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Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 14 og 15
samt lokalplan nr. 340 for område til offentligt- og
boligformål i Hjerm
Struer Kommune har den 30. april 2019 vedtaget endelig kommuneplantillæg nr. 14 og 15 samt lokalplan nr. 340.
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Lokalplanen og kommuneplantillæggene giver mulighed for nye
faciliteter i tilknytning til hallen i Hjerm. Opførelse af nye boliger i
tilknytning til de eksisterende inden for lokalplan området, samt
en fortsat anvendelse af byparken.
Den vedtagne plan kan ses Struer Kommunens hjemmeside
under ”INFORMATION” afgørelser efter planloven.
Klage- og søgsmålsvejledning
Afgørelsen kan efter planlovens kapitel 14 påklages til Planklagenævnet. For denne afgørelse kan der klages over retlige
spørgsmål.
Afgørelsen kan påklages af: Erhvervsministeren, ansøger og
ejer samt landsdækkende foreninger og organisationer, samt
enhver, der må antages at have en retlig interesse i sagens udfald.
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på
dine rettigheder efter denne lov: Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få
indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte
oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:
www.datatilsynet.dk
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En klage skal indsendes til Planklagenævnet via klageportalen
sammen med eventuelle bemærkninger og sagsakter. Klageportalen kan tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk.
Yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. kan findes på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.
Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.
Eventuel klage over afgørelsen skal være fremsendt senest fredag den 7. juni 2019 kl. 23:59. En klage over afgørelsen har
ikke opsættende virkning.
Ansøger vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt, jf. planlovens
§ 62, stk. 1.

Med venlig hilsen
Mads Tanderup
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