
 

  Aurskog, 04. mars 2020 

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Hemnes næringsområde 
gnr 119, bnr 10, 27 og del av bnr 2, AURSKOG-HØLAND KOMMUNE  
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved om oppstart av planarbeid for detaljregulering av 
næringsområde på Hemnes i Aurskog-Høland kommune.  

Forslagstiller er Aurskog-Høland utbyggingsselskap AS http://www.utbyggingsselskapet.no/. Hensikten med 
planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende næringsområde i samsvar med gjeldende 
kommuneplan. Planområdet er ca 75 daa og ligger langs Hemnesveien /fv 125 vest for Hemnes sentrum. Deler 
av området har eksisterende næringsbebyggelse, øvrig areal er ubebygd med krattvegetasjon. Planområdet 
omfatter også en boligeiendom og en telesentral/teknisk bygg som er forutsatt videreført.  

Planområdet er forutsatt tilrettelagt for variert næringsutvikling med mulighet for etablering av større og 
mindre bygningsvolum med tilhørende utendørs lager-/logistikkareal og grønnstruktur/skjermsoner. Vurdert 
utbyggingspotensiale er ca 15 000 m2 BRA. 

Planinitiativ for Hemnes næringsområde er datert 28.01.20, sist revidert 02.03.20. Det er gjennomført 
oppstartmøte med Aurskog-Høland kommune 11.02.20, hvor det er avklart at planarbeidet ikke utløser krav til 
konsekvensutredning etter forskrift (FOR-2017-06-21-854).  

Varslingsdokumenter med planinitiativ og referat fra oppstartmøte er publisert på Aurskog-Høland kommunes 
hjemmeside www.aurskog-holand.kommune.no i samsvar med forskrift FOR-2017-12-08-1950. Det henvises til 
disse dokumentene for nærmere beskrivelse av varslet planarbeid.   

Oversiktskart med planområdet avmerket 

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:  
landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordvegen 72, 1930 Aurskog, post@hannekarin.no, tlf 470 56 930 

Frist for merknader er 10. april 2020  
 
Med hilsen 

Hanne Karin Tollan 
landskapsarkitekt mnla  
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I henhold ti l plan- og bygningsloven $12-8varsles herved om oppstart av planarbeid for detaljregulering av
næringsområde på Hemnes i Aurskog-Høland kommune.
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av området har eksisterende næringsbebyggelse, øvrig areal er ubebygd med krattvegetasjon. Planområdet
omfatter også en boligeiendom og en telesentral/teknisk bygg som er forutsatt videreført.

Planområdet er forutsatt tilrettelagt for variert næringsutvikling med mulighet for etablering av større og
mindre bygningsvolum med tilhørende utendørs lager-/logistikkareal og grønnstruktur/skjermsoner. Vurdert
utbyggingspotensiale er ca 15 000 m2 BRA.

Planinitiativ for Hemnes næringsområde er datert 28.01.20, sist revidert 02.03.20. Det er gjennomført
oppstartmøte med Aurskog-Høland kommune 11.02.20, hvor det er avklart at planarbeidet ikke utløser krav ti l
konsekvensutredning etter forskrift (FOR-2017-06-21-854).

Varslingsdokumenter med planinitiativ og referat fra oppstartmøte er publisert på Aurskog-Høland kommunes
hjemmeside www.aurskog-holand.kommune.no i samsvar med forskrift FOR-2017-12-08-1950. Det henvises ti l
disse dokumentene for nærmere beskrivelse av varslet planarbeid.
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Oversiktskart med planområdet avmerket

Spørsmål og skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til:
landskapsarkitekt mnia Hanne Karin Tallan, Nordvegen 72, 1930 Aurskog, post@hannekarin.no, tlf 470 56 930

Frist for merknader er 10. april 2020

Med hilsen
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Hanne Karin Tallan
landskapsarkitekt mnla
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