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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 128 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Christina Gustavsson om läget på förvaltningen. 

Nämnden får information om personalfrågor, sjuktal m m. 

 

Förslag till beslut 

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 2013-12-12 § 129 Dnr  

Redovisning av planläget 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningschef Christina Gustavsson informerar om planläget. 

Förslag till beslut 

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 2013-12-12 § 130 Dnr MBN 2013/293 

Månadsrapport - jan - okt 2013 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har upprättat ekonomisk rapport för januari till oktober 2013. 

Förslag till beslut 

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 2013-12-12 § 131 Dnr MBN 2013/1233 

Miljöpolicy för miljö- och byggnadsförvaltningen 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ska miljödiplomeras och i samband med detta har en 

miljöpolicy tagits fram för förvaltningen som beskriver verksamhetens riktlinjer. Utifrån 

ambitionsnivån och inriktningen i miljöpolicyn kommer sedan miljömål och konkreta 

åtgärdspunkter utarbetas.   

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar miljöpolicyn. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar miljöpolicyn. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 132 Dnr MBN 2013/219 

Information om kulturmiljöprogram 

Ärendebeskrivning 

Antikvarie Rasmus Axelsson informerar om kulturmiljöprogram och bevarande 

program. Efter önskemål i bland annat översiktsplanen ”Kumla 25 000” och Plan-, 

bygg- och bostadsprogrammet för 2010-2012, har ett förslag till kulturmiljöprogram för 

Kumla kommun tagits fram under perioden 2012-2013. Programmet omfattar 

kulturmiljöer i hela kommunen tillkomna fram till omkring 1990. 

 

Beslut i ärendet kommer fattas vid senare nämndsammanträde under 2014. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

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 2013-12-12 § 133 Dnr MBN 2013/1340 

Avtal - samarbetsavtal Kart- och mätavdelningen - Hallsbergs 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Samarbetsavtal med Hallsbergs kommun avseenden kart- och mätarbeten.  

 

Handlingar i ärendet delas ut till nämndsammanträdet. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner samarbetsavtal mellan Kumla kommuns kart- 

och mätavdelning och Hallsbergs kommun. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner samarbetsavtal mellan Kumla kommuns kart- 

och mätavdelning och Hallsbergs kommun. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 134 Dnr MBN 2010/1307 

Detaljplan för Kv. Hovslagaren del av, Götgatan - Sveavägen  

Ärendebeskrivning 

Den 16 mars 2011 gav Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag till Miljö- och 

byggnadskontoret att upprätta ett detaljplaneförslag för Kv Hovslagaren (Burenska 

parken). Då planområdet nu har utökas vill Plan- och projektavdelningen får ett förnyat 

uppdrag. 

 

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

Hovslagaren 25 som tillkommit jämfört med tidigare beslut. 

 

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 ger förvaltningen i uppdrag att ställa ut detaljplanen på 

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

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

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 2013-12-12 § 135 Dnr MBN 2013/211 

Detaljplan - Västra Parken 17 (del av), Gamla Brandstationen, 
Västra Drottninggatan. 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun och Kumla Fastigheter AB har ansökt om fastighetsregelring för Västra 

Parken 16, 17 27 och Kumla 12:56. För att regleringen ska kunna genomföras krävs att 

gällande detaljplan ändras. Delar av allmän platsmark, Kumla 12:56 och kvartersmark, 

Västra Parken 16 och 27, överförs till Västra Parken 17. Regleringen kommer därmed 

även att ge aktuellt underlag för framtida bygglovhantering.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 mars 2013 att en detaljplan skulle 

upprättas och samråd ske med berörda. 

 

Detaljplaneförslaget var utskickat på samråd, fr o m den 18 mars t o m den 8 april 2013. 

 

Beslutsunderlag:   

Planbeskrivning (antagandehandling) 

Plankarta 

granskningsutlåtande 2013-11-18 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan- och bygglagen 5 kap 27 §. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar detaljplanen enligt plan- och bygglagen 5 kap 27 §. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 136 Dnr MBN 2013/660 

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

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att Kumla kommun till Sveaskog AB försäljer delar av 

fastigheten Kvarntorp 1:5. Vid en fastighetsbildning ges då möjlighet för Sveaskog AB 

att erhålla en större sammanhängande industritomt för lagring och hantering av 

skogsråvara samt omlastning av densamma. Sveaskog är ägare till den söder om 

planområdet angränsande fastigheten Kvarntorp 1:19. För att en fastighetsreglering skall 

kunna genomföras krävs en ny detaljplan.  

Förslag till beslut 

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

5 kap 27 §. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

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

5 kap 27 §. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 137 Dnr MBN 2013/1283 

Detaljplan - del av Kumla sjöpark 

Ärendebeskrivning 

Nu gällande detaljplan för Kumla Sjöpark vann laga kraft 2010 och behöver i vissa 

avseenden revideras. Syftet med nya planen är bl a att möjliggöra för utbyggnad av 

campingområdet i Sjöparken samt att byggrätten runt ”växthuset” utökas för att ge plats 

åt komplement- och förrådsbyggnader. Betydelsen för det bef ställverket vid Änggatan 

kommer att minska varvid det området ger utrymme för ny infart till Änggatan och även 

P-platser som betjänar Sjöparken.   

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 

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 2013-12-12 § 138 Dnr MBN 2013/1322 

Detaljplan - Vårdboendet,  Kumla 11:1 del av 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett vårdboende. Inom planområdet kan det 

också bli ett stort tillagningskök samt en framtida vårdcentral.I samband med 

byggnationen föreslås att en ny väg anläggs från Södra Kungsvägen där det idag endast 

finns 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 förslag 

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 2013-12-12 § 139 Dnr MBN 2013/1326 

Detaljplan Kv Svalan 4 och 6 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en bilrekonditioneringsverksamhet samt en 

långtidsparkering i kvarteret Svalan, fastigheterna 4 och 6.  

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 

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 2013-12-12 § 140 Dnr MBN 2013/1241 

Vissberga 14:1 - Förhandsbesked avseende nybyggnad av 
enbostadshus 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit från Paulina Andersson om nybyggnad av 

enbostadshus på fastigheten Vissberga 14:1. 

 

Enligt översiktsplanen finns inga särskilda hänsynstaganden att beakta inom det 

föreslagna  området. 

 

Fastigheten är belägen på öppen ängsmark med dungar av lövskog. Närmaste granne är 

en bondgård i övrigt är området relativt glest bebyggt, detaljplan saknas. För den 

aktuella fastigheten är enstaka kompletteringar möjliga om VA-frågan kan lösas. 

Kommunalt vatten och avlopp saknas. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna föreslagen lokalisering av ett 

enbostadshus på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande 

villkor: 

 

1. ansökan om avloppslösning godkänns av miljöavdelningen innan bygglov beviljas. 

 

2. bostadshusets utformning anpassas till omgivningen med hänsyn till att kraven enligt 

8 kap PBL ska prövas i bygglovet.  

 

3. utformningen och anpassningen till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för 

bebyggelse på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna föreslagen lokalisering av ett 

enbostadshus på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och med följande 

villkor: 

 

1. ansökan om avloppslösning godkänns av miljöavdelningen innan bygglov beviljas. 

 

2. bostadshusets utformning anpassas till omgivningen med hänsyn till att kraven enligt 

8 kap PBL ska prövas i bygglovet.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

3. 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 2013-12-12 § 141 Dnr MBN 2013/1202 

Västra Åby 2:5 och 1:10 - Förhandsbesked avseende 
enbostadshus och garage, 2 gäststugor, pool 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om förhandsbesked har inkommit från Johan Linné om enbostadshus och 

garage, 2 gäststugor samt pool på fastigheten Västra Åby 2:5. 

 

Enligt översiktsplanen finns inga särskilda hänsynstaganden att beakta i det föreslagna 

området. 

 

Fastigheten är belägen på ängs- och skogsmark. Omgivande bebyggelse består av 

bondgård, villor och en mindre verkstad. Detaljplan saknas.  

Kommunalt vatten och avlopp saknas. 

Förslag till beslut 

Nämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus och garage, 2 gäststugor samt 

pool på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och situationsplan med 

följande villkor: 

 

1. ansökan om avloppslösning godkänns av miljöavdelningen innan bygglov beviljas 

 

2. bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till att 

kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet 

 

3. utformning och anpassning till landskapsbilden ska följa de riktlinjer för bebyggelse 

på landsbygden som finns i kommunens översiktsplan. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Nämnden godkänner lokaliseringen av ett enbostadshus och garage, 2 gäststugor samt 

pool på den aktuella fastigheten i enlighet med bifogad karta och situationsplan med 

följande villkor: 

 

1. ansökan om avloppslösning godkänns av miljöavdelningen innan bygglov beviljas 

 

2. bostadshusets utformning och anpassningen till omgivningen med hänsyn till att 

kraven enligt 8 kap PBL ska prövas i bygglovet 

 

3. utformning och anpassning 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 2013-12-12 § 142 Dnr MBN 2013/1246 

Sammanträdestider 2014 samt januari 2015 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har att besluta om sammanträdestider för år 2014 och 

januari 2015. 

Förvaltningen har upprättat ett förslag till sammanträdestider. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt förslag till sammanträdestider för 2014 

och januari 2015.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Camilla Valfridsson (KD) yrkar att miljö- och byggnadsnämnens gruppmöte den 28 maj 

flyttas till annan dag.  

Ordföranden ger förslaget att miljö- och byggnadsnämndens gruppmöte flyttas från 28 

maj till 27 maj.  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt reviderat förslag till sammanträdestider för 

2014 och januari 2015 med ändring att miljö- och byggnadsnämndens gruppmöte flyttas 

från 28 maj till 27 maj 2014.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 143 Dnr MBN 2013/994 

Medborgarförslag - ta bort plantering mellan cykelväg och 
trottoar på sträckan rondellen Södra Kungsvägen/Kyrkogatan 
och rondellen Östra Leden/Kyrkogatan 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag om trafiksäkerheten utmed Kyrkogatan, från Södra Kungsvägen 

till cirkulationsplatsen vid Östra leden har lämnats in till kommunen. Kommunstyrelsen 

har uppdragit åt miljö- och byggnadsnämnden att yttra sig.  

 

Förslaget innebär att 

1. Planteringar mellan gång-/ cykelvägen och bilväg från cirkulationsplatsen vid Södra 

Kungsvägen – Kyrkogatan till cirkulationsplatsen vid Östra leden – Kyrkogatan tas bort 

2. Farthinder i form av vägbulor byggs för att sänka hastigheten. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. Förslaget har 

utformats i samråd med tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Av yttrandet framgår bland annat att farthinder inte ska användas på genomfartsgata. 

Vegetationen ska gallras vid övergångar men bevaras i övrigt. Övergångar ska finnas 

vid Änggatan, rondellen vid Östra leden samt vid parkeringen till Sjöparkens Växthus. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

1. antar yttrandet, 

2. föreslår att kommunstyrelsen därmed anser medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

1. antar yttrandet, 

2. föreslår att kommunstyrelsen därmed anser medborgarförslaget besvarat. 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 144 Dnr MBN 2013/1361 

Grodan 1 - Beslut om bygglov avseende nybyggnad av 7 
kedjehus 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov har inkommit från Kumla Bostäder AB för nybyggnad av 7st 

kedjehus á 108kvm totalt 756 kvm bostadsarea på fastigheten Grodan 2.  

 

Bygglovet avser totalt  1060 kvm, då delegationsordningen endast tillåter 

byggnadsinspektör att bevilja nybyggnation av bostäder på upptill 300kvm, krävs ett 

nämndbeslut om delegation i ärendet. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger bygglovavdelningen i uppdrag att bevilja bygglov 

efter erforderlig granskning.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden ger bygglovavdelningen i uppdrag att bevilja bygglov 

efter erforderlig granskning.  
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 145 Dnr MBN 2013/1349 

Gråsparven 2 - Beslut om bygglov avseende om-/tillbyggnad av 
industri- och kontorsbyggnad 

Ärendebeskrivning 

Ansökan om bygglov har inkommit för om/tillbyggnad av industri/kontorsbyggnad på 

fastigheten Gråsparven 2. Sökanden avser att uppföra en tillbyggnad om 74 kvm, 

tillbyggnaden innebär ett nytt plan på del av byggnad som uppgår till en höjd på 9,4 

meter och gällande detaljplan tillåter 8 meter.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 

 

1. ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industri/kontorsbyggnad beviljas 

som liten avvikelse från detaljplanen. 

 

Alternativt 

 

2. ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av industri/kontorsbyggnad avslås då 

tillbyggnaden blir högre än vad gällande detaljplan tillåter.  

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad 

av industri/kontorsbyggnad beviljas som liten avvikelse från detaljplanen. 

 

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad 

av industri/kontorsbyggnad beviljas som liten avvikelse från detaljplanen. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 146 Dnr MBN 2013/658 

Detaljplan - Staren 5 m.fl, Kvarngården och Råbergaplatsen 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ombyggnad till en ny förskola på del av 

fastigheten Staren 5 m.fl. (Kvarngården)  

 

Det finns ett behov av förskoleplatser i Kumla. 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.  

 

Detaljplanen har varit på samråd mellan 28 oktober och 18 november 2013.  

 

Enligt gällande detaljplan är ändamålet för området bostäder och parkering. 

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 förslag 

Enligt förslag till beslut. 

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 2013-12-12 § 147 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. 

Detaljplaneförslaget har varit på granskning under perioden 29 oktober till 19 

november. 

 

Förslag till beslut 

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

kap 29 §. 

Arbetsutskottets förslag 

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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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 148 Dnr MBN 2013/1311 

Verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen 2014 

Ärendebeskrivning 

Kumla kommun får årligen bidrag från Energimyndigheten för att bedriva energi- och 

klimatrådgivning. Rådgivningen i vänder sig till allmänheten, små och medelstora 

företag och organisationer/föreningar. EKR ger kostnadsfria råd angående 

uppvärmning, energikostnader, energieffektivisering, transporter, klimatet, belysning 

statliga bidrag på energiområdet och mycket annat.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att anta 

verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen 2014. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att anta 

verksamhetsplan för Energi- och klimatrådgivningen 2014. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 149 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 

 

Anmälan enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta 

värmepumpanläggning  

Antal beslut 10 

 

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

om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

Antal beslut 7 

 

Beslut i ärende om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6.2 förordning 

(EG) nr 852/2004 

Antal beslut 3 

 

Delegationsbeslut. Beslut om avgift för registrering av livsmedelsföretag enligt 2 kap 4 

§ Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter. 

Antal beslut 4 

 

Förbud enligt 4 § strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier och artificiella 

solningsanläggningar 

Antal beslut 1 

 

Beslut enligt 30 kap 3 § Miljöbalken (SFS 1998:808), 1 kap 3 § och 9 kap 17 § i 

förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 

Antal beslut 1 

 

Delegationsbeslut. Bygglov enligt PBL  

Nybyggnad enbostadshus 

Antal beslut 2 

Nybyggnad uterum/inglasning altan 

Antal beslut 1 

övriga  

Antal beslut 18 

 

Special/intressanta/publika ärenden  

Antal beslut 2 

nybyggnad av förskola, Bofinken 7 
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nybyggnad av förskola, Bofinken 5 

 

Beslut om startbesked enlig PBL 

Nybyggnad enbostadshus 

Antal beslut 1 

Nybyggnad av garage/carport/förråd 

Antal beslut 1 

installation av eldstad och rökkanal  

Antal beslut 14 

övriga  

Antal beslut 18 

 

Delegationsbeslut om bostadsanpassningsbidrag/lån 

Borttagning av trösklar 

Antal beslut 5 

Dörrautomatik 

Antal beslut 2 

Stödhandtag 

Antal beslut 4 

Spisvakt 

Antal beslut 3 

Ramp 

Antal beslut 3 

Övrigt 

Antal beslut 3 

 

Delegationsbeslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.                                                                      

Antal beslut 5 

Dispens från lokala trafikföreskrifter                                                                                                                 

Antal beslut 1 

Trafiknämndsärenden 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

Antal beslut 2 

 

Lokala trafikföreskrifter 

Antal beslut 1 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 

anmälningsärenden.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och 

anmälningsärenden.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-12 § 150 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

MBN 2013/1169  

Arkeologisk undersökning Norra Mos industriområde, Kumla 13:89 

 

MBN 2013/935 

Revisionsrapport - övergripande granskning 2013 

 

MBN 2013/1301 

Årsrapport Energimyndigheten 2013 - enkätsvar 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna. 

 
 

 

 


