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Reguleringsplan for Sande, området mellom rv.16, Sandegata og Langslågata, 
kunngjøring av planvedtak 

Sunndal formannskap har vedtatt mindre endring av reguleringsplan for sande, området mellom rv.16, 
Sandegata og Langslågata. 
 
Vedtak F-sak 46/21 den 30.09.2021: 
 

 Sunndal formannskap vedtar endring av bestemmelsene for Sande området mellom rv.16, 
Sandegata og Langslågata planid. 19920500 som vist i vedlagte bestemmelser datert 
06.09.2021. Øvre grense for hvor mye man kan bygge på tomtene endres fra 25% til 40% og 
bestemmelsene endres i henhold til nytt lovverk. Vedtaket behandles som mindre endring av 
reguleringsplan iht. plan- og bygningsloven § 12-14 og delegeringsreglementet for Sunndal 
kommune 

 
Vedlagt ligger vedtatte bestemmelser. Dokumenter i saken ligger utlagt på kommunens nettsider under 
fane kunngjøringer. 
 
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. 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Skjevling 
Arealplanlegger 
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Vedlegg: 
Bestemmelser vedtatt 30.09.2021 
 
 
Mottakere: 
Bæverfjord Mali Gudrun 
Breen Håvard 
Fjelldal Geir 
Gjs Eiendom AS 
Horgen Ruth-Anni 
Johansen Arnt Harry 
Melkild Petter Blekken 
Nyland Chrisander 
Westman Vigdis Synnøve 
Odd Asbjørn Reinset 
 
 


