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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 99 Dnr MBN 2013/321 

Övergripande granskning 2013 

Ärendebeskrivning 

Revisionen kommer och vill träffa ledamöter, ersättare samt förvaltningschef för att 

presentera och diskutera det sammanställda resultatet på enkätundersökningen som 

genomfördes i våras.  

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tackar för informationen. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 100 Dnr MBN 2013/601 

Medborgarförslag döpa framtida nybyggda gator i Kumla efter 
fiktiva gatunamn ur Håkan Nessers romaner 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 april 2013 att överlämna medborgarförslag om 

att döpa framtida nybyggda gator i Kumla efter fiktiva gatunamn ur Håkan Nessers 

romaner. 

 

Utredningssekreterare Caroline Fornbrant och förvaltningschef Christina Gustavsson 

har upprättat ett förslag till yttrande.  

 

Eftersom fullmäktige överlämnat förslaget till miljö- och byggnadsnämnden för 

besvarande så ska förslagsställaren bjudas in till nämndens sammanträde den 12 

september. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och beslutar att namn från Håkan Nessers 

romaner tas med som förslag till namnsättningsgruppen. Medborgarförslaget är därmed 

besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och beslutar att namn från Håkan Nessers 

romaner tas med som förslag till namnsättningsgruppen. Medborgarförslaget är därmed 

besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 101 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Christina Gustavsson om läget på förvaltningen. 

 

Nämnden får information om personalfrågor, sjuktal och pågående rekryteringar. 

Månadsrapport lämnas för uppföljning till kommunstyrelsen, rapporten redovisar ett 

underskott om 50 tkr. Nämnden får även information om den enkät som länsstyrelserna 

skickat ut till samtliga byggnadsnämnder angående granskning av nämndernas ansvar 

för tillsyn enligt plan- och bygglagen kap 11. 

Förslag till beslut 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår 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 2013-09-12 § 102 Dnr  

Information om medarbetarundersökningen 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun genomförde under våren 2013 en enkätundersökning som samtliga 

medarbetare fick tillfälle att besvara. Syftet med undersökningen var att skapa en bild av 

hur de anställda upplever sin arbetssituation och kartlägga vilka faktorer som påverkar 

situationen i positiv eller negativ riktning. 

  

Mikael Wennerström från personalavdelningen informerar om resultatet. 

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.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 103 Dnr MBN 2013/455 

Länsprojekt om fordonstvättar under 2013 

Ärendebeskrivning 

I början av 2013 genomfördes ett länsgemensamt tillsynsprojekt på fordonstvättar. 

Totalt besöktes 25 fordonstvättar i länet. Vid tillsynen kontrollerades tvättkemikalier, 

oljeavskiljare och typ av anläggning. 

 

I projektet deltog miljökontoren i Hallsberg, Kumla, Karlskoga, Örebro samt 

Bergslagens miljö- och byggförvaltning. 

 

Miljöinspektör Carin Lindgren informerar om projektet. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att nämnden lägger informationen till handlingarna samt 

ger förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet med uppföljningen av 

fordonstvättarna fortlöper. Återrapporteringen ska ske under kvartal 3 eller 4 år 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt Andreas Brorssons förslag. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna samt ger 

förvaltningen i uppdrag att återrapportera hur arbetet med uppföljningen av 

fordonstvättarna fortlöper. Återrapporteringen ska ske under kvartal 3 eller 4 år 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 104 Dnr MBN 2013/767 

Södra via 2:18 - Beslut om bygglov avseende tillbyggnad av 
industri (Zymbios) 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov har inkommit för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten 

Södra Via 2:18, nytillkommen bruttoarea 3 510 kvm. Miljö- och byggnadsförvaltningen 

har delegation att besluta om bygglov för ytor upp till 800 kvm. 

 

Beslutsunderlag 

plankarta 

situationsplan 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter att erforderliga 

handlingar inkommit, granskats och godkänts. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter att erforderliga 

handlingar inkommit, granskats och godkänts. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 105 Dnr MBN 2013/123 

Södra Sanna 3:43 - Förhandsbesked avseende tilltänkt 
avstyckning två tomter 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit från Börje Johansson om avstyckning av två 

tomter för bostadsändamål om ca 4000 kvm var, på fastigheten Södra Sanna 3:43. 

 

Remiss har skickats till grannar och andra berörda sakägare. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2013 att återremittera ärendet till 

nämndens sammanträde i september 2013 i avvaktan på att frågan om kommunalt vatten 

och avlopp utreds.  

 

Beslutsunderlag 

Karta Södra Sanna 3:43 

Tjänsteutlåtande 2013-08-21 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 

2013-08-21 lokaliseringen av två enbostadshus på den aktuella fastigheten i enlighet 

med bifogad karta och med följande villkor: 

 

Att vatten och avlopp ska anslutas till kommunalt VA när sådant finns framdraget under 

år 2014. 

 

Bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till kraven 

enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet.  

 

Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 

bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner med hänvisning till tjänsteutlåtande daterat 

2013-08-21 lokaliseringen av två enbostadshus på den aktuella fastigheten i enlighet 

med bifogad karta och med följande villkor: 

 

Att vatten och avlopp ska anslutas till kommunalt VA när sådant finns framdraget under 

år 2014. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till kraven 

enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet.  

 

Utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 

bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 106 Dnr MBN 2013/658 

Detaljplan - Staren 5 m.fl, Kvarngården och Råbergaplatsen 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för förskoleverksamhet på fastigheten Staren 5 

(Kvarngården) m.fl samt utreda möjligheten till påbyggnad (två våningar) av befintliga 

punkthus. Med en ombyggnad av Kvarngården är det möjligt att få en förskola med två 

avdelningar. För att få till en bra utemiljö måste del av gång- och cykelvägen samt ett 

antal parkeringsplatser tas i anspråk. Därför tas även Råbergaplatsen med i detaljplanen.  

 

Enligt gällande detaljplan är ändamålet för området bostäder, parkering och gång- och 

cykelväg. 

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 behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden för 

beslut. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson föreslår utredningen av möjligheten till påbyggnad (två våningar) av 

befintliga punkthus tas bort från planuppdraget. 

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 §. Planuppdraget omfattar att möjliggöra för förskoleverksamhet på fastigheten 

Staren 5 (Kvarngården) m.fl 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 107 Dnr MBN 2010/1307 

Detaljplan för Kv. Hovslagaren del av, Götgatan - Sveavägen  

Ärendebeskrivning 

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

upprätta ett detaljplaneförslag för Kv Hovslagaren (Burenska parken). I samband med 

beslut i nämnden den 25 april 2013 utökades planområdet varpå förvaltningen fick ett 

förnyat planuppdrag. 

 

Planen har varit på samråd under perioden 12 juni till 10 juli 2013. Då reaktionen varit 

stark bland berörda fastighetsägarna i Kv Hovslagaren vill förvaltningen delge nämnden 

samtliga inkomna synpunkter på planförslaget. 

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. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 108 Dnr MBN 2011/1017 

Detaljplan - Kv. Urmakaren, del av, Kyrkogatan - Götgatan 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av flerbostadshus på del av fastigheten 

Urmakaren.  

 

Detaljplanen har varit på samråd mellan den 15 juli och 16 augusti 2013. Ett 

samrådsmöte hölls 14 augusti.  

 

Förvaltningen informerar om inkomna synpunkter. 

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. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 109 Dnr MBN 2013/745 

Delårsrapport per den 31 juli samt prognos helår 2013 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat en delårsrapport per den 31 juli 2013. 

Rapporten innehåller ekonomisk prognos för helåret 2013, periodiseringar av intäkter 

och kostnader, förvaltningsberättelse som beskriver de huvudsakliga dragen i miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhet för de första sju månaderna samt uppföljning av 

kommunfullmäktiges mål år 2013. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delårsrapporten. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delårsrapporten. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 110 Dnr MBN 2013/3 

Redovisning av delegationsbeslut 2013. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut. Tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd att inrätta avloppsanordning 
Antal beslut 15 

 

Delegationsbeslut. Anmälan enligt 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd om ändring av avloppsanordning 
Antal beslut 2 

 

Anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att 

inrätta värmepumpanläggning  
Antal beslut 9 

 

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

förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
Antal beslut 5 

 

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 7 

 

Delegationsbeslut. Beslut om avgift för registrering av livsmedelsföretag enligt 2 

kap 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter. 
Antal beslut 6 

 

Delegationsbeslut. Beslut enligt art. 54.2 a, EG 882/2004, om förbud att släppa ut 

livsmedel på marknaden. 
Antal beslut 1 

 

Delegationsbeslut. Dispens enligt 7 § Renhållningsordningen 
Antal beslut 2 

 

Delegationsbeslut. Beslut om miljösanktionsavgift enligt 30 kap 3§ miljöbalken 

(SFS 1998:808) 
Antal beslut 4 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Delegationsbeslut. Bygglov enligt PBL  
Nybyggnad enbostadshus 

Antal beslut 3 

 

Nybyggnad uterum/inglasning altan 

Antal beslut 12 

 

Övriga 

Antal beslut 25 

 

Nybyggnad av garage 

Antal beslut 7 

 

Special/intressanta/publika ärenden  

Ändrad användning från kyrka till bostad 

 

Rivningslov 

Antal beslut 3 

 

Beslut om startbesked enlig PBL 

Nybyggnad enbostadshus 

Antal beslut 3 

 

Nybyggnad av garage/carport/förråd 

Antal beslut 8 

 

Nybyggnad flerbostadshus 

Antal beslut 1 

 

Installation av eldstad och rökkanal  

Antal beslut 7 

 

Inglasning uterum, altaner m m 

Antal beslut 13 

 

övriga  

Antal beslut 27 

 

Startbesked Rivningslov 
Antal beslut 1 

 

Beslut om kontrollplan 
Nybyggnad av 8 kedjehus 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Delegationsbeslut om bostadsanpassningsbidrag/lån 

Borttagning av trösklar 

Antal beslut 7 

 

Stödhandtag 

Antal beslut 5 

 

Duschkabin 

Antal beslut 2 

 

Spisvakt 

Antal beslut 1 

2013/796 

 

Dörrautomatik 

Antal beslut 1, 34 000 kr 

 

Hiss 

Antal beslut 1 

 

Ramp 

Antal beslut 1 

 

IR-sändare 

Antal beslut 2 

 

Rullstolsgarage 

Antal beslut 3 

 

Övrigt 

Antal beslut 1 

 

Delegationsbeslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. 
Antal beslut 4 

Trafiknämndsärenden 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

Antal beslut 4 

 

Förvaltningschefens beslut i delegation 
Delegationsbeslut om beslutsattestanter sommaren 2013, 2012/1669 

Yttrande över ärende avseende ny 130 kV luftledning mellan Östansjö och Älberg. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 

anmälningsärenden.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

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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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-12 § 111 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

MBN 2013/56 
Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen beslutade den 5 juli 2013 att avslå det 

överklagande som fastigetsägarna till Frommesta 3:13 lämnat in angående nämndens 

beslut om förbud vid vite att släppa ut spillvatten från enskild avloppsanläggning. 

 

MBN 2011/1157 
Fastighetsägarna till Blåbäret 11 överklagade den 11 juli nämndens beslut om att ta 

hand om dagvattnen på den egna tomten. Ärendet har skickats vidare för prövning till 

länsstyrelsen.   

 

Rapporter om läget på bostadsmarknaden 
Bostadsmarknaden i riket 

http://www.boverket.se/Om-

Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2013/Bostadsmarknaden-2012-2013/ 

Bostadsmarknaden i Örebro län 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-

kulturmiljo/boende/bostadsmarknaden-i-orebro-lan/Pages/index.aspx 

 

MBN 2012/1369 
Energimarknadsinspektionens beslut om förlängd nätkoncession inom Kumla kommun. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


