Kungörelse

Lagakraftvunnen detaljplan. Gnosjö har antagit följande detaljplan: - Den 7 oktober 2020. Detaljplan för
fastigheten Uppebo 1:20. (Flaten) i Gnosjö kommun. Beslutet vann laga kraft den 1 september 2021.
Har 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 markoch miljödomstolen. I fall som avses i 14 kap. 3-7 och 9-13 §§ 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

Lagakraftvunnen detaljplan. Gnosjö har antagit följande detaljplan: - Den 7 oktober 2020. Detaljplan för
fastigheten Hillerstorp 2:77. (Axelent) i Gnosjö kommun. Beslutet vann laga kraft den 22oktober 2021.
Har 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 markoch miljödomstolen. I fall som avses i 14 kap. 3-7 och 9-13 §§ 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.

