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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 94 Dnr MBN 2010/846 

Budget 2011 och flerårsbudget 2012-2013 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till internbudget 2011 och 
flerårsbudget 2012–2013. 
 
Budgettabell och verksamhetsbeskrivning har bifogats kallelsen tillsammans med miljö-
och byggnadsnämndens mål för år 2010. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till internbudget 2011 och flerårsbudget 
2012-2013. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar förslag till internbudget 2011 och flerårsbudget 
2012-2013. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 95 Dnr MBN 2010/1666

Månadsrapport oktober 2010 

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

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapporten. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapporten. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 96 Dnr MBN 2010/1667

Månadsrapport november 2010 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna redovisar varje månad en månadsrapport till kommunstyrelsen. 
 
Rapporten för november delas ut i samband med gruppinformationen.  

Arbetsutskottets behandling 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner 
månadsrapport för november 2010. 

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

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapport för november 2010. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 97 Dnr MBN 2010/1668

Sammanträdestider 2011 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har arbetat fram förslag till sammanträdestider för miljö- 
och byggnadsnämnden, gruppinformation och dess arbetsutskott för år 2011. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till sammanträdestider för år 2011. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Föreligger två förslag till sammanträdestider.  
Förslag 1: Gruppinformation och arbetsutskott kl. 14, nämndsammanträde kl. 17. 
Förslag 2: Gruppinformation kl. 16.00, arbetsutskott kl. 14, nämndsammanträde kl. 17.
 
Yrkanden 
Ulla Engkvist Gullberg (S) yrkar att sammanträdestider för miljö- och 
byggnadsnämnden, dess arbetsutskott och gruppinformation genomförs enligt förslag 1.
 
Elisabet Ekestubbe (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden i första hand 
återremitterar ärendet och i andra hand att sammanträdestider för miljö- och 
byggnadsnämnden, dess arbetsutskott och gruppinformation genomförs enligt förslag 2.
 
Propositionsordning 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
Bifall till förslaget om återremiss ställs mot att ärendet avgörs idag 
Om ärendet ska avgöras idag ställs bifall mot Ulla Engkvist Gullbergs yrkande mot 
bifall till Elisabet Ekestubbes yrkande. 
 
Ordföranden finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter ställer ordföranden Ulla Engkvist Gullbergs yrkande mot Elisabet Ekestubbes 
yrkande. 
 
Ordförande finner att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Ulla Engkvist 
Gullbergs yrkande. 
 
Elisabet Ekestubbe (M) begär votering 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
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Ja-röst för bifall till Ulla Engkvist Gullbergs förslag 
Nej-röst för bifall till Elisabet Ekestubbes förslag 
 
Omröstningsresultat 
Efter genomförd votering konstaterar ordföranden att 6 ledamöter röstat ja och 5 
ledamöter röstat nej. 
 
Redovisning av röster 
Ja-röster 
Carl-Gustav Thunström (S), Bert Eriksson (S), Ulla Engkvist Gullberg (S), Roger 
Arvidsson (S), Gun-Britt Ahlin (S) och Carina Bäck (S)  
 
Nej-röster 
Margurite Landin (C), Camilla Eskilsson (KD), Elisabet Ekestubbe (M), Tony Larsson-
Malmberg (FP), Mikael Riberg (MP)  
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder enligt förslag 1. 
 
  jan feb  mar apr maj aug sep okt dec 2012 - jan Kl. 

MBN 
20 (kl 
16) 

1(kl 
17.30) 16 28 31   8 26 14 1 (feb) 17.00 

AU 
24 (kl 
14)   8 14 24 30   18 6 24 14.00 

Gr. 
20 (kl 
16)   2 11 19 25   13 1 19 14.00 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 98 Dnr MBN 2010/1665

Byggnadspris år 2010 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämndens byggnadsvårdspris ska delas ut till den eller de som på 
bästa sätt: 
• Vårdar och bevarar byggnader och/eller hela miljöer 
• Tillför kommunen hög kvalitet i arkitektur och/eller design genom nya projekt 
• Främjar utvecklingen till ett långsiktigt hållbart samhälle 
 
Beslut om pristagare fattas på nämndens sammanträde i december. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att byggnadspriset tilldelas Galleri Örsta och 
Birgitta och Anders Fasth. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden tilldelar 2010 års byggnadspris till Galleri Örsta och 
Birgitta och Anders Fasth. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 99 Dnr MBN 2010/957 

Klimatprogram 

Ärendebeskrivning 
Miljöavdelningen har upprättat ett förslag till klimatprogram samt en handlingsplan som 
är direkt kopplad till klimatprogrammet. Programmet är framarbetat i samarbete med 
Regionförbundet i Örebro län, som har gjort nulägesbeskrivningen. 
 
Klimatprogrammet avser Kumla kommuns verksamheter inklusive de kommunägda 
bolagen Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB. Målen som satts upp i 
klimatprogrammet kompletterar Kumla kommuns Miljöprogram och är anpassade 
främst till det regionala och nationella miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”.
   
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2010, att skicka ett förslag till 
Klimatprogram samt Handlingsplan för Kumla kommun på remiss. Förslaget har varit 
utskickat på remiss under tiden 22 juni – 27 september 2010, som sedan förlängts till 1 
november 2010.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden 

1. Antar revideringen av handlingsplan och godkänner planen för överlämnande till 
kommunstyrelsen för antagande. 

2. Antar revideringen av klimatprogram och godkänner programmet för 
överlämnande till kommunfullmäktige för antagande. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden 

1. Antar revideringen av handlingsplan och godkänner planen för överlämnande till 
kommunstyrelsen för antagande. 

2. Antar revideringen av klimatprogram och godkänner programmet för 
överlämnande till kommunfullmäktige för antagande. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 100 Dnr MBN 2010/1570
Kvarntorp 6:11 - Bygglov och beslut om kontrollplan avseende 
nybyggnad av industri (lagerlokal) 

Ärendebeskrivning 
Kumla fastigheter AB ansöker om bygglov för kallager (ca 1 000 kvadratmeter) som 
enligt gällande detaljplan hamnar på prickad mark, mark som inte får bebyggas. På 
fastigheten har tidigare beviljats lov för en industribyggnad på del av den prickade 
marken.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 3 maj 2005 att ett nytt detaljplaneförslag, 
där prickmarken tagits bort, ska skickas på samråd. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden medger avsteg från detaljplan med hänvisning till beslut 
om planändring och bygglov kan beviljas efter erforderlig granskning. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden medger avsteg från detaljplan med hänvisning till beslut 
om planändring och bygglov kan beviljas efter erforderlig granskning. 



10 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 101 Dnr MBN 2010/1712
Kumla 13:26, del av – Skogstorpsgatan. Nybyggnad av tre 
flerbostadshus. Bygglov 

Ärendebeskrivning 
NA bygg AB ansöker om bygglov av tre mindre flerbostadshus i två våningar med totalt 
tolv lägenheter.  
 
Åtgärderna följer gällande detaljplan från år 2006. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 november 2010 att förslå 
kommunfullmäktige att sälja marken (ca 3 500 kvadratmeter) till byggherren NA Bygg 
AB. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov när erforderliga handlingar granskats 
och godkänts. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beviljar bygglov när erforderliga handlingar granskats 
och godkänts. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 102 Dnr MBN 2010/1590
Julsta 3:38, del av - Förhandsbesked avseende avstyckning 
och nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked har inkommit från Myresjöhus AB. Ansökan avser 
nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Julsta 3:38. Handlingarna redovisar ett 
enplanshus om ca 160 kvm boarea samt garage och ”Lillstuga”. Fasadmaterial är 
stående träpanel med locklist samt sadeltak i tegel med 34 graders lutning.  
 
Fastigheten är belägen på jordbruksmark intill samlad bebyggelse samt nära 
riksintresseområdet Hardemo. Färgsättningen och husets placering bör därför anpassas 
till intilliggande bebyggelse. 
 
Remiss har skickats till grannar, EON och miljöavdelningen. 

Arbetsutskottets behandling 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner 
lokaliseringen under förutsättning att Trafikverket inte har någon erinran mot 
lokaliseringen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt Carl-Gustav Thunströms förslag 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Stadsarkitekt Christina Gustavsson har den 15 december upprättat tjänsteutlåtande och 
föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus 
med garage och lillstuga på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och 
med följande villkor: 
Bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till kraven 
enligt 3 kap PBL ska prövas i bygglovet.  

• Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 
bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

• Att Trafikverket inte har något att invända mot att utfart sker på länsväg 534. 
 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att nämnden beslutar enligt föreliggande 
tjänsteutlåtande. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus med garage 
och lillstuga på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande 
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villkor: 
Bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till kraven 
enligt 3 kap PBL ska prövas i bygglovet.  

• Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 
bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

• Att Trafikverket inte har något att invända mot att utfart sker på länsväg 534. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden är bunden av sitt beslut under två år från dagen för 
beslutet. Inges inte ansökan om bygglov under den tiden upphör tillståndet att gälla. 
 
Ett beslut om förhandsbesked innebär inte rätt för sökanden att påbörja den sökta 
åtgärden. 
Faktura: 2 250 kr skickas separat. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 103 Dnr MBN 2010/1612
Vissberga 14:1, del av - Förhandsbesked avseende nybyggnad 
av enbostadshus med garage 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked har inkommit från Henrik och Jenny Jansson. Ansökan 
avser nybyggnation av en ”vinkelvilla” i enplan med valmat tak (svart) och putsad fasad 
(vit) ca 160-170 kvm boarea samt garage om ca 60 kvm.  
 
Fastigheten är belägen på jordbruksmark inom ett område som är relativt glest bebyggt. 
Kommunalt vatten och avlopp saknas. 
 
Det nya bostadshuset följer inte de riktlinjer som anges för utformning av ny bebyggelse 
på landsbygden. Det föreslagna huset är utformat som en modern villa i ett villaområde. 
Kommunens riktlinjer om bebyggelseutformning på landsbygden har översänts till 
sökanden och dialog pågår. Anpassning av utformningen måste ske om bygglov ska 
kunna medges, då byggnationen får mycket stor inverkan på landskapsbilden. 
 
Remiss har skickats till grannar, EON och miljöavdelningen. 
 
Sökanden har den 22 november inkommit med yttrande. 

Arbetsutskottets förslag 
Avger inget förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Stadsarkitekt Christina Gustavsson har den 15 december upprättat tjänsteutlåtande och 
föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus 
med garage på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande 
villkor: 

• Bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till 
kraven enligt 3 kap PBL ska prövas i bygglovet.  

• Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 
bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enlig 
tjänsteutlåtande. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus med garage 
på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande villkor: 
• Bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till 
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kraven enligt 3 kap PBL ska prövas i bygglovet.  
• Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 

bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 
 

 
Miljö- och byggnadsnämnden är bunden av sitt beslut under två år från dagen för 
beslutet. Inges inte ansökan om bygglov under den tiden upphör tillståndet att gälla. 
 
Ett beslut om förhandsbesked innebär inte rätt för sökanden att påbörja den sökta 
åtgärden. 
Faktura: 2 250 kr skickas separat. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 104 Dnr MBN 2010/1597

Lybby 8:3 - Förhandsbesked avseende nybyggnad av ridhus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av ridhus har inkommit på fastigheten 
Lybby 8:3 (Kärrs Gård 112). Ridhuset är ca 22 x 66 meter stort (ca 1400 kvm) och ska 
användas för privat bruk. Avstånd till närmaste grannar/bostäder är ca 200 meter. 
Marken används idag för jordbruksändamål. 
 
Remiss har skickats till grannar, EON, Hallsbergs kommun och miljöavdelningen. 

Arbetsutskottets behandling 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden godkänner 
lokaliseringen. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt Carl-Gustav Thunströms förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att ärendet återremitteras. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 105 Dnr MBN 2010/1583

Grodan 1 och 7 - Begäran om planändring 

Ärendebeskrivning 
Föreligger ansökan från fastighetsägaren till Grodan 7 om planändring för att en 
fastighetsreglering med Grodan 1 ska kunna genomföras. För de berörda delarna gäller 
detaljplaner från 1994 och 2000. Den del som ska regleras är ca 270 kvm. 
 
För att få en mer rationell planhantering är det en fördel om hela Grodan 1 kan tas med i 
en ny plan och att planens ändamål ändras från växthus till bostäder. Avtal behöver i så 
fall träffas med markägaren. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
planförslag för samråd enligt plan- och bygglagen kap 5 § 20. 

Arbetsutskottets behandling 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och 
byggnadskontoret i uppdrag att ta fram förslag till planändring för Grodan 7 samt att 
planförslaget ska skickas på samråd.  

Arbetsutskottets förslag 
Enligt Carl-Gustav Thunströms förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att ta fram 
förslag till planändring för Grodan 7 samt att planförslaget ska skickas på samråd.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 106 Dnr MBN 2009/1141

Södra Via 2: 8 m.fl., Via industriområde - Detaljplan 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen omfattar området söder om Vissbergagatan mellan Viagatan och 
järnvägen. Planprojektet finns med i det av fullmäktige antagna Plan-, bygg- och 
bostadsprogrammet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 september 2009, att upprätta planförslag 
och skicka förslaget på samråd. Planen har varit på samråd under perioden 15 mars till 6 
april 2010. 
 
I april 2010 hölls ett informationsmöte om detaljplanen dit markägare i planens 
närområde bjudits in och därefter gavs berörda möjlighet att yttra sig över planförslaget.
 
Miljö- och byggnadsnämnden ställde i oktober 2010 ut detaljplan för Södra Via 2:8 m. 
fl. för granskning enligt plan- och bygglagen 5 kap 23 §.  
 
I oktober 2010 genomfördes ett nytt informationsmöte med berörda. 
 
Utställningen pågår mellan den 4 november och 2 december 2010.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplan för Södra Via 2:18 m.fl. enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 29 §. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Fysisk planerare Johannes Ludvigsson har den 15 december 2010 upprättat 
tjänsteutlåtande med förslag till beslut. 
 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström föreslår att miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplan för 
Södra Via 2:18 m.fl. enligt plan- och bygglagen 5 kap 29 § med justeringen att den 
maximalt tillåtna byggnadshöjden i planområdet söder om Vissbergagatan justeras från 
elva till tolv meter. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplan för Södra Via 2:18 m.fl. enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 29 § med justeringen att den maximalt tillåtna byggnadshöjden i 
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planområdet söder om Vissbergagatan justeras från elva till tolv meter. 
 
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  
2010-12-20. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 107 Dnr MBN 2010/1194
Detaljplan - Kv Skäran m fl, "Ängsgården" Dalagatan, 
Gärdesgatan 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadskontoret har upprättat ett skissförslag med ny bostadsbebyggelse 
öster om Dalagatan samt koloniträdgårdsområde och natur med dammar med mera 
mellan nya bebyggelsen och östra leden. 
 
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till ett nytt bostadsområde öster om Dalagatan, i 
den östra utkanten av Kumla tätort, mellan Norra Kungsvägen och Östra leden. I och 
med planförslaget skulle ca 20 nya småhustomter skapas samt område för nya mindre 
flerbostadshus och radhus.  
 
Redan den 11 december år 2007 beslutade miljö- och byggnadsnämnden om samråd, 
som sedan genomfördes 21 december 2007 till 24 januari 2008. Med hänsyn till 
länsstyrelsen synpunkter om eventuella fornlämningar delades planen varvid endast Kv 
Sågen ställdes ut under år 2008 varefter nämnden antog planen den 18 mars år 2008. 
 
Inför det nu aktuella förslaget har arkeologisk utredning gjorts under 2009 och även de 
östra delarna mot östra leden har tagits med. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
planförslag för samråd enligt plan- och bygglagen kap 5 § 20. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
planförslag för samråd enligt plan- och bygglagen kap 5 § 20. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 108 Dnr MBN 2010/1664
Allmänna lokala trafikföreskrifter LTF nr 1881 2006-5, 2006-6, 
2006-7, 2006-8, 2006-9  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade i oktober 2006 om allmänna lokala 
trafikföreskrifter. Allmänna lokala trafikföreskrifter kan inte märkas ut med vägmärken. 
Nu har ändringar införts i trafikförordningen Trf (1998:1276) som innebär att vissa av 
de allmänna trafikföreskrifterna kan upphävas eftersom de nu finns som generella 
trafikregler. 
 
De trafikföreskrifter som inte är publicerade i den rikstäckande databasen för 
trafikföreskrifter (RDT) den 31 december 2010 upphör att gälla.  
 
De föreskrifter som återstår är 
LTF nr 1881-2006-7 parkeringsförbud för frånkopplat släpfordon och  
LTF nr 1881-2006-8 om längsta tillåten parkeringstid för fordon vars totalvikt 
överstiger 3,5 ton.  
 
Tekniska kontoret föreslår att de ”kvarvarande” allmänna lokala trafikföreskrifterna inte 
förnyas. Föreskrifterna märks inte ut med vägmärken och det kan vara svårt att känna 
till för den oinvigde. Om problem uppkommer kan lokala trafikföreskrifter som ska 
märkas ut införas på de gator/områden där behoven finns.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden  
1. Upphäver de allmänna lokala trafikföreskrifterna LTF nr 1881 2006-5, 2006-6, 

2006-7, 2006-8, 2006-9  
2. Uppdrar åt teknisk chef eller trafikhandläggare att var för sig expediera beslutet 

Arbetsutskottets behandling 
Förslag 
Carl-Gustav Thunström (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden återremitterar 
ärendet. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt Carl-Gustav Thunströms förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar ärendet. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 109 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 
1. Ekeby-Björka 2:17, Anmälan om överträdelse av bygglov 

Nämndens tidigare beslut om att inte vidta några åtgärder p g a anmälan har 
överklagats. Överklagandet kom in för sent, vilket innebär att ärendet kommer 
att avslutas. Detta kommer att meddelas anmälaren. 

2. Detaljplan för Kv Hackspetten vann den 9 november år 2010 laga kraft. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 
Enligt förvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2010-12-15 § 110 Dnr MBN 2010/1821
Guldsmeden 3, Hagendalsvägen 12. Solarieanläggningen 
”Tigris Video”  

Ärendebeskrivning 
Den som utan särskilt tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten upplåter solarie för 
personbestrålning ska se till att §§ 7-12 i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSM 
FS 2008:3) om solarier efterlevs. I Kumla kommun svarar miljö- och byggnadsnämnden 
för tillsynen av att dessa bestämmelser efterlevs. 
 
Vid inspektion den 20 oktober 2010 konstaterades brister i anläggningen.  
 
Miljöinspektör Carin Lindgren har den 15 december 2010 upprättat tjänsteutlåtande. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden 

1. Beslutar med stöd av 32 § Strålskyddslagen att förbjuda Tigris Video, 
organisationsnummer 870308-0997, Hagendalsvägen 12, 692 30 Kumla, att 
upplåta solarierna av modellen Intense till allmänheten så länge de inte är 
utrustade med korrekta strålkällor eller inte är försedda med tidur som begränsar 
bestrålningen enligt tillverkarens exponeringsschema eller motsvarande. Det ska 
finnas exponeringsscheman som visar soltid beroende av hudtyp. Där ska första 
soltid, följande soltider och maximala antalet soltillfällen under ett år anges. 
Tigris video ska även ordna så att ögonskydd finns tillgängliga för dem som 
använder solarierna. 

2. Föreläggandet förenas med ett vite på 1 000 kr, som ska betalas om inte de tre 
solarierna stängs tills bristerna åtgärdats.   

 
Beslutet går inte att överklaga. 
 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 
Förslag 
Camilla Eskilsson (KD) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag 
till beslut i tjänsteutlåtandet med justeringen att vitesbeloppet höjs från 1 000 kr till 
3 000 kr. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden 

1. Beslutar med stöd av 32 § Strålskyddslagen att förbjuda Tigris Video, 
organisationsnummer 870308-0997, Hagendalsvägen 12, 692 30 Kumla, att 
upplåta solarierna av modellen Intense till allmänheten så länge de inte är 
utrustade med korrekta strålkällor eller inte är försedda med tidur som begränsar 
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bestrålningen enligt tillverkarens exponeringsschema eller motsvarande. Det ska 
finnas exponeringsscheman som visar soltid beroende av hudtyp. Där ska första 
soltid, följande soltider och maximala antalet soltillfällen under ett år anges. 
Tigris video ska även ordna så att ögonskydd finns tillgängliga för dem som 
använder solarierna. 

2. Föreläggandet förenas med ett vite på 3 000 kr, som ska betalas om inte de tre 
solarierna stängs tills bristerna åtgärdats. 

 
Beslutet går inte att överklaga. 
 

 
 


