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Detaljregulering for Sande skoleområde med adkomstveger, kunngjøring av 
vedtatt plan 

Det kunngjøres herved at detaljregulering av Sande skoleområde med adkomstveger er vedtatt av 
Sunndal kommunestyre i møte 21.09.2022 sak 55/22. 
 
Kommunestyrets vedtak  
 

Sunndal kommunestyret vedtar detaljregulering for Sande skoleområde planid. 20210210 
alternativ B med følgende tillegg: 
Ved utbedringer av anlegget i skoleområdet på Sande skal følgende forslag utredes og 
inkluderes: 
1. Lysforhold mellom Hydrohallen og sportshallen utbedres. 
2. Sykkelparkering mellom Hydrohallen og sportshallen etableres.  Fast installasjon. 
3. Parkeringsplasser mellom Hydrohallen og sportshallen merkes. 
4. Etablere fysiske sperrer mellom parkeringsområder og grøntområder i området rundt 
Hydrohallen og sportshallen. 
 
Forslagene kan tas opp til ny behandling i relevant politisk utvalg.  Enten ved sluttbehandling av 
prosjektering av utbedringer eller ved behov. 
 
Tilsvarende deler av reguleringsplan for Sande planid. 19820400 og Sande skoleområde planid. 
20070200 oppheves.  
Vedtaket er fattet i med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
Vedlagt ligger vedtatt plan, bestemmelser, planbeskrivelse, saksframlegg og vedtak i sluttbehandlingen. 
Oppsummering og kommentarer til merknadene ligger i saksframlegget. 
 
Dokumentene ligger også utlagt på kommunens nettsider under fane kunngjøringer.  
 
Med hilsen 
 
Berit Skjevling 
Arealplanlegger 
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Opplysninger om klagerett  
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 sendes skriftlig til Sunndal kommune, boks 94, 6601 Sunndalsøra. Angi vedtaket det klages over 
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 
skal post@sunndal.kommune.no benyttes.  
 
Eventuell krav om erstatning 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. 
 
 


