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Melding om vedtak 

 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 
«REF» 2018/637-10 Berit Skjevling 901 13 194 13.06.2018 

 

Endring av reguleringsplan for Trædalsbakken 

Endring av reguleringsplan for Trædalsbakken, kunngjøring av planvedtak 

 

Endring av reguleringsbestemmelse ble vedtatt av økonomi- og planutvalget den 29.05.2018. 

Vedtak: 

Økonomi- og planutvalget vedtar endring av reguleringsbestemmelse nr. 1b) i 

Reguleringsplan for Trædalsbakken planid. 20151110 som følgende: 

Før nye boliger kan tas i bruk skal området ha tilfredsstillende adkomstforhold. Det 

skal herunder anlegges ny lyssatt gang-sykkelforbindelse til Kviturvegen med 3 

meter bredde. Fra ny gang-sykkelveg helt opp til Trædalsbakken (gammelhuset) 

skal vegen utvides til 5 meter bredde inkludert skulder og lyssettes. 

Øvrige deler av tilkomstvegen (Lort Phillips veg) skal ha minimum vegbredde 3,5 

meter og siktforholdene i uoversiktlige svinger skal forbedres.  

Før anleggsarbeider i adkomstvegene settes i gang må det undersøkes hvordan 

tiltakene kan gjennomføres i forhold til grunnforholdene. 

Vedtaket er fattet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 og delegeringsreglementet 

for Sunndal kommune. 

 

Dokumentene ligger utlagt på kommunens nettsider www.sunndal.kommune.no under 

kunngjøringer.  

 

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 

kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

KlSunndal kommune, boks 94, 6601 Sunndalsøra.  Angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, 

og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i 

rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Dersom en klage sendes per e-post skal post@sunndal.kommune.no benyttes. 

Eventuell krav om erstating og/eller innløsning må være satt fram skriftlig til Sunndal kommune innen 3 år, jfr. plan- 

og bygningsloven §§15-2 og 15-3. Krav om erstatning og/eller innløsning skal sendes Sunndal kommune. 

 

 

Med hilsen 

Berit Skjevling 
planlegger 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift 

 

Vedlegg 

1 Reguleringsbestemmelser vedtatt 29.05.2018 

 
 

 
 


