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Melding om vedtak 

 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Direktetelefon Dato 
«REF» 2016/15214-15 Berit Skjevling 71 69 92 27 15.11.2017 

Reguleringsplan for næringsareal Gjøra 

Kunngjøring av planvedtak 

Kommunestyret vedtok i møte 06.09.2017 sak 66/17 detaljregulering for Gjøra næringsareal 

planid 20160410. 

 

Vedtak i kommunestyret: 

Sunndal kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 

reguleringsplan for næringsareal Gjøra, plankart og bestemmelser datert 12.07.2017. 

 

Dere varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-12. Vedtatt 

reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. 

Vi takker for bidrag i planprosessen. Om endringer av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse 

etter høring og offentlig ettersyn: se særutskrift sluttbehandling og merknadsskjema utlagt på 

kommunens internettside. 

 

Saksdokumenter 

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse og saksdokumenter er tilgjengelig på vår 

internettside: www.sunndal.kommune.no under kunngjøringer. 

Papirkopier av dokumentene vil også være tilgjengelige på kommunens service- og 

informasjonsavdeling i perioden frem til klagefristen utløper. Ønske om kopi av dokumenter 

rettes til service- og informasjonsavdelingen tlf. 71699000. 

 

Eventuelle klager 

I henhold til pbl § 12-12 er grunneiere og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir 

kunngjort i Driva og Aura avis.   

Fristen for å klage på vedtaket er i henhold til forvaltningsloven § 29 satt til 3 uker fra den dagen 

vedtaket er kunngjort i avisen.  
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Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller 

klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  

Klage sendes 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 en klage 

sendes per e-post skal post@sunndal.kommune.no benyttes. 

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale 

myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.  

 

Erstatning/ innløsning 

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 

15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort. Eventuelle krav om 

erstatning og/eller innløsning må være satt fram skriftlig til Sunndal kommune. 

 

 

Med hilsen 

Berit Skjevling 
planlegger 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen underskrift 

 

Vedlegg 

1 Særutskrift sluttbehandling 

2 Reguleringsplan for Gjøra næringsareal, plankart vedtatt 06.09.2017 

3 Reguleringsplan for Gjøra næringsareal, bestemmelser vedtatt 06.09.2017 

 
 


