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§ 11

Dnr 2013/2089

Anläggande av en bågskyttebana
Ansökan om bygglov.
Fastighet:

Eka 3:10

Sökande:

XXX

Fastighetsägare:

Ljungby kommun, 341 83 Ljungby

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden beviljar bygglov för anläggande av en bågskyttebana.
2. Kontrollansvarig krävs inte, enligt 7 kapitlet 5 § plan- och byggförordningen.
3. Startbesked för att påbörja åtgärden meddelas, enligt 10 kapitlet 23 § plan- och
bygglagen (PBL). Tekniskt samråd krävs.
4. Anläggningen får inte tas i bruk innan slutbesked har meddelats från nämnden,
enligt 10 kapitlet 4 § PBL.
Startbesked
Med detta startbesked bestäms att:
 Åtgärderna får påbörjas. (Observera tiden för laga kraft – se under
upplysningar).
 Kontrollplanen som inkommit den 13 november 2013 fastställs.
 Efter att åtgärden är färdigställd ska en skriftlig anmälan göras till miljöoch byggförvaltningen för utfärdande av slutbesked.
Redogörelse för ärendet
Platsen ligger cirka två kilometer norr om Ljungby centrum.
Förslaget innebär att en bågskyttebana anläggs i direkt anslutning till befintligt
klubbhus. Skjutbanan planeras att bli cirka 600 kvadratmeter. Banan kommer att
vara gräsbevuxen med en vall längs sidan med skjuttavlor.
Platsen ligger inom ett område för grundvattenskydd. Åtgärder får inte vidtas som
strider mot gällande föreskrifter.
Platsen ligger i direkt anslutning till ett fornlämningsområde, tillstånd med villkor
har den 20 december 2013 meddelats av länsstyrelsen.
Fastighetsägare till Eka 3:10 har fått möjlighet att lämna synpunkter men inte
svarat.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning överensstämmer med nämndens beslut.
Motivering
Nämnden bedömer att förslaget uppfyller de förutsättningar som krävs för att
bygglov ska kunna lämnas enligt 9 kapitlet 31 § PBL.
Upplysningar
Tekniskt samråd behöver inte genomföras. Om ni som byggherre önskar att
tekniskt samråd ändå ska hållas ombeds ni ta kontakt med miljö- och
byggförvaltningen.
Nyttjanderättsavtal krävs med fastighetsägaren för att anläggandet av
bågskyttebana får påbörjas och/eller genomföras.
Kontakta miljö- och byggförvaltningens miljöavdelning angående massor samt
uppställning av maskiner och hantering av kemikaler inom vattenskyddsområdet.
Tillstånd kan krävas från andra myndigheter.
Innan anläggningen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kapitlet
4 § PBL. Om anläggningen tas i bruk innan miljö- och byggnämnden meddelat ett
slutbesked kommer en byggsanktionsavgift baserad på prisbasbeloppet att tas ut,
prisbasbeloppet för år 2014 är 44 400 kronor.
Bygglovet upphör att gälla om åtgärderna inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från den dag då beslutet vunnit laga kraft.
Bygglovet vinner laga kraft först fyra veckor efter den dag beslutet kungjorts i
Post- och Inrikes Tidningar och ingen har överklagat.
Avgift: 3 500 kronor. Faktura skickas separat.
Sökande samt fastighetsägare till Eka 3:6, 3:9, 3:10, 3:11, 3:15, 3:16, Ljungby
14:10, Trotteslöv 1:92, Össlöv 4:9 samt 5:1 underrättas om beslutet.
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