
Fv. 60 – Ny Juvbrua: Melding om oppstart av detaljreguleringsplan 
 
I samsvar med plan- og bygningslova §§ 3-7 og 12-8 blir du som grunneigar med dette varsla om 
oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 60 Nye Juvbrua.  
 

Bakgrunn og formål med planarbeidet 
Møre og Romsdal fylkeskommune vil i samarbeid med Sykkylven kommune utarbeide 

detaljreguleringsplan for ny bru nedstrøms for den eksisterande fylkesvegbrua over Juene. 

Formålet med plana er å erstatte dagens bru med ei ny og trafikksikker bru. Vegeigar har ønskje om å 

rive eksisterande bru etter at ny bru er etablert.  

Planområde 
Plassering og avgrensing av planområdet er vist i kartutsnitt under, samt kartutsnitt vedlagt denne 

oversendinga.  

 

Varsel om oppstart av reguleringsplan med planavgrensing er også lagt ut på kommunen si nettside, 

under kunngjeringar og høyringar: https://www.sykkylven.kommune.no/ 

Prosjektet har eigne informasjonssider på Møre og Romsdal fylkeskommune si nettside: 

www.mrfylke.no. 

Undersøkingar 
I samband med utarbeiding av detaljreguleringsplanen kan det blir utført diverse forundersøkingar. 

Grunnboring vil bli varsla. Eventuelt støyande arbeid vil også bli varsla.  

https://www.sykkylven.kommune.no/hoyringar-og-kunngjeringar/
http://www.mrfylke.no/


Framdrift og frist for innspel 
Det tas sikte på at planforslaget skal være klart for offentleg ettersyn i løpet av vinteren 2023/2024 

og at planen blir godkjent i løpet av første halvår 2024.  

Følgjande personar kan kontaktast for spørsmål om prosjektet:  

Møre og Romsdal fylkeskommune:  

• Mads Brevik, planprosjektleiar, tlf. 712 80 388/994 32 002,  mads.w.brevik@mrfylke.no  

• Anna Myrstad Strand, teamleiar plan, eigedom og geodata, tlf. 712 80 474/928 08 150, 

anna.myrstad.strand@mrfylke.no  

Sykkylven kommune:  

• Arild Sunde Rinnan,  arild.sunde.rinnan@sykkylven.kommune.no  

Innspel 
Vi ber om at eventuelle innspel til planarbeidet blir sendt til Møre og Romsdal fylkeskommune, 

Julsundvegen 9, 6412 Molde, eller post@mrfylke.no innan 20.03.2022 

Vi gjer merksam på at det ikkje blir sendt direkte svar til den som sender innspel til oppstartsvarselet. 

Alle innspel vil bli vurdert og kommentert i planforslaget som blir lagt ut til offentleg ettersyn.  
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