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Detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden, kunngjøring av 
planvedtak 

Det kunngjøres herved at detaljreguleringsplan for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden er vedtatt 
av Sunndal kommunestyre den 25.11.2020, sak 95/20.  
 
Kommunestyrets vedtak: 
Sunndal kommunestyre vedtar detaljregulering for omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden, planid. 
20190510  
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Vedlagt ligger plankart og bestemmelser som er den juridisk bindende delen av planen. Dokumentene 
som også inneholder planbeskrivelse, ros-analyse mm. ligger utlagt på kommunens nettsider under fane 
kunngjøringer. Planen er også tilgjengelig digitalt via kommunens kartinnsynsløsning. 
 

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. 
 
 
Med hilsen 
 
Berit Skjevling 
Arkitekt 
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Vedlegg: 
Plankart vedtatt 25.11.2020 
Bestemmelser vedtatt 25.11.2020 
 
 
Mottakere: 
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 
FYLKESMANNEN I MØRE OG ROMSDAL 
Ole Anders Husby 
STATENS VEGVESEN 
Per Steinar Husby 
Suconsult AS 
EIRIK SJØHOLT 
 
 


