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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 61 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Christina Gustavsson informerar om läget på förvaltningen. 

 

Christina informerar om aktuella personalfrågor, pågående ärenden, bildande av 

dagvattengrupp, pågående verksamhetsutveckling, kommande konsultupphandlingar 

samt arbetet med kulturmiljöprogrammet. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) förselår att nämnden lägger informationen till handlingarna. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 62 Dnr MBN 2013/388 

Miljöpris- och byggnadspris 2013 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 24 oktober 2012 att anta riktlinjer för bygg- 

och miljöpris. Prisets syfte är att uppmärksamma personer, skolklasser, företag, 

föreningar eller organisationer som på ett dokumenterat står för en värdefull insats inom 

miljöområdet eller för att belöna och uppmuntra särskilt värdefulla insatser inom 

byggnadsvården och byggnadskulturen. 

 

Priset ska i första hand uppmärksamma insatser genomförda under det gångna året. 

Priset delas ut årligen, om lämplig pristagare saknas för aktuellt år saknas kan nämnden 

avstå från att utse pristagare. Miljö-/byggnadspris kan delas ut till en eller flera 

mottagare samma år. 

 

Miljöchef Peter Eriksson informerar om att en nominering till miljöpristagare har 

inkommit. Ingen nominering finns till byggnadspristagare. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden 

tilldelar Ingalill Teljå och Åke Teljå 2013 års miljöpris samt,  

avstår från att dela ut byggnadspris för 2013. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden 

tilldelar Ingalill Teljå och Åke Teljå 2013 års miljöpris samt,  

avstår från att dela ut byggnadspris för 2013. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 63 Dnr MBN 2011/1212 

Detaljplan - Kv Oxen del av, Västra Drottninggatan, Kumla-
Frasses gata 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen innefattar Oxen 10 och 17 där det i gällande detaljplan är industrimark. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av handel på fastigheten Oxen 

17 varför en planändring behöver genomföras. 

 

Detaljplanen har varit på granskning under perioden 31 oktober till 28 november 2012. 

 

Beslutsunderlag 

Granskningsutlåtande daterat 2013-03-25 

Plankarta (antagandehandling) 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 

kap 29 §. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 

kap 29 §. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 64 Dnr MBN 2013/128 

Stene 23:1 - Detaljplan enkelt planförfarande - Stene kapell, 
Sillagatan , Åbytorp 

Ärendebeskrivning 

Svenska kyrkan har sålt Stene kapell i Åbytorp som kommer att nyttjas som 

privatbostad. Gällande detaljplan tillåter inte fastigheten som bostad vilket har medfört 

att Svenska kyrkan har ansökt om en planändring.  

 

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 18 mars - 8 april 2013. 

 

Beslutsunderlag 

Granskningsutlåtande 2013-04-11 

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Plankarta (antagandehandling) 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 

kap 29 §.  

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Jäv 

Andreas Brorsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 

kap 29 §.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 65 Dnr MBN 2013/405 

Detaljplan enkelt planförfarande – Södra Via 2:18, Viagatan 

Ärendebeskrivning 

Verksamheten på fastigheten Södra Via 2:18 (Zymbios) önskar utöka sin verksamhet 

söderut. För att detta ska kunna genomföras måste marken detaljplaneläggas och en 

fastighetsreglering genomföras. Kumla fastigheter AB är beställare av detaljplanen och 

står för plankostnaden.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan och skicka detaljplanen på samråd enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 

kap 11 §. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan och skicka detaljplanen på samråd enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 

kap 11 §. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 66 Dnr MBN 2013/406 

Detaljplan – Kv Kullagret del av, Järsjögatan, Viagatan 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har köpt mark av Procordia Food AB. Marken är enligt gällande 

detaljplan tänkt för industriändamål. För att kunna lägga in vägar, bilda fastigheter samt 

skapa rätt förutsättningar för dagens behov för industriverksamhet behöver en ny 

detaljplan antas. Planområdet är ca 8,6 ha och kan innefatta mellan åtta till tio 

fastigheter liknande storlek som omkringliggande verksamheter, frånsett Procordia. 

 

Kumla kommun är beställare av detaljplanen och står för plankostnaden. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 67 Dnr MBN 2010/1307 

Detaljplan för Kv. Hovslagaren (Burenska parken) Götgatan - 
Sveavägen  

Ärendebeskrivning 

Den 16 mars 2011 gav miljö- och byggnadsnämnden förvaltningen i uppdrag att 

upprätta ett detaljplaneförslag för Kv Hovslagaren (Burenska parken). Planområdet nu 

har utökas och nämnden behöver därmed ge förvaltningen ett nytt planuppdrag. 

 

Planområdet består av Burenska parken (Hovslagaren 37, 38 och 39) samt fastigheten 

Hovslagaren 25 som tillkommit jämfört med tidigare beslut. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 68 Dnr MBN 2013/204 

2012 års uppföljning av miljöprogrammet och 
klimatprogrammet 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen följer årligen upp miljöprogram och klimatprogram 

för Kumla kommun. Kommunens förvaltningar och bolag har skriftligen fått svara på 

vad som gjorts under året.  

 

Miljöstrateg Catharina Ludvigsson har sammanställt resultatet från arbetet med miljö- 

och klimatprogram under 2012. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger uppföljningen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger uppföljningen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 69 Dnr MBN 2013/353 

Del av Kumla 11:41 (Kumla sjöpark) - Beslut om bygglov 
avseende vedförråd och två mindre växthus 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av vedförråd samt två mindre växthus inkom 13 

mars 2013. Då byggnationen avviker från detaljplanen ska beslut om bygglov fattas av 

nämnden. 

 

Sökanden önskar placera vedförrådet och de mindre växthusen inom område för 

växthus men på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark enligt gällande 

detaljplan för Kumla sjöpark. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i en skrivelse från 2013-03-27 presenterat två 

alternativa förslag till beslut. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

1. ansökan om bygglov för byggnad av vedförråd och två växthus beviljas som liten 

avvikelse från detaljplanen. 

 

Alternativt 

 

2. ansökan om bygglov för byggnad av vedförråd och två små växthus avslås då den är 

placerad på mark som inte får bebyggas (prickmark). 

Arbetsutskottets förslag 

Förslag 

Christer Thörner (S) föreslår att nämnden beslutar enligt alternativ 1 samt att miljö- och 

byggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för området 

runt växthuset, Sjöparken och campingen. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

ansökan om bygglov för byggnad av vedförråd och två växthus beviljas som liten 

avvikelse från detaljplanen, samt 

 

ger miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för 

området runt växthuset, Sjöparken och campingen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 70 Dnr MBN 2013/428 

Södra via 2:18, Viagatan - Beslut om permanent bygglov för 
tidigare tidsbegränsat lov 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov på fastigheten Södra Via 2:18 har lämnats in. Ansökan avser 

permanent bygglov av befintligt lagertält med tidsbegränsat bygglov som beviljades den 

30 september 2008. Byggnaden är 1 176 kvm stor, vilket är större än vad förvaltningen 

har fått delegation från nämnden att besluta om enligt gällande delegationsordning.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter erforderlig 

granskning och hörande av berörda sakägare och grannar. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter erforderlig 

granskning och hörande av berörda sakägare och grannar. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 71 Dnr MBN 2013/449 

Informationsärende om pågående rättelseförelägganden att ta 
hand om dagvatten på den egna tomten. 

Ärendebeskrivning 

Nämnden beslutade i oktober 2012 att förelägga tre fastighetsägare att ta hand om 

dagvatten på den egna tomten. Byggnadsinspektör Anders Persson informerar om de tre 

ärendena. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 

Christer Thörner (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till 

handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Thörners (S) förslag.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 72 Dnr MBN 2013/219 

Kulturmiljöprogram  / bevarandeprogram 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsantikvarie Rasmus Axelsson presenterar tidplanen för arbetet med 

kulturmiljöprogrammet. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 

Christer Thörner (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till 

handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Christer Thörners (S) förslag.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 73 Dnr MBN 2013/206 

Ansökan om enkelriktad trafik m m på Malmgatan och 
Torsgatan 

Ärendebeskrivning 

Bostadsrättsföreningarna Kungsåsen och Malmen har ansökt om att Torsgatan och del 

av Malmgatan ska enkelriktas, från Södra Kungsvägen till Sveavägen, för att på så sätt 

åstadkomma parkeringsplatser för bostadsrättsföreningarnas medlemmar. De 

parkeringsplatser som på så sätt skapas förslås bli tidsbegränsade mellan kl 08.00 - 

20.00, parkeringsskiva ska gälla.  

 

Tekniska kontoret har upprättat en tjänsteskrivelse och föreslår att nämnden avslår 

ansökan. Skrivelsen har kommunicerats med sökanden som inte har inkommit med 

några synpunkter. 

Förslag till beslut 

Tekniska kontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om 

enkelriktning av Malmgatan och Torsgatan. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Jäv 

Roger Arvidsson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden avslår ansökan om enkelriktning av Malmgatan och 

Torsgatan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 74 Dnr MBN 2013/315 

Hastighetsbegränsning 30 km/tim på Stationsgatan m fl 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 juni 2000, att anta trafikplanen ”Lugna gatan”. Enligt 

planen ska hastighetsbegränsning 30 km/tim införas i områden i lokalgatunätet med 

hänsyn till trafiksäkerheten, framkomligheten eller miljön. Enligt trafikplanen ingår 

Skolvägen i lokalgatunätet med föreslagen hastighetsbegränsning 30 km/tim medan 

Stationsgatan och Sturegatan är huvudgator med hastighetsbegränsning 50 km/tim.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 1 februari 2012 att anta förslag till nya 

hastighetsgränser utifrån analysmetoden ”Rätt fart i staden”. Enligt rätt fart i staden är 

lämplig hastighet på Stationsgatan och Sturegatan är 30 km/tim.  

 

Nu startar den planerade ombyggnaden av stationsområdet med bl a ny bussterminal. 

Mellan järnvägsstationen och den nya fastigheten i kv Staren, korsningen 

Stationsgatan/Skolvägen, planeras en ny torgbildning. Det innebär att gatorna i området 

byter karaktär och behov av sänkt hastighet till 30 km/tim uppkommer. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt tekniska kontoret att införa 30 km/tim inom 

området Stationsgatan, Sturegatan, Skolvägen mellan Kvarngatan och Stationsgatan och 

cirkulationsplatsen vid Järnvägsgatan/Fabriksgatan. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 

Sten Persson (S) föreslår att nämnden beslutar enligt förslag till beslut med tillägget att 

området utökas till att även omfatta 30 km/tim för gatorna mellan Fabriksgatan från 

cirkulationsplatsen fram till Västra Drottninggatan, Nygatan mellan Fabriksgatan och 

Kvarngatan, Parkgatan mellan Nygatan och Västra Drottninggatan, Agegatan samt 

Råbergagatan enligt bilagd karta.  

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Sten Perssons (S) förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden nämnden uppdrar åt tekniska kontoret att införa 30 

km/tim inom området Stationsgatan, Sturegatan, Skolvägen mellan Kvarngatan och 

Stationsgatan och cirkulationsplatsen vid Järnvägsgatan/Fabriksgatan samt på gatorna 

mellan Fabriksgatan från cirkulationsplatsen fram till Västra Drottninggatan, Nygatan 

mellan Fabriksgatan och Kvarngatan, Parkgatan mellan Nygatan och Västra 

Drottninggatan, Agegatan samt Råbergagatan enligt bilagd karta. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 75 Dnr MBN 2013/282 

Bildande av naturreservat på del av fastigheterna Bysta 1:2, 
Bysta 1:5, Hällabrottet 2:4 och Norra Yxhult 1:1 

Ärendebeskrivning 

För att bevara biologisk mångfald och säkerställa natur- och kulturvärden föreslås 

Kumla kommun besluta om att del av fastigheterna Bysta 1:2, Bysta 1:5, Hällabrottet 

2:4 och Norra Yxhult 1:1 ska utgöra naturreservat. Ett förslag till skötselplan och till att 

bilda det kommunala naturreservatet Hällkistan på del av rubricerade fastigheter har 

skickats ut på samråd. 

 

Skötselplanen har reviderats efter samrådet. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från 2013-04-08 

Skötselplan 2013-04-03 

Karta 

Förteckning rättigheter och servitut 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige  

med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar att del av fastigheterna Kumla 

Bysta 1:2, Kumla Bysta 1:5, Kumla Hällabrottet 2:4 och Kumla Norra Yxhult 1:1 ska 

utgöra naturreservat. Reservatet ska ha den avgränsning som framgår av bifogad karta 

(bilaga 1) och med de gränser som av kommunen slutligen utmärks i fält.  

 

Naturreservatet ska benämnas Hällkistan. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) förslår att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med 

tillägget att reservatsbildningen ska genomföras i den takt som den kommunala 

ekonomin medger. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige  

med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar att del av fastigheterna Kumla 

Bysta 1:2, Kumla Bysta 1:5, Kumla Hällabrottet 2:4 och Kumla Norra Yxhult 1:1 ska 

utgöra naturreservat.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Reservatet ska ha den avgränsning som framgår av bifogad karta (bilaga 1) och med de 

gränser som av kommunen slutligen utmärks i fält.  

 

Naturreservatet ska benämnas Hällkistan. 

 

Reservatsbildningen ska genomföras i den takt som den kommunala ekonomin medger. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 76 Dnr MBN 2013/205 

Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden 2013- 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till delegationsordning för 

miljö- och byggnadsnämnden. Utredningssekreterare Caroline Fornbrant presenterar ett 

förslag till ny delegationsordning. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar delegationsordningen. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att nämnden antar delegationsordningen med justeringen 

att punkten H2b andras till "Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, 

kontor, hantverk, industri eller annan verksamhet med högst 800 m2 bruttoarea" 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar delegationsordningen med justeringen att punkten 

H2b andras till "Nybyggnad eller tillbyggnad inom detaljplan för handel, kontor, 

hantverk, industri eller annan verksamhet med högst 800 m
2
 bruttoarea" 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 77 Dnr MBN 2013/3 

Redovisning av delegationsbeslut 2013 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut. Tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd att inrätta avloppsanordning 
Antal beslut 3 

 

Delegationsbeslut. Anmälan enligt 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd om ändring av avloppsanordning 
Antal beslut 1 

 

Anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att 

inrätta värmepumpanläggning  
Antal beslut 6 

 

Delegationsbeslut. Beslut om årlig avgift för livsmedelstillsyn enligt 5-6 §§ 

förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
Antal beslut 3 

 

Delegationsbeslut. Beslut om avgift för extra offentlig kontroll enligt taxan för 

Kumla kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 
Antal beslut 1 

 

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6.2 

förordning (EG) nr 852/2004 
Antal beslut 4 

 

Delegationsbeslut. Beslut om avgift för registrering av livsmedelsföretag enligt 2 

kap 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter. 
Antal beslut 4 

 

Delegationsbeslut. Dispens enligt 7 § Renhållningsordningen 
Antal beslut 1 

 

Delegationsbeslut. Beslut om miljösanktionsavgift enligt 30 kap 3 § Miljöbalken  
Antal beslut 2 

 

Delegationsbeslut. Bygglov enligt PBL  
Nybyggnad enbostadshus 

Antal beslut: 2 

Nybyggnad uterum/inglasning altan 

Antal beslut: 8 
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övriga  

Antal beslut: 10 

 

Beslut om startbesked enlig PBL 

Nybyggnad enbostadshus 

Antal beslut: 3 

Nybyggnad av garage/carport/förråd 

Antal beslut: 1 

Nybyggnad uterum/inglasning altan 

Antal beslut: 8 

övriga 

Antal beslut: 10 

 

Delegationsbeslut om bostadsanpassningsbidrag/lån 

Borttagning av trösklar 

Antal beslut: 9 

Förlängning av kranar 

Antal beslut: 1 

Dörrautomatik 

Antal beslut: 2 

Stödhandtag 

Antal beslut: 6 

Spisvakt 

Antal beslut: 4 

Duschkabin 

Antal beslut: 1 

Hiss 

Antal beslut: 1 

Ramp 

Antal beslut: 5 

Övrigt 

Antal beslut: 1 

Special/intressanta/publika ärenden belopp över 25 000:-  

Antal beslut: 2 

Beslut om breddning av dörrar samt ombyggnad av badrum. 133 183 kr 

Beslut om ombyggnad av kök. 65 000 kr 

 

Trafiknämndsärenden 
Delegationsbeslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 

Antal beslut: 3 

 

Lokala trafikföreskrifter 
Antal beslut: 5 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 
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anmälningsärenden. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 

anmälningsärenden. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-04-25 § 78 Dnr  

Meddelande 

Ärendebeskrivning 

MBN 2013/342 

Kommunstyrelsen antog den 6 mars 2013 ombudgetering av 2013 års driftbudget  

 

MBN 2012/886 

Kommunfullmäktigen antog den 22 januari 2013 miljö- och byggnadsnämndens 

yttrande över medborgarförslag om skyltning i anslutning till kommunens parker. 

 

MBN 2013/337 

Projekt Vision 2025 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2013 att ge nämnderna i uppdrag att utifrån 

rapporten planera sin verksamhet gällande volym och innehåll och att projektledaren är 

sammanhållande i detta. Rapporten bifogas utskicket. 

 

MBN 2013/450 

Kommunstyrelsen antog den 18 mars 2013 direktiv för budget 2014 och flerårsplan 

2015-2016 

 

MBN 2013/75 

Överklagande av nämndens beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 

enskild avloppsanläggning på fastigheten Äspsätter 1:16 inkom den 3 april 2013. 

 

2012/56 

Överklagande av nämndens beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 

enskild avloppsanläggning på fastigheten Frommesta 3:13 inkom den 3 april 2013. 

 

MBN 2011/1211 

Länsstyrelsen har avslagit överklagandet av detaljplan för Rala industriområde och 

fastställt miljö- och byggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen. 

 

MBN 2013/165 

Boverkets lägesrapport okt 2012. Rapporten innehåller analys av befolkning och 

hushållens boende, samhällsplanering, bebyggelse och byggande, bostadsmarknad, 

miljö- och energifrågor. Rapporten finns att läsa på: 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2012/Boverkets-

Lagesrapport-2012.pdf 

 

MBN 2013/331 

Information från Boverket om att minska risken för takras på stora byggnader 
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
 

 

 

 


