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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 87 Dnr MBN 2009/1602

Budgetuppföljning, månadsrapport november 2009. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har den 20 november 2009 upprättat budgetuppföljning, 
månadsrapport för november 2009. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapport för november 2009.  

Arbetsutskottets behandling 
Miljö- och byggnadskontoret har den 20 november 2009 upprättat budgetuppföljning, 
månadsrapport för november 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapport för november 2009.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 88 Dnr MBN 2009/728 

Budget 2010 och flerårsbudget 2011-2012 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till internbudget 2010 och 
flerårsbudget 2011–2012. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till internbudget 2010 och flerårsbudget 
2011-2012. 

Arbetsutskottets behandling 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar internbudget 
2010 och flerårsbudget för 2011-2012 men att problembeskrivningen ska ses över och 
skickas ut tillsammans med kallelsen till nämnden. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt Carl-Gustav Thunströms (S) förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar internbudget 2010 och flerårsbudget för 2011-2012 
med den justerade problembeskrivningen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 89 Dnr MBN 2009/1569

Intern kontrollplan 2010 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen stadgas att kommunstyrelsen och nämnderna ska se till att den interna 
kontrollen är tillräckligt. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 oktober 2004, § 67, att godkänna förslag till 
reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar intern kontrollplan för miljö- och 
byggnadsnämnden år 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar intern kontrollplan för miljö- och 
byggnadsnämnden år 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 90 Dnr MBN 2009/1565
Sammanträdestider för miljö- och byggnadsnämnden, dess 
arbetsutskott och gruppinformation 2010 och januari 2011 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har lämnat förslag på sammanträdestider för år 2010 samt 
för januari 2011. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till sammanträdestider. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens behandling 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att förvaltningens förslag till sammanträdestider 
antas med justeringen att nämndens sammanträde den 15 december 2010 startar kl. 
16.00. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till sammanträdestider med justeringen att 
nämndens sammanträde den 15 december 2010 börjar kl. 16.00. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 91 Dnr MBN 2009/1361

Dokumenthanteringsplan 

Ärendebeskrivning 
Enligt arkivlagen och det kommunala arkivreglementet är varje nämnd skyldig att 
upprätta en arkivförteckning och dokumenthanteringsplan. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till dokumenthanteringsplan för 
miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde. Förslaget innebär att tidigare 
upprättad dokumenthanteringsplan från den 24 oktober 2006, ersätts. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar dokumenthanteringsplan för miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar dokumenthanteringsplan för miljö- och 
byggnadsnämnden. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 92 Dnr MBN 2009/1564

Verksamhetsplan för miljöavdelningen 2010 

Ärendebeskrivning 
Enligt förordning om tillsyn enligt miljöbalken ska miljö- och byggnadsnämnden för 
varje år upprätta en plan för hur tillsynsarbetet ska bedrivas. 
 
Miljöavdelningen har den 19 november 2009 upprättat förslag till verksamhetsplan för 
år 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar verksamhetsplan för miljöavdelningen för år 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar verksamhetsplan för miljöavdelningen för år 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 93 Dnr MBN 2009/1379
Dykaren 6. Förslag till beslut om föreläggande vid vite med 
anledning av brister i egentillsyn i avdelningskök på Solbacka. 

Ärendebeskrivning 
Eftersom inga eller endast ett fåtal av de kontroller, som enligt verksamhetens 
faroanalys ska dokumenteras, är utförda går det inte att bedöma om verksamheten 
bedriver en säker livsmedelshantering. Då hanteringen vänder sig till känsliga grupper 
är det av största vikt att säkerheten kan garanteras. Trots upprepade anmärkningar och 
föreläggande har rättelse inte skett.  
 
Enligt 18, 22, 23 §§ livsmedelslagen (2006:804) får kontrollmyndigheten meddela de 
förelägganden som behövs för att lagen ska följas samt förena dessa med vite. Enligt 4 § 
i lag (1985:206) om viten får vite föreläggas som löpande vite. 
 
Förslaget till beslut har kommunicerats med socialförvaltningen. Den 4 november 
inkom ett yttrande från enhetschefen på Solbacka. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsbyggnämnden beslutar att med stöd av 18, 22, 23 §§ 
livsmedelslagen (2006:804) förelägga Socialförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 
Kumla, att omgående kontrollera och journalföra enligt verksamhetens 
egenkontrollprogram. Föreläggandet förenas med stöd av 4 § i lag (1985:206) om viten 
med ett löpande vite om 5 000 kronor per påbörjat kvartal från den 1 januari 2010. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsbyggnämnden beslutar att med stöd av 18, 22, 23 §§ 
livsmedelslagen (2006:804) förelägga Socialförvaltningen, Kumla kommun, 692 80 
Kumla, att omgående kontrollera och journalföra enligt verksamhetens 
egenkontrollprogram. Föreläggandet förenas med stöd av 4 § i lag (1985:206) om viten 
med ett löpande vite om 5 000 kronor per påbörjat kvartal från den 1 januari 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 94 Dnr MBN 2009/30 
Östra Åby 1:16 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

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. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterade den 27 oktober 2009 ärendet eftersom 
fastighetsägaren påbörjat åtgärd men inte hunnit färdigställa åtgärden innan nämndens 
sammanträde. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Nämndens behandling 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att ärendet återremitteras. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 95 Dnr MBN 2009/1601

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 19 december 2005, § 118 en ny plan- och bygglovtaxa 
som godkändes av miljö- och byggnadsnämnden den 25 oktober 2005, § 99. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 23 oktober 2007, § 134 att höja 
grundbeloppet från 26 till 28 kronor från och med den 1 januari 2008. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden höjer grundbeloppet för 2010 från 28 till 30 kr. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden höjer grundbeloppet för 2010 från 28 till 30 kr. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 96 Dnr MBN 2008/839 

Fiskalen 14 m fl. Götgatan - Marielundsgatan - Detaljplan. 

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.  
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2009, § 54 att detaljplaneförslaget 
ska utformas enligt muntliga kommentarer och ställningstaganden i 
samrådsredogörelsen samt ställas ut enligt plan och bygglagen 5 kap 23 §.  
 
Förslaget har varit utställt under perioden 9 november till den 7 december 2009. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § detaljplan för 
Kv. Fiskalen. 

Arbetsutskottets behandling 
Synpunkter har inkommit från Kumla Bostäder AB, Nerikes brandkår och Skanova. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § detaljplan för 
Kv. Fiskalen. 
 
 
Detta beslut får enligt 13 kap 1 och 5 §§ plan- och bygglagen överklagas av den som 
senast under samrådstiden framfört synpunkter som inte tillgodosetts. Se besvärsbilaga.
 
Justering av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla 2009-12-
18. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 97 Dnr MBN 2008/488 

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 
erbjuda färdiga alternativa tomtlägen vid företagsförfrågningar bör detaljplanearbetet 
påbörjas för det aktuella området i nordväst. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 11 december 2007, § 173, att 
detaljplaneförslag ska upprättas och skickas på samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
21 §. 
Detaljplaneförslag för Norra Mos företagspark har varit utskickat på samråd under tiden 
7 maj – 28 maj 2008. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 juni 2008, § 68 att detaljplaneförslag 
ska utformas enligt kommentar och ställningstagande och ställas ut enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 23§. 
Förslaget har varit utställt under perioden 9 november till den 7 december 2009. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § detaljplan för 
Norra Mos företagspark. 

Arbetsutskottets behandling 
Synpunkter har inkommit från Nerikes Brandkår och Skanova. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet den 15 december 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot planförslaget men anser att en 
fördjupad översikt för området är nödvändig. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § detaljplan för 
Norra Mos företagspark, etapp 3. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Detta beslut får enligt 13 kap 1 och 5 §§ plan- och bygglagen överklagas av den som 
senast under samrådstiden framfört synpunkter som inte tillgodosetts. Se besvärsbilaga.
 
Justering av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla 2009-12-
18. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 98 Dnr MBN 2009/1143

Kv. Bulldoggen - Boxern. Linnégatan - Detaljplan 

Ärendebeskrivning 
Efter synpunkter vid samråd den 25 september till 23 oktober 2000 om ett förslag om 
detaljplaneändring för en mindre grönyta (ca 1 075 m2) norr om Östra Linnégatan 
mellan kvarteren Boxern och Bulldoggen till småhustomt beslutade miljö- och 
byggnadsnämnden den 31 oktober 2000, § 90 att inte ändra detaljplanen för området. 
 
Föreligger ny förfrågan om att få stycka av en tomt för bostadsändamål. Vid förnyat 
muntligt samråd med kultur- och fritidsförvaltningen konstaterades att det inte finns ett 
allmänt behov av parkmark eller lekplats i det berörda området. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 september 2009, § 65 att planarbetet 
skulle återupptas och att planförslaget ställs ut enligt plan och bygglagen 5 kap 23 §. 
 
Förslaget har varit utställt under perioden 9 november till den 7 december 2009. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § detaljplan för 
Kv. Boxern-Bulldoggen. 

Arbetsutskottets behandling 
Föreligger yttrande från fyra grannar som har erinringar mot planförslaget dessutom 
finns ett granskningsyttrande från länsstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet den 15 december 2009. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Nämndens behandling 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hade inget att erinra mot planförslaget utan är positiva 
till planförslaget. 
 
Yrkanden 
Carl-Gustav Thunström (S) yrkar återremiss för kommunicering med de som haft 
erinringar mot planförslaget. Miljö och byggnadsnämnden är positivt inställd till 
planförslaget. 
 
Camilla Eskilsson (KD) yrkar återremiss för kommunicering med de som haft erinringar 
mot planförslaget. Miljö och byggnadsnämnden är negativt inställd till planförslaget. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggandsnämnden återremitterar planen för kommunicering med de som 
haft erinringar mot förslaget.  
 
Miljö och byggnadsnämnden är positiv till planförslaget. 
 
Reservationer 
Camilla Eskilsson (KD) Elisabet Ekestubbe (M), Tony Larsson-Malmberg (FP),  
Mikael Riberg (MP) och Bengt Friman (C) reserverar sig till förmån för Camilla 
Eskilssons yrkande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 99 Dnr MBN 2009/804 

Idrottsparken, Idrottsgatan - Detaljplan  

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag från Kumla Bostäder AB om att bygga cirka elva enbostadshus 
mellan Idrottsgatan och bollplanen i Idrottsparken. Åtgärden förutsätter att en ny 
detaljplan upprättas för området. 
 
Detaljplaneprojektet finns med i Plan-, bygg- och bostadsprogram 2009-2011. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2009, § 42 att planförslag ska 
upprättas och skickas på samråd enligt plan- och bygglagen kap 5 § 20. 
 
Förslaget har varit på samråd under perioden 7 september till den 5 oktober 2009. 

Arbetsutskottets behandling 
Yrkanden 
Camilla Eskilsson (KD) yrkar att arbetsutskottet återremitterar ärendet. 
Carl-Gustav Thunström (S) yrkar att ärendet ska behandlas av miljö- och 
byggnadsnämnden den 15 december 2009 men avger inget förslag till beslut. 
 
Preliminär samrådsredogörelse med yttranden ska lämnas till nämnden. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt Carl-Gustav Thunströms (S) förslag. 

Nämndens behandling 
Föreligger samrådsredogörelse där förvaltningen föreslår att miljö- och 
byggnadsnämnden återremitterar ärendet till miljö- och byggnadskontoret för ytterligare 
utredning av hela området och förnyat samråd med kommunstyrelsen. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet till miljö- och byggnadskontoret 
för ytterligare utredning av hela området och förnyat samråd med kommunstyrelsen. 



17 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 100 Dnr MBN 2009/1496

Saturnus 7, Marsvägen 20. Fylsta industriområde. Bygglov 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser nybyggnad av 740 kvadratmeter industri. Åtgärden överensstämmer med 
gällande detaljplan. 

Förvaltningens förslag 
Bygglov kan beviljas efter erforderlig granskning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Arbetsutskottets beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter erforderlig 
granskning. 

Nämndens beslut 
Bygglov kan beviljas efter erforderlig granskning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 101 Dnr MBN 2009/561 
Joglunda 1:1, Kumla kommun. Avstyckning och nybyggnad av 
enbostadshus. Förhandsbesked. 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förfrågan från Erik Johansson och Sofia Nyberg avseende avstyckning och 
nybyggnad av enbostadshus på del av Joglunda 1:1 i Hardemo ca 500 meter söder om 
motorvägen.  
 
Samråd har skett med länsstyrelsen avseende eventuella fornlämningar. Efter att frågan 
utretts konstaterar länsstyrelsen att fornlämningar inte berörs varför inget finns att 
erinra. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen under förutsättning att 
anpassning sker till kulturlandskapet och dess bebyggelse. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen under förutsättning att 
anpassning sker till kulturlandskapet och dess bebyggelse. 
 
 
 
 
 
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 2 100 kr skickas separat. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 102 Dnr MBN 2009/581 

Örsta 3:20 - Nybyggnad av enbostadshus. Förhandsbesked  

Ärendebeskrivning 
Föreligger förfrågan från Alice Sköld, Kumla avseende avstyckning och nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Örsta 3:20 väster om Hällabrottet. Byggplatsen är belägen 
intill en grupp av sex enbostadshus och cirka 70 meter från riksväg 51 och cirka 60 från 
industrispåret till Kvarntorp. Anslutning kan ske till kommunens vatten- och 
avloppsledningar. 
 
Berörda grannar har fått möjlighet att senast den 19 maj 2009 lämna synpunkter. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 26 maj 2009, § 44 att återremittera ärendet. 
 
Synpunkter har inkommit från fastighetsägarna till Örsta 3:30 och 6:1. 
 
Enligt bullerberäkning blir den ekvivalenta ljudnivån 54 dBA utmed 70-
kilometerssträckan och 57 dBA utmed 90-kilometersträckan. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen med villkor att placering av 
byggnad, uteplatser och fönster ordnas med beaktande av ljudnivån och att anslutning 
sker till kommunens VA-ledningar. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen med villkor att placering av 
byggnad, uteplatser och fönster ordnas med beaktande av ljudnivån och att anslutning 
sker till kommunens VA-ledningar. 
 
 
 
 
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 2 100 kr skickas separat. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 103 Dnr MBN 2009/1322
Gränby 5:1 (del av) - Avstyckning och nybyggnad av 
enbostadshus och garage. Förhandsbesked  

Ärendebeskrivning 
Föreligger förfrågan från Magnus Claesson och Helen Persson, Kumla avseende  
avstyckning och nybyggnad av enbostadshus norr om Hemvägens förlängning i 
Sannahed. Byggnaden skulle placeras i anslutning till en befintlig bebyggelsegrupp 
utmed vägen.  
 
Berörda grannar har fått möjlighet att lämna yttrande. Några synpunkter har in te 
kommit in.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen med villkor att ändamålsenlig 
fastighetsutformning ordnas, att anslutning sker till kommunens VA-ledningar och att 
anpassning sker till by- och kulturmiljö. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen med villkor att ändamålsenlig 
fastighetsutformning ordnas, att anslutning sker till kommunens VA-ledningar och att 
anpassning sker till by- och kulturmiljö. 
 
 
 
 
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 2 100 kr skickas separat. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 104 Dnr MBN 2009/1603
Namnsättning av gator och kvarter i Norra Mos, Skogstorp och 
Via 

Ärendebeskrivning 
Namnsättningsgruppen föreslår  
1. kvartersnamnen Jordgubben, Rönnbäret och Slånbäret i Sörby ridhus- och småhus-
område. 
2. kvartersnamnet Entreprenören  i Norra Mos 
3. kvartersnamnet Mäklaren i centrum mellan stadshuset och Odengatan 
4. områdesnamnet Södra Skogstorp för nya bostadsområdet med tidigare arbetsnamnet 
Sörby ridhus- och bostadsområde 
5. vägnamnet Lertagsvägen för gamla vägen mellan Viagatan och nya brandstationen i 
Byrsta 
6. gatunamnet Torggatan för den korta gatan mellan Odengatan och Köpmangatan 
7. gatunamnet Fordonsgatan  för den föreslagna gatan väster om Carlbarks i Norra Mos

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar namnsättningsgruppens förslag. 

Arbetsutskottets behandling 
Arbetsutskottet diskuterar även följande namnförslag.  
4. Skogsgläntan eller Vargavrån 
6. Stadshusgatan 
7. Motorvägen 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Nämndens behandling 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar att införa 
namnen: 
1. kvartersnamnen Jordgubben, Rönnbäret och Slånbäret i Sörby ridhus- och småhus-
område. 
2. kvartersnamnet Entreprenören  i Norra Mos 
3. kvartersnamnet Mäklaren i centrum mellan stadshuset och Odengatan 
4. områdesnamnet Skogsgläntan för nya bostadsområdet med tidigare arbetsnamnet 
Sörby ridhus- och bostadsområde 
5. vägnamnet Lertagsvägen för gamla vägen mellan Viagatan och nya brandstationen i 
Byrsta 
 
6. gatunamnet Stadshusgatan för den korta gatan mellan Odengatan och Köpmangatan 
7. gatunamnet Fordonsgatan  för den föreslagna gatan väster om Carlbarks i Norra Mos
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Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att införa följande nya namn 
 
1. kvartersnamnen Jordgubben, Rönnbäret och Slånbäret i Sörby ridhus- och småhus-
område. 
2. kvartersnamnet Entreprenören i Norra Mos 
3. kvartersnamnet Mäklaren i centrum mellan stadshuset och Odengatan 
4. områdesnamnet Skogsgläntan för nya bostadsområdet med tidigare arbetsnamnet 
Sörby ridhus- och bostadsområde 
5. vägnamnet Lertagsvägen för gamla vägen mellan Viagatan och nya brandstationen i 
Byrsta 
6. gatunamnet Stadshusgatan för den korta gatan mellan Odengatan och Köpmangatan 
7. gatunamnet Fordonsgatan  för den föreslagna gatan väster om Carlbarks i Norra Mos
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 105 Dnr MBN 2009/1604

Omskrivning av lokala trafikföreskrifter 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret redovisar en sammanställning över inventerade lokala 
trafikföreskrifter (LTF) i kommunen. Förändringarna innebär bland annat en anpassning 
till nya författningar eller att gamla trafikföreskrifter som blivit överflödiga gallras bort 
eller förändras. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  
1. införa LTF enligt bilagor 
2. att uppdra åt teknisk chef eller trafikhandläggare var för sig expediera beslutet. 

Arbetsutskottets behandling 
Polisen och sociala rådet har yttrat sig men har inget att erinra. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  
1. införa LTF enligt bilagor 
2. att uppdra åt teknisk chef eller trafikhandläggare var för sig expediera beslutet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2009-12-15 § 106 Dnr MBN 2009/1605

Omskrivning av lokala trafikföreskrifter (LTF) - huvudled 

Ärendebeskrivning 
Genom lokal trafikföreskrift, LTF (10 kap 1 § pkt 1, Trf, trafikförordningen) får 
bestämmas att viss väg eller vägsträcka ska anses som huvudled. Vid bedömning av om 
en väg bör klassificeras som huvudled bör dess karaktär av genomfartsled liksom 
trafikvolymens storlek har betydelse. Även det körsätt som spontant ”bildas” på vägen 
bör beaktas vid bedömningen.  
 
Tekniska kontoret har gjort en översyn över vilka gator som ska vara huvudleder inom 
tättbebyggt område och utom tättbebyggt område där kommunen är väghållare. Särskilt 
beslut (LTF) om väjningsplikt fordras då två huvudleder korsar varandra. I korsningen 
Järsjögatan - Viagatan råder idag väjningsplikt vid infart på Viagatan. Ett antal 
trafikolyckor har inträffat i korsningen och stopplikt föreslås införas.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
1. införa LTF enligt huvudledsutredning 
2. uppdra åt teknisk chef eller trafikhandläggare var för sig expediera beslutet. 

Arbetsutskottets behandling 
Polisen och sociala rådet har yttrat sig men har inget att erinra. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
1. införa LTF enligt huvudledsutredning 
2. uppdra åt teknisk chef eller trafikhandläggare var för sig expediera beslutet. 

 


