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SkSne

F.delg.

Norrvikens Tridgirdssillskap NT
c/o Ingrid Bjcirkman

Kontahperson

Rittsenheten
010-22 a15 60 (exp)

S

Stiftsbygatan 3

269 35 Bistad

Overklagande av bygglov avseende Elestorp 6:6
Beslut
Ldnsstpelsen al'visar overklagandet.

Redogiirelse fiir drendet
Myndighetsnimnden i Bflstads kommun beslutade den 3 december 2015, $ 154, att
bevilja Lilla Bistad AB bygglov f<ir nybyggnad av g&rdsbyggnad och tillbyggnad pi
fastigheten Elestorp 5:6.

Norrvikens Tridgirdssiillskap (NTS) har 6verklagat ndmndens beslut.
Sk?il

ftir beslut

Av 13 kap 8 $ PBL framgflr att bestdmmelser om vem som f8r <iverklaga beslut som
avses i 3, 5 och 5 $$ finns i 22 $ f<irvaltringslagen.
Enligt 22 $ fdrvaltringslagen fir ett beslut overklagas av den som beslutet angir om
det har gitt honom emot och beslutet kan overklagas.
Enligt praxis i bygglovsirenden dr det endast iigare till de fastigheter som grdnsar
direkt till den fastighet som bygglovet giller och ddrut<iver dgare till fastigheter i
ndra grannskap som ir sirskilt berorda med hinsyn till arten och omfattningen av
det byggande som avses med bygglovet som har rdtt att <iverklaga beslutet.
Bestimmelsen innebir att det vid forvaltringsbesvdr, som hdr dr i fi8ga, inte finns
nigon allmdn klagoritt for var och en som dr missnojd med ett beslut. Nigon annan
lagstadgad klagoritt fcir intresseorganisationer sisom NTS finns inte enligt reglerna i
PBL avseende bygglov. Ldnsslrrelsen finner inte att det i aktuellt irende foreligger
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nigon annan omstindighets skulle kunna medf6ra att NTS ska ha ritt att overklaga
beslutet. Ldnsstl'relsen awisar ddrf6r NTSs overklagande frin vidare handldggning.
Detta beslut kan overklagas hos Mark- och miljodomstolen i Vixj6,

se nedan.

Maria Philipsdotter Svensson
Detta beslut harfattax digitalt

i

Liinsstyrelsens elektroniska ihendehantefinBsslstem och har

di\Jbr ingen signatur.

Exo.
+

till:

Lilla Bistad AB, Kattrdksvigen 233,269 91 B&stad
Myndighetsndmnden i Bistads kommun

HUR MAN oVENTTECER
Om ni vill 6verklaga Ldnsslrrelsens beslut ska ni skriva till Mark- och
miljodomstolen vid Vnxj<i tingsrdtt. Overklagandet ska dock skickas till
skane@lanssqvrelsen.se eller till Linssfrrelsen Sk&ne, Rdttsenheten, 205 15 Malm<i.
Av overklagandet ska ftamgi vilket beslut ni Sverklagar (ange diarienummer) och
hur ni vill att beslutet ska dndras. Ni b<ir ocksi tala om varf<ir ni anser att beslutet
ska lrrdras. Uppg. narnn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress. Om ni
har handlingar eller annat som ni anser stcider er uppfattning bor ni skicka med
detta.
L[nsst),relsen miste ha fhtt ert overklagande inom tre veckor fr8n den dag ni fick del
av beslutet. Annars kan <iverklagandet inte tas upp till pr<ivning. Om f<irenklad
delgivning tilliimpas giiller istiillet de regler som informerats om i samband med

bekriftelsen pi Sverklagandet.
Beh<iver ni veta mer om hur ni ska g6ra kan ni kontakta Ldnsstyrelsen,

tfn 0lO-224 1 5 60 (exp.).

