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Forskrift om godkjenning av Gjøra som typisk turiststed , Sunndal kommune, 
Møre og Romsdal – søknad om utvidelse av perioden forskriften er gjeldende  

Sunndal kommune vil med dette søke Statsforvalteren i Møre og Romsdal om å utvide perioden forskrift 
om godkjenning av Gjøra som typisk turiststed, Sunndal kommune, Møre og Romsdal er gjeldende. 
FOR2011-04-01-356.  
 
Sunndal kommune ber Statsforvalteren i Møre og Romsdal vurdere om forskriften kan utvides til å 
omfatte hele året. 
 
Saksopplysninger 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal har godkjent Gjøra i Sunndal kommune som typisk turiststed i 
perioden 1. juni til 31. august samt i påska. Denne forskriften ble fastsatt av Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal 1. april 2011 med hjemmel i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5 
sjette ledd, jf § 5 annet ledd nr.4  
 
Sunndal kommune har mottatt henvendelse fra Matkroken i Sunndalsporten på Gjøra, de har ønske om 
å ha søndagsåpent til andre tidspunkt enn det forskriften regulerer. Dette er perioder det er økt 
tilstrømning av turister, og dette er av betydning for salget ved Matkroken. Dette er turister som 
benytter sine hytter i Grødalen,og turister som er på tur til sine hytter på Oppdal. En ser også en økt 
tilstrømning av turister til de utall av turmuligheter og kulturminner i nærområdene rundt Gjøra.  
 
Sunndal kommune har behandlet saken i oppvekst- og omsorgsutvalget den 09.03.2021 og fattet 
følgende vedtak som legges til grunn for denne søknaden: 
 
Sunndal kommune søker Statsforvalteren i Møre og Romsdal om at forskrift FOR-2011-04-01-356 
utvides til å omfatte for hele året. 
 
 
Med hilsen 
 
Gunn Inger Reiten 
Konsulent 
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