
From:                                 "Hanne Karin Tollan" <post@hannekarin.no>
Sent:                                  Tue, 13 Sep 2022 11:50:21 +0200
To:                                      "Aurskog-Høland kommune" <postmottak@ahk.no>
Cc:                                      "Kjetil Hauger" <Kjetil.Hauger@ahk.no>; "Agnes Elise Kristoffersen" 
<agnes.elise.kristoffersen@ahk.no>; "Utbyggingsselskapet Post" <post@ahutbygging.no>
Subject:                             Detaljregulering Hemnes Næringspark - oversendelse av reviderte 
plandokumenter
Attachments:                   Revisjonsnotat Hemnes næringspark_12.09.22.pdf, Planbeskrivelse Hemnes 
næringspark_14.04.22, rev. 12.09.22.pdf, Vedlegg 2. Planbestemmelser Hemnes næringspark_14.03.22, 
rev. 12.09.22.docx, Vedlegg 6. Geoteknisk notat og datarapport grunnundersøkelser.pdf, Vedlegg 8. Ros-
analyse Hemnes næringspark_rev.12.09.22.pdf

 
Detaljregulering Hemnes Næringspark ID 3026 2020 0003 - oversendelse av reviderte 
plandokumenter, rev. dato er 12.09.22
 
Vedlagt oversendes reviderte plandokumenter for detaljregulering av Hemnes Næringspark – dette med 
henvisning til formell oversendelse av planforslag 14.04.22 og kommunens foreløpige tilbakemelding på 
planforslaget i brev datert 28.04.22.
Grunnundersøkelse er nå gjennomført og geoteknisk vurderingsnotat oppdatert, datert 07.09.22 
 
Gjennomført revisjon fremgår av revisjonsnotat datert 12.09.22. 
 
Plankart ettersendes når feltkode for offentlig vei KV4 er korrigert! 
 
Ta kontakt dersom det er spørsmål til det reviderte planmaterialet!! 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hanne Karin Tollan 
Landskapsarkitekt mnla 
p.b. 47 
9173 Ny-Ålesund 
 
NB! Ny-Ålesund er et radiostille område av hensyn til forskningsaktivitet - jeg kan derfor bare nåes pr. epost 
post@hannekarin.no
 
 

From:
Sent:

"Hanne Karin Tallan" <post@hannekarin.no>
Tue, 13 Sep 2022 11:50:21 +0200

To: "Aurskog-Høland kommune" <postmottak@ahk.no>
Cc: "Kjetil Hauger" <Kjetil.Hauger@ahk.no>; "Agnes Elise Kristoffersen"
<agnes.elise.kristoffersen@ahk.no>; "Utbyggingsselskapet Post" <post@ahutbygging.no>
Subject: Detaljregulering Hemnes Næringspark - oversendelse av reviderte
plandokumenter
Attachments: Revisjonsnotat Hemnes næringspark_l2.09.22.pdf, Planbeskrivelse Hemnes
næringspark_14.04.22, rev. 12.09.22.pdf, Vedlegg 2. Planbestemmelser Hemnes næringspark_14.03.22,
rev. 12.09.22.docx, Vedlegg 6. Geoteknisk notat og datarapport grunnundersøkelser.pdf, Vedlegg 8. Ros-
analyse Hemnes næringspark_rev.12.09.22.pdf

Detaljregulering Hemnes Næringspark ID 3026 2020 0003 - oversendelse av reviderte
plandokumenter, rev. dato er 12.09.22

Vedlagt oversendes reviderte plandokumenter for detaljregulering av Hemnes Næringspark - dette med
henvisning ti l formell oversendelse av planforslag 14.04.22 og kommunens foreløpige tilbakemelding på
planforslaget i brev datert 28.04.22.
Grunnundersøkelse er nå gjennomført og geoteknisk vurderingsnotat oppdatert, datert 07.09.22

Gjennomført revisjon fremgår av revisjonsnotat datert 12.09.22.

Plankart ettersendes når feltkode for offentlig vei KV4 er korrigert!

Ta kontakt dersom det er spørsmål ti l det reviderte planmaterialet!!

Med hilsen

Hanne Karin Tol/an
Landskapsarkitekt mnla
p.b. 47
9173 Ny-Ålesund

NB! Ny-Ålesund er et radiostille område av hensyn til forskningsaktivitet - jeg kan derfor bare nåes pr. epost
post@hannekarin.no

mailto:post@hannekarin.no

