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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 39 Dnr MBN 2014/700 

Budget 2015 och flerårsplan 2016-2017 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till budget 2015 och 

flerårsplan 2016-2017 i form av arbetsmaterial. 

 

Budgethandlingarna innehåller verksamhetsbeskrivning som beskriver nämndens olika 

verksamheter, tre utvecklingsområden/prioriterade områden som är särskilt viktiga att 

fokusera på de närmaste åren, information om förslag till fullmäktigemål för kommande 

period, äskanden och motiveringar. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till budget 2015 och flersårsplan 2016-

2017. 

Arbetsutskottets behandling 

Andreas Brorson, S, yrkar att prioriteringsordningen för föreslagna 

driftskostnadsförändringar på grund av  Förstudie Brånsta/Sånnersta och Hållbara 

familjer ska byta plats så att förstudien får prioritet 2 och projektet hållbara familjer 

prioritet 3. 

 

Arbetsutskottet antar yrkandet. 

Arbetsutskottets förslag 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till budget 2015 och flersårsplan 2016-

2017 med antagen ändring gällande prioriteringsordningen i driftskostnadsförändringar. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag till budget 2015 och flersårsplan 2016-

2017 med antagen ändring gällande prioriteringsordningen i driftskostnadsförändringar. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 40 Dnr MBN 2014/726 

Information om eventuella lagändringar i plan- och bygglag och 
taxeändringar 

Ärendebeskrivning 

Lagändringar föreslås i plan- och bygglagen (2010:900) och kan träda i kraft den 2 juli 

2014 om riksdagen röstar ja.  

De föreslagna ändringarna skulle innebära att man till ett en- och tvåbostadshus ska 

kunna bygga större komplementbyggnader och mindre bostäder på sammanlagt 25 

kvadratmeter samt att man ska kunna bygga till med högst 15 kvadratmeter utan krav på 

bygglov. På en- och tvåbostadshus ska också högst två takkupor kunna byggas. 

Slutligen ska enbostadshus kunna inredas med ytterligare en bostad. 

 

Dessa åtgärder ska kunna utföras utan bygglov men Miljö- och byggnadsnämnden i 

Kumla vill för att undvika missförstånd och förhindra eventuella lagbrott förtydliga att 

åtgärdena är anmälningspliktiga och börjar att gälla 2 juli 2014. En anmälningspliktig 

åtgärd medför en teknisk prövning och ska uppfylla kraven i Boverkets byggregler. 

Åtgärden kommer att kosta pengar. Åtgärderna kommer inte att få genomföras i alla 

områden i Kumla och det finns direktiv att följa. 

 

Anmälan är ett enklare förfarande än en fullständig bygglovprövning. För åtgärder som 

kräver anmälan får dessa inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden 

har lämnat ett startbesked. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla ansökan, relevanta 

ritningar och en kontrollplan. Vid bedömning inför startbesked kommer nämnden att 

titta på hur åtgärden förhåller sig till aktuella krav i PBL eller föreskrifter som är 

meddelade med stöd av PBL.  

 

 

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Informationen läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets beslut 

Till nämndens behandling den 12 juni 2014 ska ärendet kompletteras med information 

om möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att kunna fatta principiellt beslut om att 

anta timtaxa för de åtgärder som ärendet avser. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

SKL har den 5 juni 2014 gått ut med rekommendationer eftersom lagen ändras redan i 

juli. SKL konstaterar att det antagligen är omöjligt i många kommuner att få ett nytt 
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KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

taxebeslut taget i kommunfullmäktige till den tidpunkten.  Därför säger man att 

avgifterna för de nya besluten måste därmed åtminstone i ett första steg ta utgångspunkt 

i kommunens befintliga taxa. 

 

Vid nämndens sammanträde kompletteras ärendet med skrivelse där möjlighet anges för 

miljö- och byggnadsnämnden att kunna fatta principiellt beslut om att anta taxa/ timtaxa 

för de åtgärder som ärendet avser. Av skrivelsen framgår att om byggnadsnämnden 

finner att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, 

får nämnden besluta detta för visst slag av ärenden eller för särskilt ärende. Om en 

åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar byggnadsnämnden 

om skälig avgift grundad på tidersättning.  

 

Ett slutgiltigt beslut gällande de aktuella taxorna fattas av kommunfullmäktige i höst i 

samband med att övriga taxor i Kumla kommun antas. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 

1. fattar ett tillfälligt principbeslut att debitera per timme. 

 

2. lägger informationen till handlingarna. 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 41 Dnr MBN 2014/246 

Ugglan 10 - Beslut om bygglov avseende tillbyggnad av 
enbostadshus 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 24 april 2014, §  24, 

att återremittera ärendet till miljö- och byggnadsförvaltningen för vidare beredning då 

nämnden bedömde att beslut inte kunde fattas vid sammanträdet gällande tillbyggnaden 

eftersom man i ansökningsförslaget ämnar placera byggnationen på förgårdsmark som 

därutöver är prickmark. 

Ärendet ska i och med återremissen behandlas vid miljö- och byggnadsnämndens 

sammanträde den 18 juni 2014. 

 

Ytterligare beredning har skett i ärendet sedan nämndens beslut om återremiss och 

miljö- och byggnadsförvaltningen har varit i kontakt med den sökande för att informera 

om aktuell situation. Den sökande har uppgett att man trots återremiss vill kvarstå vid 

sitt ursprungliga förslag. 

Arbetsutskottets behandling 

Arbetsutskottet konstaterar att man kan tänka sig att frångå principen om att bebyggelse 

av tomt får ske upp till maximalt 20 % men att denna utbyggnad ej får förekomma på 

prickad förgårdsmark. 

Arbetsutskottets förslag 

1. Utbyggnad i enlighet med förslaget avslås då utbyggnad ej får förekomma på prickad 

förgårdsmark. 

 

2. Framtida bedömning om att frångå principen om att bebyggelse av tomt får ske upp 

till maximalt 20 % kan ske om ansökan i övrigt harmoniserar med förekommande 

regler. 

Miljö- och byggnadsnämndens behandling 

Den sökande har den 9 juni 2014 kommit in med reviderade ritningar avseende den 

aktuella tillbyggnaden där placeringen av tillbyggnaden inte placeras på prickad 

förgårdsmark.  

 

De nya handlingarna presenteras för nämnden vid sammanträdet. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att efter erforderlig granskning kan bygglov 

beviljas då tidigare beviljade avvikelser i området uppgår till 32% bebyggd tomt och då 

det aktuella förslaget ej strider emot detaljplanens syfte. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 42 Dnr MBN 2014/654 

Åbytorp 1:18 - Beslut om permanent bygglov avseende 
nybyggnad av återvinningsstation 

Ärendebeskrivning 

Förpacknings & tidningsinsamlingen har sökt om permanent bygglov på fastigheten 

Åbytorp 1:18. Aktuell anläggning har sedan tidigare tillfälligt bygglov som löper ut 

2014-09-08. Anläggningen är placerad på detaljplanerat område där användingen 

överensstämmer med användingen enligt detaljplanen. Åtgärden strider dock mot 

detaljplanen då anläggningen är placerad på prickmark. Åtgärden är förenlig med 

detaljplanens syfte. 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att permanent bygglov kan beviljas med mindre 

avsteg från detaljplanen efter att erforderliga handlingar kommit in, granskats och 

godkänts samt att berörda grannar och sakägare getts möjlighet att yttra sig. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att permanent bygglov kan beviljas med mindre 

avsteg från detaljplanen efter att erforderliga handlingar kommit in, granskats och 

godkänts samt att berörda grannar och sakägare getts möjlighet att yttra sig. 



7 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
  

Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 43 Dnr MBN 2014/715 

Kumla 11:29 del av - Beslut om mindre avsteg från detaljplan 
samt utökad delegation i enskilt fall avseende beslutanderätt i 
bygglovärende 

Ärendebeskrivning 

Förfrågan har inkommit från Widén & Eriksson byggnads AB (WE) som önskar bygga 

fyra flerbostadshus á 366 m2 bostadsarea i två plan med fyra lägenheter i respektive hus 

i kvarteret Skäran. Upplåtelseformen är tänkt som bostadsrätt. WE;s tanke är att 

tillgängliggöra bostäderna på bottenplan från Östra gatan och bostäderna på plan två nås 

från Dalagatan. I detaljplanen är användningen för denna del av Dalagatan gång och 

cykelväg. För att lösa utfart för bostäderna på plan två har WE lämnat in två förslag där 

parkeringsfrågan löses på egen tomt i båda alternativen och utfarten sker i alternativ ett 

direkt ut mot Gärdesgatan. I alternativ två ansluter utfarten från fastigheten mot gång 

och cykelvägen (Dalagatan) för att sedan utnyttja befintlig korsning 

Dalagatan/Gärdesgatan. Alternativ ett innebär tillkommande utfart mot Gärdesgatan och 

alternativ två innebär att mindre avsteg från detaljplanen måste göras avseende 

användningen gång och cykelväg. Alternativ två innebär en bättre lösning totalt sett för 

trafiksäkerheten. 

 

Bygget avser totalt 1 732 m2 bruttoarea, då delegationsordningen inte tillåter 

byggnadsinspektör att bevilja nybyggnation av flerbostadshus bostäder krävs ett 

nämndbeslut om delegation i ärendet. 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslagen byggnation kan ske enligt 

situationsplan alternativ 2. Mindre avsteg från detaljplanen beviljas avseende utfart via 

gång och cykelväg.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden ger bygglovavdelningen delegation i ärendet att bevilja 

bygglov efter erforderlig granskning samt att berörda grannar och sakägare getts 

möjlighet att yttra sig. 

 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslagen byggnation kan ske enligt 

situationsplan alternativ 2. Mindre avsteg från detaljplanen beviljas avseende utfart via 

gång och cykelväg.  
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2. Miljö- och byggnadsnämnden ger bygglovavdelningen delegation i ärendet att bevilja 

bygglov efter erforderlig granskning samt att berörda grannar och sakägare getts 

möjlighet att yttra sig. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 44 Dnr MBN 2014/743 

Willéngården 3 - Beslut om delegation avseende bygglov 
gällande inkommande bygglovansökan, hustyp B och C 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret förväntas lämna in en ansökan om bygglov i juni 2014 för fyra 

flerbostadshus i två våningar med totalt sexton lägenheter med boyta på 63, 72 och 85 

kvadratmeter.  

Åtgärderna följer gällande detaljplan.  

 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter erforderlig 

granskning och då samtliga handlingar i ärendet kommit in. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bygglov kan beviljas efter erforderlig 

granskning och då samtliga handlingar i ärendet kommit in. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 45 Dnr MBN 2014/744 

Willéngården 3 - Beslut avseende bygglov gällande 
inkommande bygglovansökan, hustyp B 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret förväntas lämna in en ansökan om bygglov i juni 2014 av två 

flerbostadshus i två våningar med totalt åtta lägenheter med boyta på 63 och 72 

kvadratmeter. Åtgärderna följer inte gällande detaljplan då del av förråden placeras på 

prickmark, mark som inte får bebyggas. Åtgärden påverkar prickmarken med ca 2%, 

och bedöms därför kunna beviljas lov med litet avsteg från detaljplanen. För att 

åtgärderna i aktuell ansökan ska kunna genomföras krävs att förvaltningen får i uppdrag 

att genom utökad delegation bevilja bygglov. 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut i miljö- och byggnadsnämnden: 

 

 - utökad delegation godkänns för bygglovavdelningen att bevilja bygglov efter att 

erforderliga handlingar kommit in, granskatss och godkänts samt att berörda grannar 

och sakägare haft möjlighet att yttra sig.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

 

 - utökad delegation godkänns för bygglovavdelningen att bevilja bygglov efter att 

erforderliga handlingar kommit in, granskats och godkänts samt att berörda grannar och 

sakägare haft möjlighet att yttra sig.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 46 Dnr MBN 2014/280 

Information och nulägesredogörelse om trafikstrategi 

Ärendebeskrivning 

Arbetet pågår med en ny trafikplan. Planen har omarbetats till en trafikstrategi som 

beskriver den riktning kommunen vill ge sitt arbete med trafikfrågor de kommande 

åren.  

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 47 Dnr MBN 2013/658 

Detaljplan - Staren 5 m.fl, Kvarngården och Råbergaplatsen- 
antagande 

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 var på samråd mellan 28 oktober och 18 november 2013.Planen har efter 

det bearbetats och varit på granskning mellan 28 april och 19 maj 2014.   

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 2014-06-12 § 48 Dnr MBN 2011/1017 

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

Ärendebeskrivning 

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

Urmakaren.  

 

Detaljplanen var på samråd mellan 15 juli och 16 augusti. Ett samrådsmöte hölls 14 

augusti. Detaljplan var efter bearbetning på granskning mellan 3 mars och 24 mars 

2014. 

Förslag till beslut 

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

5 kap. 29§. 

Arbetsutskottets förslag 

MiEnligt 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 2014-06-12 § 49 Dnr MBN 2014/414 

Detaljplan – Kv Gladan, Kv Rapphönan- Västra Drottninggatan, 
Fabriksgatan- beslut om samråd 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för i första hand fler bostäder i centrala Kumla. 

Detaljplanen innebär att de tre kvarteren byggs om och får ett nytt utseende. 

Planområdet är beläget väster om järnvägen, norr om biblioteket och cirka 200 meter 

från stationshuset. Kvarteren domineras idag av villabebyggelse. Planområdet har en yta 

på ca 21 000 m2. 

 

Beslut om upprättande av detaljplanen skedde vid miljö- och byggnadsnämndens 

sammanträde den 24 april 2014, § 26. 

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 

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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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 50 Dnr MBN 2014/619 

Detaljplan - Vialundskolan Kv Tranan m.fl. - beslut om 
upprättande och samråd 

Ärendebeskrivning 

Ny detaljplan över Vialundskolan, Kv Tranan, då det finns ett behov av fler besöks- och 

personalparkeringar och justering av prickmark.  

Förslag till beslut 

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

detaljplan och därefter 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 därefter skicka detaljplanen på samråd enligt plan och bygglagen 

(2010:900) 5 kap 11 §. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 51 Dnr MBN 2014/727 

Detaljplan - Södra Smedstorp - beslut om upprättande och 
samråd 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskola och bostadsbsbeyggelse i Södra 

Smedstorp.  

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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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 52 Dnr MBN 2014/338 

Frommesta 3:22 - Förbud vid vite att släppa ut spillvatten från 
enskild avloppsanläggning. 

Ärendebeskrivning 

Vid inventering av avloppet på Frommesta 3:22 konstaterades att avloppsvattnet 

genomgår bristfällig rening. Fastighetsägaren har informerats om att avloppsvattnet ska 

genomgå godkänd rening. Några åtgärder för att förbättra reningen av avloppsvattnet 

har dock ännu inte vidtagits. 

 

Miljöinspektör Östen Tylebrink föreslår i skrivelse från den 30 april 2014 att miljö-och 

byggnadsnämnden vid vite förbjuder utsläpp av spillvatten från den enskilda 

avloppsanordningen. 

Förslag till beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap.7 § och 2 

kap. 3 § Miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Tony Arbeus, Box 6085, Örebro, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 december 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Frommesta 3:22 som inte genomgått en av miljö-och byggnämndens 

godkänd längre rening än slamavskiljning. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö-och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§, 9 kap.7 § och 2 

kap. 3 § Miljöbalken (SFS 1998:808) att förbjuda Tony Arbeus, Box 6085, Örebro, vid 

vite av 30 000 kr att efter den 31 december 2014 släppa ut allt slags avloppsvatten från 

fastigheten Frommesta 3:22 som inte genomgått en av miljö-och byggnämndens 

godkänd längre rening än slamavskiljning. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 53 Dnr MBN 2014/725 

Politiskt initiativ om upprättande av solkarta 

Ärendebeskrivning 

Från Andreas Brorson, S, har nämndärende väckts avseende at ta fram en solkarta. 

Ledamoten anser att det vore bra att utarbeta en solkarta över Kumla kommun. På så 

sätt kan privatpersoner och företag ta reda på sina förutsättningar att producera el eller 

värme på sin egen fastighet. 

Arbetsutskottets förslag 

1. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna till 

upprättande av solkarta för Kumla kommun. 

 

2. Miljö- och byggnadsförvaltningen återrapporterar ärendet under tidig höst 2014 då 

kostnadskalkyl samt möjlighet till genomförande ska framgå. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att se över möjligheterna till 

upprättande av solkarta för Kumla kommun. 

 

2. Miljö- och byggnadsförvaltningen återrapporterar ärendet under tidig höst 2014 då 

kostnadskalkyl samt möjlighet till genomförande ska framgå. 



19 

KUMLA KOMMUN Protokoll 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 54 Dnr  

Förvaltningschefen informerar 

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde den 12 juni 2014 kommer  förvaltningschefen informera 

om följande bland annat: 

 

- Ekonomisk rapportering för perioden januari - april 2014, materialet presenteras vid 

nämndsammanträdet.  

Dnr 2014/41. 

 

- SKL - slutrapport avseende ökat bostadsbyggande 

 

- WSP risk- och sårbarhetsanalys,  järnväg. Dnr 2013/1416 

 

Information om planerad ombyggnation av Kumla torg.  

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 55 Dnr MBN 2014/3 

Rapport av ärenden beslutade på delegation  

Ärendebeskrivning 

Ärenden beslutade på delegation under perioden: 

 

Delegationsbeslut. Tillstånd enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd att inrätta avloppsanordning: 

Antal beslut 8 

 

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 1 

 

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

om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

Antal beslut 6 

 

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 3 

 

Föreläggande och förbud enligt 26 kap 9 § Miljöbalken: 

Antal beslut 1 

 

Delegationsbeslut. Beslut enligt 27 kap 1 § Miljöbalken att debitera avgift enligt 

 kommunens taxa för prövning och tillsyn:  

Antal beslut 4 

 

Delegationsbeslut. Bygglov enligt PBL  

Nybyggnad enbostadshus: 

Antal beslut 8 

 

Nybyggnad uterum/inglasning altan: 

Antal beslut 8 
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Justeringssign       Utdragsbestyrkande 

 

övriga: 

Antal beslut 21 

 

Special/intressanta/publika ärenden  

Nybyggnad av förskola inkl. storkök, 1 beslut 

 

 

Beslut om startbesked enlig PBL 

Nybyggnad enbostadshus: 

Antal beslut 6 

 

 

Nybyggnad industri:    

Antal beslut 1 

 

övriga:  

Antal beslut 34 

 

Delegationsbeslut om bostadsanpassningsbidrag/lån 

Borttagning av trösklar:  

Antal beslut 9 

 

Stödhandtag: 

Antal beslut 6 

 

Spisvakt: 

Antal beslut 4 

 

Duschkabin: 

Antal beslut 2 

 

Ramp: 

Antal beslut 5 

 

Övrigt: 

Antal beslut 11 

 

 

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

Antal beslut 1 

 

Delegationsbeslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad: 

Antal beslut 2 

 

Trafiknämndsärende: 
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2 stycken 

 

Tillfälliga lokala trafikföreskrifter 

Antal beslut 2 

 

Lokala trafikföreskrifter: 

Antal beslut 9 

 

Förslag till beslut 

Rapporteringen av redovisade  beslut fattade på delegation läggs till handlingarna.  

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Rapporteringen av redovisade  beslut fattade på delegation läggs till handlingarna.  
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Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-12 § 56 Dnr  

Meddelanden 

Ärendebeskrivning 

- Årsredovisning år 2013 för Nerikes Brandkår.  

 

- Bekräftelse från Länsstyrelsen om att begäran om sammanfattande redogörelse inför 

prövning av översiktsplanens aktualitet inkommit. Dnr 2014/465. 

 

- Inkommen handling från Länsstyrelsen i Örebro län med sammanställning över 

allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter med mera 

2014. Dnr 2014/661. 

 

- Inkomna yttranden över Kulturmiljöprogrammet från Länsstyrelsen i Örebro och från 

Örebro kommun. 

 Dnr 2013/219. 

Förslag till beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

Arbetsutskottets förslag 

Enligt förslag till beslut. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Meddelandena läggs till handlingarna. 

 
 

 

 


