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2 
KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 
Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 61 Dnr  

Beslut om öppen punkt för behandling av medborgarförslag 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden ska besluta om ett medborgarförslag gällande 
hastighetsbegränsning m m utmed Korstagata (MBN 2011/1366). Nämnden kan besluta 
ett den punkten på sammanträdet ska vara öppen för allmänheten.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att dagens punkt för behandling av 
medborgarförslag MBN 2011/1366 ska vara öppen för allmänheten.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att dagens punkt för behandling av 
medborgarförslag MBN 2011/1366 ska vara öppen för allmänheten.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 62 Dnr MBN 2012/455 

Månadsrapport - januari - mars 2012 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport för januari – mars 2012 ska beredas i kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 17 april och behandlas i kommunstyrelsen den 9 maj. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar månadsrapport för januari – mars 2012 för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar månadsrapport för januari – mars 2012 för 
vidarebefordran till kommunstyrelsen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 63 Dnr MBN 2012/560 

Utvärdering av miljö- och byggnadsnämndens mål 2011. 

Ärendebeskrivning 

Utvärderingen av miljö- och byggnadsnämndens mål 2011 har genomförts i samband 
med att förvaltningens verksamhetsdagar i februari 2012. Utvärderingen visar överlag 
ett gott resultat även om inte samtliga mål har uppfyllts fullt ut. Nämnden har haft mål 
inom områdena Kumla 25 000 invånare, miljö och hållbarhet samt tillgänglighet, 
service och demokrati. 
 
I bilagd tjänsteskrivelse finns kommentarer och utvärdering av målen. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 64 Dnr MBN 2011/1367

Medborgarförslag - hastighetsbegränsning på Södra 
Kungsvägen 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige överlämnade den 18 oktober 2011 ett medborgarförslag till miljö- 
och byggnadsnämnden för besvarande. Yttrandet har utformats i samråd med tekniska 
kontoret. 
 
I medborgarförslaget föreslår förslagsställaren att hastighetsbegränsningen på Södra 
Kungsvägen sänks och lämnar två alternativa förslag till för att sänka farten samt 
förslag till hastighetssänkande åtgärder.  
 
Förvaltningschef Christina Gustavsson och utredningssekreterare Caroline Fornbrant 
har utarbetat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att en 
genomlysning av hastighetsgränserna har genomförts i handboken "Rätt fart i staden" 
och yttrandet hänvisar till resultatet från denna. Medborgarförslaget går delvis i linje 
med Rätt fart i staden. 
 
Eftersom kommunfullmäktige har överlämnat besvarandet till miljö- och 
byggnadsnämnden har förslagsställaren bjudits in till nämndens sammanträde. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och beviljar delar av förslagen i alternativ 
två i medborgarförslaget. 
 
Detta innebär att  
1. hastighetsgränsen på Södra Kungsvägen, från Korstagatan till rondellen vid Södra 
Kungsvägen – Kyrkogatan ska vara 40 km/tim. Hastigheten vid vägavsnittet vid Kumla 
kyrka, ska som idag vara 30 km/tim. Hastigheten från rondellen vid Södra Kungsvägen 
– Kyrkogatan och österut mot sjöparken får hastighetsgränsen 40 km/tim. 
2. Möjligheten till refuger och avsmalningar utmed Södra Kungsvägen ska utredas. 
3. Hastighetskameror ska inte användas på Södra Kungsvägen. 
4. För att genomföra detta ger miljö- och byggnadsnämnden tekniska kontoret i uppdrag 
att utreda genomförandet, exakta sträckor och placeringar samt att författa förslag till 
nya trafikföreskrifter. Yttranden med tillstyrkan av förslaget ska inhämtas från berörda 
myndigheter. 
 
Medborgarförslaget är därmed besvarat. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Arbetsutskottets behandling 

Katarina Hansson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till ärendet till miljö- och byggnadsnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Ajournering 
Mötet ajournerades mellan kl 17:35-17:40 
 
Förslag 
Camilla Valfridsson (KD) föreslår att nämnden återremitterar medborgarförslaget med 
hänvisning till den pågående utrednigen kring trafiksituationen i hela Kumla.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden återremitterar medborgarförslaget med hänvisning till den
pågående utrednigen kring trafiksituationen i hela Kumla.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 65 Dnr MBN 2011/1366

Medborgarförslag - hastighetsbegränsning på Korstagatan 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige överlämnade den 18 oktober 2011 ett medborgarförslag till miljö- 
och byggnadsnämnden för besvarande. Yttrandet har utformats i samråd med tekniska 
kontoret. 
 
I medborgarförslaget föreslår förslagsställaren att hastighetsbegränsningen på 
Korstagatan sänks samt att mopeder och cyklar förbjuds på cykelvägen utmed 
Korstagatan.  
 
Förvaltningschef Christina Gustavsson och utredningssekreterare Caroline Fornbrant 
har utarbetat ett förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att en sänkning 
av hastigheten genomfördes i februari 2012. Nämnden har möjlighet att förbjuda trafik 
med mopeder och cyklar på gång- och cykelvägen. 
 
Eftersom kommunfullmäktige har överlämnat besvarandet till miljö- och 
byggnadsnämnden har förslagsställaren bjudits in till nämndens sammanträde. 

Förslag till beslut 

Miljö – och byggnadsnämnden antar yttrandet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att i dagsläget inte införa förbud mot cyklar och 
moped klass 2 på gång- och cykelbanan utmed Korstagatan. 
 
Gällande den delen av förslaget som föreslår en sänkning av hastigheten har detta redan 
genomförts. 
 
Medborgarförlaget är därmed besvarat.  

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö – och byggnadsnämnden antar yttrandet.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att i dagsläget inte införa förbud mot cyklar och 
moped klass 2 på gång- och cykelbanan utmed Korstagatan. 
 
Gällande den delen av förslaget som föreslår en sänkning av hastigheten har detta redan 
genomförts. 
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Medborgarförlaget är därmed besvarat.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 66 Dnr MBN 2012/471 

Hagaby 1:13 - Förslag till förbud vid vite att släppa ut 
spillvatten från enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Hagaby 1:13 konstaterades att avloppsvattnet genomgår 
bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen för 
kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före 
utgången av år 2010. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har 
dock ännu inte vidtagits och spillvattnet genomgår fortfarande inte längre gående rening 
än enbart slamavskiljning. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 6 mars 2012 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägaren har beretts möjlighet att yttra sig senast den 28 mars 2012. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Jonas Holmström, Hörsta skolan 212, 
vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från 
fastigheten Hagaby 1:13, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Jonas Holmström, Hörsta skolan 212, 
vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från 
fastigheten Hagaby 1:13, som inte genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden 
godkänd längre gående rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 67 Dnr MBN 2012/198 

Södra Mossby 1:6 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Södra Mossby 1:6 konstaterades att avloppsvattnet 
genomgår bristfällig rening. Enligt den av miljö- och byggnadsnämnden antagna planen 
för kontroll av enskilda avlopp skulle avloppsvattnet genomgå tillräcklig rening före 
utgången av år 2011. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet har 
dock ännu inte vidtagits. 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår i skrivelse från den 26 mars 2012 att miljö- och 
byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 
avloppsanläggningen. 
 
Fastighetsägarna har beretts möjlighet att yttra sig senast den 10 april 2012. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Ingemar Einarsson, Södra Mossby 115 
och Aira Andersson, Södra Mossby 117, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 
2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Södra Mossby 1:6, som inte 
genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 
slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag. 

Arbetsutskottets beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 14 §§, 9 kap 7 § och 2 
kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Ingemar Einarsson, Södra Mossby 115 
och Aira Andersson, Södra Mossby 117, vid vite av 30 000 kr att efter den 31 augusti 
2012 släppa ut allt slags avloppsvatten från fastigheten Södra Mossby 1:6, som inte 
genomgått en av miljö- och byggnadsnämnden godkänd längre gående rening än 
slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 68 Dnr MBN 2012/706 

Detaljplan - Grodan 1, Rosenhillsgatan, Fabriksgatan, 
Hammarbergs väg. 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att ge möjlighet till nya småhustomter. I och med planförslaget 
skapas tre stycken småhustomter för fristående villor.  
 
Området är i nuvarande plan avsatt som odling då det på fastigheten funnits ett  
trädgårdsmästeri. Därför behöver en planändring göras för att möjliggöra för bostäder. 
Med denna plan ges tillgång till tomter centralt i Kumla genom förtätning i befintligt 
bostadsområde.  
 
Området begränsas i norr av Rosenhillsgatan, i öster av Fabriksgatan, i söder av 
villatomter och i väster av Hammarbergs väg.  
 
Kumla kommun äger den berörda marken.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap § 
11. 

Arbetsutskottets behandling 

Jäv 
Katarina Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
 
Förslag 
Jan Nilsson (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt förslag till beslut med tillägget att 
miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över alternativet att istället för att 
planen ska medge byggande av villor, även utreda radhus i hyresrättsform till 
samrådsförslaget. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Jan Nilssons förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Jäv 
Katarina Hansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger  
 
1. miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
samråd enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap § 11. 
 
2. miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att se över alternativet att istället för att 
planen ska medge byggande av villor, även utreda radhus i hyresrättsform till 
samrådsförslaget. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 69 Dnr  

Information om "Kumla växer!" 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Christina Gustavsson informerar om skriften Kumla växer!  

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 
Katarina Hansson (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Katarina Hanssons förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 70 Dnr MBN 2011/160 

Yttrande över överklagat beslut om tillstånd för Kvarntorp 1:5 
(SAKAB AB) 

Ärendebeskrivning 

Vid Nacka Tingsrätt (mark- och miljödomstolen) inkom SAKAB AB i med ansökan om 
tillstånd enligt miljöbalken till ny miljöfarlig verksamhet vid fastigheten Kvarntorp 1:5. 
Ansökan omfattar efterbehandling av f.d. skifferbrott/deponi, mellanlagring av högst 
100 000 ton farligt och icke farligt avfall vid varje enskilt tillfälle, behandling av 
maximalt 50 000 ton förorenade jordar årligen genom biologiska och fysikaliska 
metoder samt förbehandling av maximalt 100 000 ton andra typer av farligt och icke 
farligt avfall än jordar årligen.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden yttrade sig i april 2011 över ansökan och hade då inga 
erinringar mot att tillstånd lämnades till de sökta verksamheterna.  
 
Mark- och miljödomstolen meddelade den 12 januari 2012 dom i ärendet där delar av 
SAKAB AB:s ansökan har avslagits. SAKAB AB har överklagat domen till mark- och 
miljööverdomstolen varpå miljö- och byggnadsnämnden åter uppmanats att yttra sig.  
 
SAKAB AB yrkar i sitt överklagande att mark- och miljööverdomstolen meddelar 
prövningstillstånd i målet och att mark- och miljööverdomstolen med ändring av mark- 
och miljödomstolens deldom ger SAKAB AB rätt att  
 
a) i första hand efterbehandla delar av Östersätterbrottet genom att återfylla det med 
massor till i nivå med omgivande mark, vilket innebär återfyllning med totalt ca 180 
000 ton massor, ca 20 000 ton per år; 
 
b) i andra hand, och för det fall mark- och miljööverdomstolen anser att den planerade 
efterbehandlingen är att anse som deponi, deponera i punkt (a) ovan angivna massor 
samt lämnar SAKAB AB dispens enligt 24 § förordning (2001:512) om deponering av 
avfall från den nämnda förordningens 19-22 §§; 
 
(c) täta ytan ovanpå massorna efter avsluta utfyllning med en topptätning som uppfyller 
kraven för topptätning av deponi för icke farligt avfall enligt gällande lagstiftning; 
 
(d) anlägga en åsliknande formation i områdets östra del, det område som på Kumla 
kommuns plankarta upprättat 2001-04-04, har betecknats med Natur/skydd [E1] 
 
Miljöchef Peter Eriksson föreslår att nämnden tillstyrker de yrkanden som SAKAB AB 
anfört i sin överklagan. 
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker de yrkanden som SAKAB AB anfört i sin 
överklagan. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden tillstyrker de yrkanden som SAKAB AB anfört i sin 
överklagan. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2012-04-25 § 71 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

2011/289 
Mark- och miljödomstolen meddelade den 29 februari 2012 dom i ärende gällande 
överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut från den 1 februari 2011 om 
positivt förhandsbesked på fastigheten Kumla Östra Åby 4:1. Mark- och 
miljödomstolen avslog överklagandet av det positiva förhandsbeskedet samt avslog 
yrkande om syn på plats. 

Förslag till beslut 

Katarina Hansson (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
 
 

 

 


