriften om datumparkering i Kumla tätort, LTF 1990-40 
upphör att gälla. 

Beslutet gäller från och med den 10 november 2009. 
______ 

  
Expediering Ewa Dalin för vidare expediering 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-27 
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2009-10-19 
  
 MBN §   86   

 
Meddelanden  

1.                           2008/42 Regeringsrätten beslutade den 25 augusti 2009 att inte meddela 
prövningstillstånd gällande miljö- och byggnadsnämndens beslut 
angående positivt förhandsbesked för fastigheten Stene 7:1. 

Arbetsutskottets förslag Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

______ 

Miljö- och 
byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

______ 
  
  
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 


