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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 § 1 Dnr MBN 2010/229 

Månadsrapport, budgetprognos 2010. 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna redovisar varje månad en budgetuppföljning till kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 26 januari 2010 upprättat en budgetrapport. 

Nämndens behandling 
Föreligger rapport för januari 2010. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetrapport för januari 2010. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 § 2 Dnr MBN 2009/1725

Redovisning av nämndens beslut 2009. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 10 december 2002, § 118, att en 
sammanställning av fattade beslut under året ska redovisas för nämnden. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat en sammanställning över 2009 års beslut. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner sammanställningen.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner sammanställningen.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 § 3 Dnr MBN 2009/1613
Yttrande över medborgarförslag om att införa förbud mot 
odling av genmanipulerade grödor och växter, GMO-fri zon 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 17 november 2009, § 429  miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att lämna ett förslag till yttrande över ett 
medborgarförslag. I medborgarförslaget föreslås att Kumla kommun ska bli en GMO-fri 
zon, det vill säga att Kumla kommun förbjuder all odling och annan användning av 
genmodifierade grödor och växter.  
 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till yttrande. Av yttrandet framgår att 
det inte ligger inom kommunens kompetensområde att besluta om ett generellt förbud 
mot att odla genmodifierade grödor i Kumla kommun. Det är dock möjligt att ändra 
villkor i arrendeavtal i samband med att dessa förhandlas om för att förbjuda odling av 
GMO-grödor på kommunens mark. Kommunen kan även besluta att inte köpa in 
genmodifierade grödor till verksamheten. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar yttrandet och att 
medborgarförslaget bifalls avseende  
 

1. Inga GMO-grödor ska odlas i den kommunala verksamheten eller på kommunal 
mark. I Takt med att arrendeavtal skrivs om ska det skrivas in i avtalen att det 
inte är tillåtet att odla GMO-grödor på den arrenderade marken.  

2. Livsmedel som är baserade på GMO-grödor ska inte köpas in till kommunal 
verksamhet. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår vidare att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget avseende  
 

3. Att Kumla kommun utropar sig till GMO-fri zon eftersom detta ligger utanför 
den kommunala kompetensen att besluta om. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens behandling 
Elisabet Ekestubbe (M) föreslår att punkten 2 i yttrandet ändras till  
 
Livsmedel där det av märkningen framgår innehåller GMO-grödor ska inte köpas in till 
kommunal verksamhet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar det justerade 
yttrandet och att medborgarförslaget bifalls avseende att  
 

1. inga GMO-grödor ska odlas i den kommunala verksamheten eller på kommunal 
mark. I takt med att arrendeavtal skrivs om ska det skrivas in i avtalen att det 
inte är tillåtet att odla GMO-grödor på den arrenderade marken.  

2. livsmedel där det av märkningen framgår innehåller GMO-grödor ska inte köpas 
in till kommunal verksamhet. 

  
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår vidare att kommunfullmäktige avslår 
medborgarförslaget avseende  
 

3. att Kumla kommun utropar sig till GMO-fri zon eftersom detta ligger utanför 
den kommunala kompetensen att besluta om. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 § 4 Dnr MBN 2010/197 
Revidering av MBN:s plan för inventering och åtgärdande av 
enskilda avlopp 

Ärendebeskrivning 
Inför årets inventering bedömer miljöavdelningen att det finns skäl att utöka området 
som ska inventeras.  

Förvaltningens förslag 
Planen ändras i enlighet med föreliggande förslag. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Planen ändras i enlighet med föreliggande förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 § 5 Dnr MBN 2009/1647

Södra Yxhult 1:3 - Nybyggnad av enbostadshus. Bygglov 

Ärendebeskrivning 
Föreligger ansökan om ett en- och ett halvplans enbostadshus med putsad fasad och två 
garagebyggnader väster om Holmagatan i östra Hällabrottet. Kommunen har sålt en 
tillhörande tomt på 20 780 kvadratmeter. Anslutning ska ske till kommunens VA-
ledning. Färgsättning och utfartsväg är inte redovisad. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden har i tidigare diskuterat nybyggnader och hästgårdar i det 
berörda området och beslutade den 8 juni 2006 att godkänna lokaliseringen av två 
enbostadshus och tre hästgårdar under förutsättning att anslutning skedde till 
kommunens VA-ledning, utfarter ordnas via befintlig väg i södra gränsen, hästgårdarna 
får användas till max två vuxna hästar, stall med mera lokaliseras så att betydande 
olägenheter inte uppkommer för omgivningen, byggnader placeras och utformas på ett 
sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden och naturvärdena på platsen. 
 
Eftersom minst två år har gått sedan beslutet har berörda grannar beretts tillfälle att 
lämna synpunkter senast den 15 januari 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen och bygglov kan beviljas efter 
erforderlig granskning. 

Arbetsutskottets behandling 
Föreligger Vägverkets godkännande för en ny anslutning framför nybyggnaderna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen och bygglov kan beviljas efter 
erforderlig granskning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 § 6 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 ska 
återupptas och att planförslaget ställas ut enligt plan och bygglagen 5 kap 23 §. 
 
Förslaget var utställt under perioden 9 november till den 7 december 2009. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2009, § 98 att återremittera 
planen för kommunicering med de som haft erinringar mot planförslaget. Miljö och 
byggnadsnämnden är positivt inställd till planförslaget. 
 
Föreligger tjänsteutlåtande upprättat av Johannes Ludvigsson som ska kommuniceras 
med berörda.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplaneförslaget enligt plan - och bygglagen 5 
kap 29 §. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag.  
 
Reservationer 
Camilla Eskilsson (KD) och Mikael Riberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för egna avslagsyrkanden, se miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 15 december 
2009, §98. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplaneförslaget enligt plan - och bygglagen 5 
kap 29 §. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 § 7 Dnr MBN 2009/1715

Plan-, bygg- och bostadsprogram 2010-2012 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun upprättar årligen ett treårigt Plan- bygg- och bostadsprogram. 
Programmet beskriver de närmaste tre årens planerings- bostadsförsörjnings- och 
exploateringsverksamhet. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott (ledningsgruppen för fysisk planering) beslutade den 
15 december 2009, § 458, att skicka programförslaget till berörda för yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut.  

Nämndens behandling 
Kumla socialdemokratiska arbetarekommun inkom den 26 januari med yttrande över 
programmet. 
 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom 
upprättat förslag till Plan-, bygg och bostadsprogram 2010-2012 med de förslag till 
ändringar och tillägg som finns i Socialdemokraternas  remissyttrande. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom upprättat förslag till Plan-, bygg och 
bostadsprogram 2010-2012 med de förslag till ändringar och tillägg som finns i 
Socialdemokraternas  remissyttrande. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 § 8 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen avslog den 11 december 2009 Eivin Bergqvists och Lars-Olov Asplunds 
överklagan av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 september 2007, § 126 
angående framställning om förbjuden genomfartstrafik runt torget och på 
Hagendalsvägen.  
 
Regeringsrätten beslutade den 20 november 2009 att inte meddela prövningstillstånd 
gällande överklagande av miljö- och byggnadsnämnden beslut om utdömande av vite 
gällande upplag m m för Lars Widarsson. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 


