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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 62 Dnr MBN 2010/1306

Budgetrapport, helårsprognos 2010 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat en helårsprognos per den 31 juli för 
budgetåret 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner helårsprognosen. 

Arbetsutskottets beslut 
Avger inget förslag till beslut. 

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 63 Dnr MBN 2010/1305

Ekonomisk delårsrapport den 31 juli 2010 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat delårsrapport per den 31 juli 2010. 
Rapporten överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för kännedom. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska 
delårsrapporten. 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av den ekonomiska 
delårsrapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 64 Dnr MBN 2010/1372

Budgetprognos, månadsrapport augusti 2010 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna redovisar varje månad en budgetrapport till kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och byggnadskontoret har den 31 augusti 2010 upprättat en budgetprognos. 

Nämndens behandling 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner 
budgetprognos, månadsrapport augusti 2010 och skickar rapporten vidare till 
kommunstyrelsen. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetprognos, månadsrapport augusti 2010 
och skickar rapporten vidare till kommunstyrelsen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 65 Dnr  

Informationsärende - personalfrågor 

Ärendebeskrivning 
Kurt Larsson informerar om personalsituation, rekryteringar och personalomsättning.  

Arbetsutskottets behandling 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner 
informationen och ger förvaltningen uppdrag att löpande informera nämnden om 
personalfrågor.  

Arbetsutskottets beslut 
Enligt Carl-Gustav Thunströms förslag. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen och ger förvaltningen uppdrag 
att löpande informera nämnden om personalfrågor.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 66 Dnr MBN 2010/1204

Yttrande över avfallsplan 

Ärendebeskrivning 
En ny avfallsplan för Kumla kommun ska arbetas fram och miljö- och 
byggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över förslag till avfallsplan. 
 
Planens syfte är bland annat att minska avfallets mängd och farlighet. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet. 

Arbetsutskottets behandling 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet 
som kompletteras med synpunkter om utökade öppettider på återvinningscentralen 
under helger.  

Arbetsutskottets beslut 
Enligt Carl-Gustav Thunströms förslag. 

Nämndens behandling 
Föreligger reviderat yttrande. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar det reviderade yttrandet. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 67 Dnr MBN 2010/1304

Ändring av detaljplan - Norrtorp 5:3 (SAKAB) 

Ärendebeskrivning 
Deponin vid SAKAB behöver höjas vilket medför att bland annat detaljplanens 
deponihöjd 85 m(över havet) behöver ändras till 94 m. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att ändra 
detaljplan för Norrtorp 5:3 (SAKAB). 

Arbetsutskottets beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att ändra 
detaljplan för Norrtorp 5:3 (SAKAB). Miljö- och byggnadsnämnden anser att SAKAB  
i samband med planarbetet ska ge en bättre redovisning av hur deponin kommer att se ut 
från marken i närområdet efter höjning. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att ta fram 
förslag till ändring av detaljplan för Norrtorp 5:3 (SAKAB). Miljö- och 
byggnadsnämnden anser att SAKAB i samband med planarbetet ska ge en bättre 
redovisning av hur deponin kommer att se ut från marken i närområdet efter höjning. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 68 Dnr MBN 2010/1315

Detaljplan för Örnen 27, Stationsgatan 20 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om förhandsbesked angående tillbyggnad mot väster av lager, kontor, in- 
och utlastning för Sveas bageri AB har lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden. 
Miljö- och byggnadsnämnden godkände den 27 april 2010 avvikelse från detaljplan och 
att bygglov kunde beviljas efter erforderlig granskning och under förutsättning att 
tillfrågad granne samtycker. Berörd granne har inkommit med synpunkter och motsätter 
sig tillbyggnaden. Enligt gällande detaljplan hamnar tillbyggnaden på mark som inte får 
bebyggas, så kallad prickad mark och därför krävs en planändring.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att göra en 
planändring för Örnen 27. 

Arbetsutskottets beslut 
Enligt förvaltningens förslag. 

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

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet. 



9 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 69 Dnr MBN 2010/1317

Kv. Grönsiskan - planändring från parkmark till kvartersmark. 

Ärendebeskrivning 
Förfrågan har inkommit om att ändra en markremsa mellan kv. Grönsiskan och 
Flugsnapparen från parkmark till kvartersmark. 

Arbetsutskottets beslut 
Miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag att ändra detaljplan för området mellan kv. 
Grönsiskan och Flugsnapparen från parkmark till kvartersmark. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadskontoret får i uppdrag att föreslå ändring av detaljplan för området 
mellan kv. Grönsiskan och Flugsnapparen från parkmark till kvartersmark. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 70 Dnr MBN 2010/301 

Detaljplan - Kv. Hackspetten. Sörbyvägen 

Ärendebeskrivning 
Föreligger förslag från Kumla bostäder AB om nybyggnad av ca 15 radhuslägenheter 
inom kvarteret Hackspetten mellan Sörbyvägen och Åkergatan. 
 
Planprojektet finns med i det av kommunfullmäktige antagna plan-, bygg-, och 
bostadsprogram 2009-2011. För området finns en detaljplan (stadsplan) från 1926 samt 
fastighetsplaner (tomtindelning). Ett genomförande förutsätter att ny detaljplan 
upprättas och tomtindelningen upphävs. Redan 1982 och 1985 diskuterades i 
byggnadsnämnden ny rad- eller parhusbebyggelse inom kvarteret. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 9 mars 2010, § 26 att samrådsförslag ska 
upprättas och skickas till berörda enligt plan- och bygglagen 5 kap 21 §. 
 
Planen har varit på samråd under perioden den 24 maj till den 21 juni 2010. 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer ut detaljplaneförslaget enligt plan- och bygglagen 
5 kap 23 §. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 71 Dnr MBN 2010/293 
Mogården 5, Norrgårdsvägen 16 - föreläggande angående 
byggfelsförsäkring 

Ärendebeskrivning 
Enligt lag om byggfelsförsäkring ska byggfelsförsäkring finnas då byggnad som helt 
eller till övervägande del ska användas som bostad för permanent bruk uppförs. Plan- 
och bygglagen ställer krav på att byggfelsförsäkring ska finnas när ett småhus uppförs 
och enligt lagen får byggnadsarbete inte påbörjas innan bevis om byggfelsförsäkring 
lämnats in till miljö- och byggnadsnämnden.  

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 
förelägga Sydnärke Construction AB att teckna erforderlig och lagstadgad 
byggfelsförsäkring senast 30 dagar efter att byggherren tagit del av nämndens beslut 
Utdöma vite om 20 000 kronor om erforderlig byggfelsförsäkring inte tecknas och bevis 
om det inte lämnas till miljö- och byggnadsnämnden inom 30 dagar efter att byggherren 
tagit del av beslutet. 

Arbetsutskottets beslut 
Avger inget förslag till beslut. 

Nämndens behandling 
Sydnärke Construction AB ansökte den 25 augusti 2010 och byggfelsförsäkring. 
 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden avskriver ärendet.

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

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-08-31 § 72 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
Kumla kommun och lantmäteriet har den 5 maj 2010 slutit avtal kring samverkan 
avseende uppbyggnad, kvalitetsförbättring och nyttjande av digital registerkarta (DKR). 
 
Kommunfullmäktige antog den 19 april 2010 miljö och byggnadsnämndens yttrande 
över medborgarförslag om bullervall på norra delens av Stenevägens västra avsnitt 

Förvaltningens förslag 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Nämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
 

 


