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Kommunestyrevedtak - reguleringsplan for Olberg 1 , Olberg 2
og Kroken

Kommunestyret i Sørum kommune har i møte 1 1.1 2.1 9, sak 1 20/1 9 , behandlet
forslag til reguleringsplan for Olberg 1 , Olberg 2 og Kroken. Vedtaket er vedlagt.

Øvrige saksdokumenter finnes på Sørum kommunes nettsider under politikk >
møtekalender 201 5 - 201 9 > kommunestyret 1 1 .12.1 9> sak 120/19.

Klageadgang :
Vedtaket kan påklages til kommunen innen tre uker fra mottakelsen av dette
brevet, jf. forvaltningsloven kap. 6 og plan - og bygningsloven § 1 - 9 og 1 2 - 1 2.

Fra 01 .01 .2020 vil planområdet ligge i Nes kommune. En. evt. klage på
reguleringsplanen må derfor se ndes til Nes kommune, Pb. 1 14, 2151 Årnes, eller
e - post: postmottak@nes - ak.kommune.no
Eventuelle klager begrunnes og fremsettes skriftlig. Klagen bes merket med
saksnummer 201 9/259.

Klagen vil først bli behandlet av formannskapet i Nes kommune. Hvis vedtaket
opprettholdes sendes saken til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

I henhold til forvaltningsloven §§ 1 8, 1 9 har du som er part i saken anledning til å
se sakens dokumenter.
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Klager har anledning til å be om at klageinstansen vurderer å vedta utsatt 
iverksetting av tillatelsen, dvs. at tiltaket ikke kan gjennomføres før klagen er 
avgjort. En klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Plan- og 
bygningsmyndighetene er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver måtte lide ved en 
slik omgjøring. Ytterligere informasjon vedrørende klageadgang kan fås via 
kommunens internettsider eller ved direkte henvendelse med Nes kommune. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Heidi Norun Nyland 
Planrådgiver 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 
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