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MBMN § 42

Dnr 2012-M0440

Ansökan om lov för uppsättning av plank, Morkullan 5
Miljö-, bygg-och myndighetsnämndens beslut
Beslutar med stöd av 9.kap 30 § Plan- och Bygglagen att bygglov lämnas för rubricerad
byggnadsverk, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-05-15.
Trots att åtgärden är en mindre avvikelse avseende placering närmare fastighetsgränsen
än 4,5 meter samt plankets höjd, anses avvikelsen vara i enlighet med detaljplanens
syfte.
Ärendet
Björn och Åsa Jacobsson, Parkvägen 31 Hallsberg har inkommit med lovansökan för att
sätta plank mellan fastigheterna Morkullan 5 och 6. Morkullan 6 ägs av Stefan Karlsson.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden föreslås besluta att med stöd av 9.kap 30 § Planoch Bygglagen att åtgärden är en mindre avvikelse avseende placering närmare
fastighetsgränsen än 4,5 meter samt plankets höjd, anses avvikelsen vara i enlighet med
detaljplanens syfte, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-05-15.
________

MBMN § 43

Dnr 2012-M0459

Energi- och klimatprogram för Örebro län
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar att fastställa det framtagna förslaget med ändring under punkt 8:4 och
överlämna det till kommunstyrelsen för antagande.
Ärendet
Länsstyrelsen i Örebro län och Regionförbundet Örebro har arbetat fram ett förslag till
nytt energi- och klimatprogram för Örebro län. Programmet har tagits fram i bred dialog
med länets kommuner, företag och organisationer och innehåller en vision samt tre
övergripande mål. Vidare följer en strategisk beskrivning om hur visionen och målen
ska nås. Därefter beskrivs sju insatsområden med tillhörande åtgärdsområden.
Miljö- och bygg- och myndighetsnämnden har fått i uppdrag, från kommunstyrelsen, att
ta fram ett förslag till svar.
Miljösamordnare Annica Johansson har sammanställt svaret som redovisades på
nämndens sammanträde.

Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens behandling av ärendet
Under punkt 8:4, Projekt för Smartare mat i regionens offentliga kök, ändras texten från
Kan inte ta ställning nu till Intresserad av att delta.
Yrkande
I nämnden yrkar Peter Kjellman bifall till förslaget med det tillägget att man under
punkten 5.7.1 lägger till ”Köttfria måltider”.
Ordförandet yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning och beslut
Efter att ha fått den ordningen godkänd ställer ordförandens yrkande mot Peter
Kjellmans yrkande och finner då att nämnden har beslutat i enlighet med förvaltningens
förslag.
Reservation
Peter Kjellman reserverar sig mot att nämnden inte har beslutat anta hans förslag till
tillägg.
_______

MBMN § 44

Dnr 2011-M0312

Förslag till förbud mot eldning på fastigheten Morkullan 6
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar att vid ett vite av 20 000 kr förbjuda Stefan Karlsson, Parkvägen 29, 694 35
Hallsberg att på fastigheten Morkullan 6, själv elda eller låta annan elda avfall,
brännbart material i form av trävirke eller liknande material eller annat brännbart
material.
Beslutet gäller ej normal användning grillkol eller grillbriketter vid grillning av
livsmedel, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-05-15.
Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas.
Lagstöd
2 kap 3 § miljöbalken
26 kap 9 § miljöbalken
26 kap 14 § miljöbalken
26 kap 26 § miljöbalken
Ärendet
Till Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden har inkommit klagomål på fastigheten
Morkullan6. Enligt inkomna uppgifter i ärendet så förekommer eldning i stor
omfattning. Eldning sker i en cementring på bostadshuset framsida mot Parkvägen. Det
som eldas ska bestå i bla trävirke från lastpallar eller annat ditforslat trämaterial.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden föreslås besluta att vid ett vite av
20 000 kr förbjuda Stefan Karlsson, Parkvägen 29, 694 35 Hallsberg att på fastigheten
Morkullan 6, själv elda eller låta annan elda avfall, brännbart material i form av trävirke
och liknande material eller annat brännbart material.
Beslutet gäller ej normal användning grillkol eller grillbriketter vid grillning av
livsmedel, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-05-15.
Detta beslut gäller omedelbart även om det överklagas.
Lagstöd
2 kap 3 § miljöbalken
26 kap 9 § miljöbalken
26 kap 14 § miljöbalken
26 kap 26 § miljöbalken
________

MBMN § 45

Dnr 2012-M0078

Riktlinjer för tillsyn av detaljhandel med tobaksvaror enligt
Tobakslagen (1993:581)
Ärendet
Tobakslagen är en skyddslagstiftning. Det övergripande målet för svensk tobakspolitik
är att motverka tobaksbrukets skadeverkningar. Genom lagstiftningen vill staten
förhindra tobaksdebut bland barn och ungdom. Lagen om åldersgräns 18 år för köp av
tobak infördes 1 januari 1997. Kommunerna har ansvaret för tillsynen av butikerna som
säljer tobaksvaror.
Alkoholhandläggaren Patrik Germer fick i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna.
________

MBMN § 46

Dnr 2012-M0598

Förslag till förändrad taxa avseende kommunens tillsyn enligt
Tobakslagen (SFS 1993:581) av detaljhandel med tobaksvaror
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta följande ny taxa för kommunens tillsyn
enligt Tobakslagen att gälla från 2012-08-01:
- årlig tillsynsavgift för butik som säljer enbart tobak 1 500 kr
- årlig tillsynsavgift för butik som säljer tobak och folköl 2 200 kr, enligt bilagt
tjänsteutlåtande 2012-05-10.
Ärendet
Nu gällande taxa för tobakstillsynen, beslutad av Kommunfullmäktige 2003-09-22,
innebär en årlig tillsynsavgift på 500 kr för den som säljer tobak.
De butiker som även säljer folköl erlägger även en avgift för tillsynen av denna enligt
Alkohollagen. Avgiften för denna tillsyn uppgår till 1 300 kr per år.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden föreslås besluta kommunfullmäktige att anta
följande ny taxa för kommunens tillsyn enligt Tobakslagen att gälla från 2012-08-01:
- årlig tillsynsavgift för butik som säljer enbart tobak 1 500 kr
- årlig tillsynsavgift för butik som säljer tobak och folköl 2 200 kr,
enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-05-10.
________

MBMN § 47

Informationsärenden
Bygglov för uppförande av manöverbyggnad m m Älgevad 1:1 m fl. Avser
uppförande av en ny 400 kV växelströmsledning mellan Hallsberg och Nässjö. För att
ansluta den nya ledningen till befintligt stam- och regionnät finns behov för en station
öster om samhället Östansjö. Stationen ingår i projektet SydVästlänken.


Utbildning i PBL av Sven-Åke Sonesson, Byggutbildarna. Sven-Åke Sonesson
hade inbjudits för att informera politiker och tjänstemän om den nya Plan- och
bygglagen.



Anmälan om ändrade drifttider för asfaltverket, Tomta 1:59,
Dalaberget. Skanska Asfalt och Betong AB har inkommit med ansökan om dispens
om att få avvika från gällande riktvärden nattetid för asfaltsproduktion. Miljö-, byggoch myndighetsnämndens beredningsutskott beslutade godta ansökan om dispens för
drift av asfaltverket enligt med inkommen anmälan dock under en begränsad tid.


Ansökan om bygglov för uppförande av lagerbyggnad på fastigheten Syllen 3.
Avser uppförande av en ca 9000m2 stor lagerbyggnad som avses att dockas, via en
passage, med lagerbyggnaden på fastigheten Syllen 2. Byggnationen innebär en liten
avvikelse från detaljplanen och är under kommunicering med berörda fastighetsägare.


Gamesa Energy Sweden AB, information om planer för vindkraftspark söder
om Tisaren. Gamesa har inkommit med samrådshandlingar avseende uppförande och
drift av ca 15 vindkraftverk vid Nyckelhult i Askersunds och Hallsbergs kommuner.



Naturreservat Lundby Äng. Länsstyrelsen avser att bilda ett naturreservat i
Lundby äng. Diskussion har inletts med markägaren, Strängnäs stift, som ställt sig
positiv till reservatbildningen.



Överklagande Godishörnan, beslut från kammarrätten. Kammarrätten beslutar
avslå överklagandet.
________


MBMN § 48

Delegationer
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
Ärendet
Delegationslistor under perioden 2012-04-14 – 2012-05-16 enligt separat bilaga.
________

