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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-19 § 60 Dnr MBN 2009/1142

Norra Mos Företagspark, etapp 4 - Detaljplan 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommuns näringslivenhet önskar att Norra Mos verksamhetsområde utvidgas åt 
söder och väster vid Carlbarks så att fler tomter kan säljas i området. Utöver ny 
detaljplan krävs att två berörda fornlämningsområden undersöks och eventuellt tas bort.
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 september 2009, § 64 att upprätta 
planförslag och skicka förslaget på samråd. Planen har varit på samråd under perioden 
30 mars till 27 april 2010. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 maj att ställa ut detaljplaneförslag för 
Norra Mos företagspark etapp 4. Utställning av förslaget genomfördes mellan den 14 
juni och den 2 augusti. 
 
Föreligger tjänsteutlåtande med förslag till beslut och ställningstagande om att justera 
den södra kvartersgränsen i planen enligt önskemål från exploatören. 

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

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplaneförslaget enligt ställningstagande i 
tjänsteutlåtande och enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 §. 
 
 
 
 
Detta beslut får enligt 13 kap 1 och 5 §§ plan- och bygglagen överklagas av den som 
senast under utställningstiden framfört synpunkter som inte tillgodosetts. 
 
Justering av protokollet med beslutet tillkännages på kommunens anslagstavla 2010-08-
23. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-19 § 61 Dnr MBN 2010/1320
Försäljaren (2), Fordonsgatan 3 - Bygglov avseende nybyggnad 
av affärs- och industrilokaler. 

Ärendebeskrivning 
Förfrågan finns om nybyggnad av affärs- och industrilokaler på fastigheten Försäljaren 
2, söder om Carlbarks.  

Nämndens beslut 
Bygglov kan beviljas enligt den antagna detaljplanen när efter erforderliga handlingar 
granskats och godkänts. 

 
 


