Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste
nedenfor.

Deres ref.

Vår ref.
21/00513-33

Saksbehandler
Berit Skjevling

Dato
11.05.2022

Detaljregulering for Skarfjell næringspark, kunngjøring av vedtatt plan
Det kunngjøres herved at detaljreguleringsplan for Skarfjell næringspark er vedtatt av Sunndal
kommunestyre.
Kommunestyret har behandlet saken i møte 27.04.2022 sak 24/22

Møtebehandling
Votering

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak

Sunndal kommunestyret vedtar detaljregulering for Skarfjell næringspark planid. 20210310.
Vedtaket er fattet i med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedlagt ligger plankart og bestemmelser samt planbeskrivelsen.
Dokumentene ligger også utlagt på kommunens nettsider under fane kunngjøringer.
Resyme av merknadene som er kommet inn innen fristens utløp er tatt inn i kapitel 6 i
planbeskrivelsen(side 25 og utover) . Politiske behandlinger er tatt inn i kapitell 7 i planbeskrivelsen (side
29 og utover).
Med hilsen
Berit Skjevling
Arealplanlegger
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Postadresse

Postboks 94, 6600 Sunndalsøra

E-post
post@sunndal.kommune.no

Besøksadresse

Plan-, miljø- og næringstjenesten,
Romsdalsv. 2, 6600 Sunndalsøra
www.sunndal.kommune.no

Telefon

+47 71 69 90 00

Org.nr
964 981 604

Vedlegg:
Skarfjell næringspark, plankart vedtatt 27.04.2022
Skarfjell næringspark, bestemmelser vedtatt 27.04.2022
Skarfjell næringspark, planbeskrivelse til plan vedtatt 27.04.2022
Mottakere:
Avløp, Grete Marie Trædal
Plankonsulent Marit Ingrid Erstad
Helsetjenesten, Britt Iren Bæverfjord
Helsetjenesten, Andrea Fossum Bråten
Tekniske tjenester, administrasjon, Jan Erik Holthe
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL
Sigrid Lillebråten
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
SKARFJELL UTVIKLING AS
Oddgeir Auestad
IL ULVUNGEN
STATENS VEGVESEN MOLDE KONTORSTED
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.
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