Kungörelse

Antagen detaljplan. Gnosjö har antagit följande detaljplan: - Den 24 februari 2022. Detaljplan för
fastigheten Hillerstorp 2:69 (Annelund) i Gnosjö kommun. Beslutet vinner laga kraft den 25 Mars
2022.
Kommunfullmäktige i Gnosjö har antagit rubricerad detaljplan.
Sammanträdesdatum: 2022-02-24, KF § 25
Datum för anslagets uppsättande: 2022-03-03
Datum för anslagets nedtagande: 2022-03-24
HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN.
Den som vill överklaga kommunfullmäktiges beslut skall skicka sitt överklagande till kommunen.
Överklagandet måste ha kommit till kommunstyrelsen inom tre veckor från den dag då justeringen
av protokollet med beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla, annars kan
överklagandet inte prövas. Mailadressen : kommunstyrelse@gnosjo.se
I skrivelsen med överklagandet skall Ni
• tala om vilket beslut Ni överklagar. Detta bör Ni göra genom att ange den dag och paragrafnummer för
kommunstyrelsens beslut
• tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha i beslutet.
• skicka också med handlingar som Ni anser har betydelse för ärendet men som Ni inte redan har gett in.
Underteckna mailet eller brevet och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om Ni anlitar ombud,
kan ombudet underteckna brevet. Sänd i så fall med fullmakt.
Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni ringa till Gnosjö kommuns
samhällsbyggnadsförvaltning på 0370 33 10 00
______________________________________________________
Om Detaljplanen har vunnit laga kraft och du lidit skada av detaljplanen kan du bli berättigad till
ersättning. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap. Plan- och
bygglagen, måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen. I fall som avses i 14 kap. 3-7 och 913 §§ ska talan väckas inom två årfrån den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft. I fall
som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas
på utfördes. En talan får dock väckas senare än som anges i första och andra styckena, om skadan inte
rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden. Vid frågor kontakta Gnosjö kommun 0370 – 33 10 00
GNOSJÖ KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden.

Kungörelse

Antagen detaljplan. Gnosjö har antagit följande detaljplan: - Den 2 mars 2022. Detaljplan för fastigheten
Töllstorp 1:582 (P.O Jansson) i Gnosjö kommun. Beslutet vinner laga kraft den 28 mars 2022.
Samhällsbyggnadsnämnden i Gnosjö har antagit rubricerad detaljplan.
Sammanträdesdatum: 2022-03-03, KF § 25
Datum för anslagets uppsättande: 2022-03-07
Datum för anslagets nedtagande: 2022-03-28
HUR MAN ÖVERKLAGAR TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN.
Den som vill överklaga kommunfullmäktiges beslut skall skicka sitt överklagande till kommunen.
Överklagandet måste ha kommit till kommunstyrelsen inom tre veckor från den dag då justeringen
av protokollet med beslutet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla, annars kan
överklagandet inte prövas. Mailadressen : kommunstyrelse@gnosjo.se
I skrivelsen med överklagandet skall Ni
• tala om vilket beslut Ni överklagar. Detta bör Ni göra genom att ange den dag och paragrafnummer för
kommunstyrelsens beslut
• tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha i beslutet.
• skicka också med handlingar som Ni anser har betydelse för ärendet men som Ni inte redan har gett in.
Underteckna mailet eller brevet och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om Ni anlitar ombud,
kan ombudet underteckna brevet. Sänd i så fall med fullmakt.
Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni ringa till Gnosjö kommuns
samhällsbyggnadsförvaltning på 0370 33 10 00
______________________________________________________
Om Detaljplanen har vunnit laga kraft och du lidit skada av detaljplanen kan du bli berättigad till
ersättning. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap. Plan- och
bygglagen, måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen. I fall som avses i 14 kap. 3-7 och 913 §§ ska talan väckas inom två årfrån den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft. I fall
som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas
på utfördes. En talan får dock väckas senare än som anges i första och andra styckena, om skadan inte
rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden. Vid frågor kontakta Gnosjö kommun 0370 – 33 10 00
GNOSJÖ KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden.

Kungörelse

Antagen detaljplan. Gnosjö har antagit följande detaljplan: Detaljplan för fastigheten Nissafors 1:155
(Strandudden ändringsplan) i Gnosjö kommun. Beslutet är överklagat.
______________________________________________________
Om Detaljplanen har vunnit laga kraft och du lidit skada av detaljplanen kan du bli berättigad till
ersättning. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap. Plan- och
bygglagen, måste väcka talan om det vid mark- och miljödomstolen. I fall som avses i 14 kap. 3-7 och 913 §§ ska talan väckas inom två årfrån den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft. I fall
som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas
på utfördes. En talan får dock väckas senare än som anges i första och andra styckena, om skadan inte
rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden. Vid frågor kontakta Gnosjö kommun 0370 – 33 10 00
GNOSJÖ KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden.

