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Detaljregulering for Fjordparken med oppstillingsareal for konteinere, mindre 
endring, kunngjøring av planvedtak 

Sunndal kommunestyret har vedtatt mindre endring av detaljreguleringsplan for Fjordparken med 
oppstillingsareal for konteinere.  
 
Vedtak i Sunndal kommunestyre, sak 50/21 dato 16.06.2021:  

Sunndal kommunestyre vedtar mindre endring av bestemmelsene punkt 4.2 a) og 4.2 c) og 
justering av grensen mot kaia som vist på plankart og bestemmelser revidert 07.05.2021. 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14. 

 
Saken ble sendt på høring i brev datert 10.05.2021.  For resyme og kommunedirektørens kommentar til 
merknadene som er kommet inn se vedlagte saksframlegg. 
 
Vedlagt ligger planvedtak, plankart, bestemmelser og saksframlegg.  
 
Med hilsen 
 
Berit Skjevling 
Arealplanlegger 
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SUNNDAL NÆRINGSEIENDOM AS 
KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS 
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 
STATNETT SF 
HYDRO ALUMINIUM AS 
GEORG ØYE ARKITEKTKONTOR AS 
 
 
 ORIENTERING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK 
 
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. 

Klagen skal sendes skriftlig til Sunndal 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. 

Dersom en klage sendes per e-post kan post@sunndal.kommune.no benyttes. 


