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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 111 Dnr MBN 2013/846 

Norrtorp 5:3, Kvarntorps industriområde - Anmälan om avsteg 
från BFS 2012:4 H13 angående ombyggnad av hiss 

Ärendebeskrivning 

Sakab har inkommit med en ansökan om mindre avsteg från kravet i plan- och 

byggförordningen 3 kap 11 § (PBF 2011:338) avseende en hiss i kontoret/receptionen 

på Norrtorp 5:3 Avsteget avser skyldighet att ha hissen försedd med en korgdörr eller 

annat lämpligt skydd i korgöppningen. Ansökan omfattar mindre avsteg från kravet och 

istället installera ljusridå i korgöppning istället för korgdörr. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande daterat 2013-09-20 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  

Sakab får tillämpa kravet med mindre avsteg för hiss nr K52136 som är installerad i 

kontoret/receptionen på Norrtorp 5:3 enligt BFS (2012:11-H14) 2 kap. 2 § och förse 

hissen med ljusridå i korgöppning istället för korgdörr. MBN tar inte ställning till 

presenterad lösning utan den bedöms av besiktningsorganet vid revisionsbesiktning. 

Ärendet avslutas och arkiveras. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att  

Sakab får tillämpa kravet med mindre avsteg för hiss nr K52136 som är installerad i 

kontoret/receptionen på Norrtorp 5:3 enligt BFS (2012:11-H14) 2 kap. 2 § och förse 

hissen med ljusridå i korgöppning istället för korgdörr. MBN tar inte ställning till 

presenterad lösning utan den bedöms av besiktningsorganet vid revisionsbesiktning. 

Ärendet avslutas och arkiveras. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 112 Dnr MBN 2013/406 

Detaljplan – Kullagret 3, Viagatan, Järsjögatan 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun har köpt mark av Procordia Food AB. I gällande detaljplan är marken 

tänkt för industri, men för att kunna lägga in vägar, bilda fastigheter samt skapa rätt 

förutsättningar för dagens behov för industriverksamhet behöver en ny detaljplan tas 

fram. Planområdet är ca 8,6 ha. 

 

Beslutsunderlag 

Utkast till plankarta 

Utkast till planbeskrivning 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 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 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 2013-10-24 § 113 Dnr MBN 2013/655 

Detaljplan - Kv. Bofinken del av, Skolvägen, Åkergatan, 
Södergatan 

Ärendebeskrivning 

Förskolan Trädgården behöver nya lokaler i form av nybyggnad och tillbyggnad. Då 

förskolans placering strider mot gällande plan, som visar plantering och bostadändamål, 

måste en ny detaljplan upprättas. 

 

Detaljplaneförslaget har varit på samråd under perioden 18 september till 9 oktober. 

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Behovsbedömning 

Samrådsredogörelse 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen på 

granskning enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut till miljö- och byggnadsnämnden. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

En reviderad samrådsredogörelse med förslag till beslut delas ut till nämnden. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen på 

granskning enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 114 Dnr MBN 2013/1089 

Taxa för tillsyn enligt miljöbalken 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll av prövning och tillsyn inom miljöbalkens 

område senast justerades den 16 maj 2011. Efter justeringar av timkostnaden med 

anledning av förändringar i konsumentprisindex (KPI) är timkostnaden för närvarande 

643 kr per timme. En ny beräkning av kostnadsnivån visar att det finns anledning att 

revidera timkostnaden för att nå full kostnadstäckning. Den faktiska kostnaden för 2013 

är enligt beräkningen 752 kr per timme. Med hänsyn till en antagen kostnadsökning för 

år 2014 om 2,5 % skulle timkostnaden bli 770 kr per timme. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att taxan för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område ändras så att timkostnaden fastställs till 770 kr 

per timme från och med den 1 januari 2014. Basmånad för indexuppräkning av taxan 

med anledning av förändringar av KPI sätts till oktober 2013. Taxebilaga 1 och 2 ändras 

i enlighet med bilagda förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att taxan för prövning 

och tillsyn inom miljöbalkens område ändras så att timkostnaden fastställs till 770 kr 

per timme från och med den 1 januari 2014. Basmånad för indexuppräkning av taxan 

med anledning av förändringar av KPI sätts till oktober 2013. Taxebilaga 1 och 2 ändras 

i enlighet med bilagda förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 115 Dnr MBN 2013/1090 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll av verksamhet enligt strålskyddslagen 

antogs av kommunfullmäktige den 14 december 2009. Efter justeringar av timkostnaden 

med anledning av förändringar i konsumentprisindex (KPI) är timkostnaden för 

närvarande 643 kr per timme. En ny beräkning av kostnadsnivån visar att det finns 

anledning att revidera timkostnaden för att nå full kostnadstäckning. Den faktiska 

kostnaden för 2013 är enligt beräkningen 752 kr per timme. Med hänsyn till en antagen 

kostnadsökning för år 2014 om 2,5 % skulle timkostnaden bli 770 kr per timme. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att taxan för tillsyn enligt 

strålskyddslagen ändras så att timkostnaden fastställs till 770 kr per timme från och med 

den 1 januari 2014. Basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av 

förändringar av KPI sätts till oktober 2013. Taxebilaga 1 och 2 ändras i enlighet med 

bilagda förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att taxan för tillsyn enligt 

strålskyddslagen ändras så att timkostnaden fastställs till 770 kr per timme från och med 

den 1 januari 2014. Basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av 

förändringar av KPI sätts till oktober 2013. Taxebilaga 1 och 2 ändras i enlighet med 

bilagda förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 116 Dnr MBN 2013/1088 

Taxa för tillsyn enligt livsmedelslagen 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommuns taxa för offentlig kontroll av livsmedel antogs av kommunfullmäktige 

den 14 december 2009, Efter justeringar av timkostnaden med anledning av 

förändringar i konsumentprisindex (KPI) är timkostnaden för närvarande 643 kr per 

timme. En ny beräkning av kostnadsnivån visar att det finns anledning att revidera 

timkostnaden för att nå full kostnadstäckning. Den faktiska kostnaden för 2013 är enligt 

beräkningen 752 kr per timme. Med hänsyn till en antagen kostnadsökning för år 2014 

om 2,5 % skulle timkostnaden bli 770 kr per timme. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att taxan för offentlig 

kontroll av livsmedel ändras så att timkostnaden fastställs till 770 kr per timme från och 

med den 1 januari 2014. Basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av 

förändringar av KPI sätts till oktober 2013. Taxebilaga 1 och 2 ändras i enlighet med 

bilagda förslag. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att taxan för offentlig 

kontroll av livsmedel ändras så att timkostnaden fastställs till 770 kr per timme från och 

med den 1 januari 2014. Basmånad för indexuppräkning av taxan med anledning av 

förändringar av KPI sätts till oktober 2013. Taxebilaga 1 och 2 ändras i enlighet med 

bilagda förslag. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 117 Dnr MBN 2013/968 

Revision av livsmedelstillsynen i Kumla 

Ärendebeskrivning 

Miljöchef Peter Eriksson informera om länsstyrelsens rapport från revision av 

livsmedeltillsynen. 

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 2013-10-24 § 118 Dnr MBN 2013/339 

Kommunbesök - stöd till operativ tillsyn enligt miljöbalken 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen genomför under 2012-2013 besök i samtliga kommuner inom uppdraget 

att stödja kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken.  

 

Miljöchef Peter Eriksson informerar. 

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. 



11 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 119 Dnr MBN 2013/993 

Medborgarförslag - om övergångsställe från Eriksbergsvägen 
till Hagaskolan/Vingens förskola 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om trafiksäkerheten vid Eriksbergsgatan och Hagaskolan/Vingens 

förskola har lämnats in till kommunen. Kommunstyrelsen har uppdragit åt miljö- och 

byggnadsnämnden att yttra sig. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande i samråd med 

tekniska kontoret. 

 

Av yttrandet framgår bland annat att övergångställe inte bör anläggas över Fredsgatan. 

Farthinder ska primärt inte anläggas. Fri sikt ordnas genom att berörd fastighetsägare 

åläggs att ta ner skymmande vegetation. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen därmed 

anser att medborgarförslaget är besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar yttrandet och föreslår att kommunstyrelsen därmed 

anser att medborgarförslaget är besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 120 Dnr MBN 2013/991 

Enkät till landets kommuner om tillsyn enligt den nya plan- och 
bygglagstiftningen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef/stadsarkitekt Christina Gustavsson informerar om enkätsvaren. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden 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 2013-10-24 § 121 Dnr  

Information från förvaltningschefen 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Christina Gustavsson informerar om personalförändringar på 

förvaltningen, budgetläget för miljö- och byggnadsnämnden, kommunens nya 

informationsverktyg Kumla info samt att aktuella detaljplaner kommer att ställas ut i 

korridoren på miljö- och byggnadsförvaltningen. Christina informerar även om det 

kommande budgetarbetet och verksamhetsplaneringen som genomförs i december. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden 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 2013-10-24 § 122 Dnr MBN 2013/1186 

Bofinken 5 - Beslut om bygglov avseende nybyggnad av 
förskola 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov har inkommit för nybyggnad av förskolebyggnad på fastigheten 

Bofinken 5. Sökanden avser att uppföra en byggnad om 320,5 kvm, byggrätten 

överskrids med 2,2 procent (30,7 kvm). En del av byggnaden placeras på prickad mark 

(mark som inte får bebyggas) samt att samma del kommer närmare tomtgräns än de 6 

meter som föreskrivs i detaljplanen. 

Förslag till beslut 

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

granskning. Lov kan beviljas under förutsättning att berörda grannar inte inkommer med 

avgörande relevanta invändningar. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

granskning. Lov kan beviljas under förutsättning att berörda grannar inte inkommer med 

avgörande relevanta invändningar. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 123 Dnr MBN 2013/1187 

Bofinken 7 - Beslut om bygglov avseende nybyggnad av 
förskola 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov har inkommit för nybyggnad av förskole byggnad på fastigheten 

Bofinken 7. Sökanden avser att uppföra en byggnad om 320,5 kvm, byggrätten 

överskrids med 2,7 procent (38,5 kvm). En del av byggnaden placeras på prickad mark 

(mark som inte får bebyggas) samt att samma del kommer närmare tomtgräns än de 6 

meter som föreskrivs i detaljplanen. 

Förslag till beslut 

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

granskning. Lov kan beviljas under förutsättning att berörda grannar inte inkommer med 

avgörande relevanta invändningar. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

granskning. Lov kan beviljas under förutsättning att berörda grannar inte inkommer med 

avgörande relevanta invändningar. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 124 Dnr MBN 2013/1081 

Strutsen 12, Fylstagatan 17 - Beslut om bygglov avseende 
tillbyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov avseende tillbyggnad av enbostadshus på Strutsen 12, Fylstagatan 

17 inkom 2013-09-16, dock uppfördes aktuella byggnadsdelar under 2003 och 2004. 

Det finns sedan tidigare ett beviljat bygglov för nybyggnad av garage och altan. 

Byggnationen som utfördes då stämmer dock inte med det beviljade bygglovet då 

byggherren har byggt både altan och garage större än vad bygglovet medgav. Även 

delar av altanen och garaget inreddes till bostad (boytor). Byggherren har dessutom har 

under 2004 gjort en tillbyggnad på husets baksida som är sammanbygd med garaget 

utan att söka bygglov. 

 

För de delar som uppfördes under 2003 har preskriptionstiden passerat då byggnationen 

utfördes under sommaren 2003. Den resterande delen som byggts olovligt omfattas av 

20,3m² och uppfördes under sommaren 2004 och omfattas därför av tidigare plan- och 

bygglag (1987:10). 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande daterat 2013-10-01 inkl. bilagor 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att med stöd av PBL 9 kap. 31b § bevilja bygglov för rubricerad tillbyggnad i efterhand, 

att bygglovprocessen ska hanteras i enlighet med nu gällande PBL (2010:900), 

 

att med stöd av plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap. 4 § solidariskt debitera 550829-

1472 Nezir Hasanbegovic, Fylstagatan 17, 692 34 Kumla och 561019-8847 Amiraen 

Hasanbegovic, Fylstagatan 17, 692 34 Kumla byggnadsavgift på 4 gånger den då 

aktuella bygglovtaxan (4 x 728 kronor= 2 912 kronor), samt 

 

att med stöd av plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap. 7 § väcka talan mot 550829-

1472 Nezir Hasanbegovic, Fylstagatan 17, 692 34 Kumla och 561019-8847 Amiraen 

Hasanbegovic, Fylstagatan 17, 692 34 Kumla hos förvaltningsdomstol om uttag av en 

tilläggsavgift (5 000 kr) som debiteras solidariskt. 

Arbetsutskottets behandling 

Jäv 

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

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till beslut. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Jäv 

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

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar  

att med stöd av PBL 9 kap. 31b § bevilja bygglov för rubricerad tillbyggnad i efterhand, 

att bygglovprocessen ska hanteras i enlighet med nu gällande PBL (2010:900), 

 

att med stöd av plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap. 4 § solidariskt debitera 550829-

1472 Nezir Hasanbegovic, Fylstagatan 17, 692 34 Kumla och 561019-8847 Amiraen 

Hasanbegovic, Fylstagatan 17, 692 34 Kumla byggnadsavgift på 4 gånger den då 

aktuella bygglovtaxan (4 x 728 kronor= 2 912 kronor), samt 

 

att med stöd av plan- och bygglagen (1987:10) 10 kap. 7 § väcka talan mot 550829-

1472 Nezir Hasanbegovic, Fylstagatan 17, 692 34 Kumla och 561019-8847 Amiraen 

Hasanbegovic, Fylstagatan 17, 692 34 Kumla hos förvaltningsdomstol om uttag av en 

tilläggsavgift (5 000 kr) som debiteras solidariskt. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 125 Dnr MBN 2013/660 

Detaljplan - Kvarntorp 1:5, del av (Sveaskog) 

Ärendebeskrivning 

Syftet är att upprätta en ny detaljplan som ger möjlighet till fastighetsbildning och att 

därmed erhålla en större sammanhållen industritomt för Sveaskogs räkning.   

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Förslag 

Andreas Brorsson (S) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i 

uppdrag att ställa ut detaljplanen på granskning enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 

kap 18 §. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen på 

granskning enligt plan och bygglagen (2010:900) 5 kap 18 §. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-24 § 126 Dnr MBN 2013/3 

Redovisning av delegationsbeslut 2013. 

Ärendebeskrivning 

Delegationsbeslut. Tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd att inrätta avloppsanordning 
Antal beslut 12 st 

 

Anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att 

inrätta värmepumpanläggning  
Antal beslut 10 st 

 

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

förordning om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
Antal beslut 2 st 

 

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

Kumla kommuns offentliga kontroll av livsmedel. 
Antal beslut 1 st 

 

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6.2 

förordning (EG) nr 852/2004 
Antal beslut 4 st 

 

Delegationsbeslut. Beslut om avgift för registrering av livsmedelsföretag enligt 2 

kap 4 § Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter. 
Antal beslut 4 st 

 

Delegationsbeslut. Bygglov enligt PBL  
Nybyggnad enbostadshus, 1 st 

Nybyggnad uterum/inglasning altan, 5 st 

Tillbyggnad industri, 2 st 

Skyltlov, 2 st 

Nybyggnad av garage/carport/förråd, 3 st 

Övriga, 18 st 

 

Beslut om startbesked enlig PBL 
Nybyggnad enbostadshus, 1 st 

Nybyggnad av garage/carport/förråd, 5 st 

Tillbyggnad industri, 2 st 

Nybyggnad uterum/inglasning altan, 7 st 

installation av eldstad och rökkanal, 7 st 

Skylt, 2 st 
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Övriga, 17 st 

 

Beslut om rivningslov enligt PBL, 2 st 

 

Delegationsbeslut om bostadsanpassningsbidrag/lån 
Borttagning av trösklar, 4 st 

Dörrautomatik, 3 st 

Stödhandtag, 5 st 

Spisvakt, 1st 

Ramp, 2 st 

Övrigt, 7 st 

 

Delegationsbeslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad, 3 st 
 

Trafiknämndsärenden 
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter, 5 st 

 

Lokala trafikföreskrifter, 1 st 

 

Förvaltningschefens beslut i delegation 
Beslut om ändring av beslutsattestanter 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 

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 2013-10-24 § 127 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

2012/184 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 mars 2013 att förbjuda fastighetsägarna 

till Hälgholmen 1:25 att släppa ut spillvatten som inte genomgått en av nämnden 

godkänd längre gående rening än slamavskiljning. Fastighetsägarna har överklagat 

beslutet till Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt som den 16 september 2013 

avslog överklagandet. 

 

MBN 2013/968 
Rapport - Länsstyrelsen Örebro län 

Revision av livsmedelstillsyn i Kumla. 

 

MBN 2013/339 
Rapport - Länsstyrelsen Örebro län 

Kommunernas tillsyn enligt miljöbalken. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 


