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Reguleringsplan for Øksendal samfunnshus planid. 19990210, kunngjøring av 
endring av plan 

Herved kunngjøres mindre endring av reguleringsplan planid. 19990210.  
 
Formannskapets vedtak  

Formannskapet vedtar endring av reguleringsplan med planid. 19990210 om at tidligere regulert 
og ikke bygd vegforbindelse tas ut av planen, og arealet reguleres til landbruksformål.  

Endringen vedtas som mindre endring av reguleringsplan iht. plan- og bygningsloven § 12-14 og 
delegeringsreglementet for Sunndal kommune. 

Det settes som forutsetning at kjøper av landbruksarealet må fylle opp arealet utenfor muren på 
en landbruksfaglig god måte slik at arealet kan dyrkes i sin helhet og slik at muren ikke sklir ut.  

 
 
Bakgrunnen for endringen er at skolen er nedlagt og det er ikke lengre aktuelt å bygge ny vegforbindelse 
over elva i dette området.  Siden skolen er nedlagt og Husby skole ikke eksisterer lengre, er plannavnet 
også endret fra reguleringsplan for Husby skole til reguleringsplan for Øksendal samfunnshus.  
 
Endringen ble sent på høring i brev datert 09.12.2022. Behandling av innkomne merknader ligger under 
vurdering i saksframlegget.  
 
Vedlagt ligger vedtak, saksframlegg, plankart og bestemmelser. Dokumenter i saken ligger også utlagt på 
kommunens nettsider under fane kunngjøringer 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Skjevling 
Arealplanlegger 
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Vedlegg: 
Vedtak 
Saksframlegg 
19990210 Regplan Øksendal samfunnshus Plankart A3 
19990210 Reguleringsbestemmelser 
 
 
Mottakere: 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
Eirik Sjøholt 
JOHN ERSTAD 
Jorunn Smisethjell 
Leif Inge Smisethjell 
ØKSENDAL SAMFUNNSHUS 
Gjermund Smistad 
STATENS VEGVESEN MOLDE KONTORSTED 
Edgar Engelstad 
Anne Brit Melkild 
 
 
 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. 
 


