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Utkast til referat fra oppstartsmøte 11.02.2020, regulering for 

Hemnes næringspark  
Hjemlet i: Plan- og bygningsloven § 12-8 
Oppgave: regulering av Hemnes næringspark 
Møtedato: 11.02.2020, kl. 12.00-13.15  
Sted: Store møterom, Setskogveien 1, Bjørkelangen  
Deltagere:  
 
Forslagsstiller 
Hanne Karin Tollan, plankonsulent   post@hannekarin.no  

Nils Petter Nicolaysen, VVA-konsulent – Svendsen&Co nilspetter@svendsenco.no  

 
Aurskog-Høland kommune (AHK) 
Forvaltning, planlegger, Henry-Michael Ødegaard  Henry.michael.odegaard@ahk.no   
Kommunalteknisk drift, avløp Vidar Hansen   Vidar.Hansen@ahk.no   
Kommunalteknisk drift, avløp, Ahmed Hussein   Ahmed.hussein@ahk.no  
Kommunalteknisk drift, vann Sylvei Holt   Sylvei.Holt@ahk.no  
Kommunalteknisk drift, leder Gjermund Conrad Nilsen  Gjermund.Conrad.Nilsen@ahk.no  
Kommunalteknisk drift, vei Ole Lund Jacobsen  Ole.Lund.Jacobsen@ahk.no   
Forvaltning, arealplanlegger, Vegard Gulli   Vegard.gulli@ahk.no  
 
Bakgrunn og formål for planarbeidet  
Forslagstiller har til hensikt å fremme detaljreguleringsplan for utvidelse av eksisterende 
næringsområde på Hemnes i Aurskog-Høland kommune. Formål med planarbeidet er å tilrettelegge 
for næringsbebyggelse med tilhørende VVA. Planområdet er ca. 75 daa og ligger langs Hemnesveien 
/fv. 125 vest for Hemnes sentrum. Planområdet er avsatt til byggeområde for næringsformål i 
gjeldende kommuneplan. Eksisterende enebolig nærmest Hemnesveien er avsatt til boligformål. 

 
Hensikt med planarbeidet 

Planområdet ønskes tilrettelagt for variert næringsvirksomhet. Det ønskes ikke detaljhandel i 

planområdet. Eksisterende interesser i området skal ivaretas i planen (Hemnes sag, 

byggevarehandelen, samt bolighus og telesentral).  
 
Planprogram/konsekvensutredning 
Konsekvensutredning er ikke nødvendig da tiltaket er i tråd med kommuneplanen. 
 
Planstatus 
Kommuneplanens arealdel  
 
Støy og lukt 

- Deler av planområdet ligger innenfor støysone langs vei. Retningslinjene for støy i T1442 
legges til grunn for området. 

- Omkringliggende naboer skal ivaretas i forhold til støy fra næringsområdet 
- Beboere rundt planområdet skal også ivaretas i forhold til lukt fra næringsområdet 

 
Teknisk infrastruktur 

- Infrastrukturen på området må planlegges i helhet 
- Infrastruktur legges i hovedveien på planområdet 
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Utkast til referat fra oppstartsmøte 11.02.2020, regulering for 
Hemnes næringspark 
Hjemlet i: Plan- og bygningsloven § 12-8 

Oppgave: regulering av Hemnes næringspark 
Møtedato: 11.02.2020, kl. 12.00-13.15 

Sted: Store møterom, Setskogveien l, Bjørkelangen 
Deltagere: 
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Hanne Karin Tallan, plankonsulent post@hannekarin.no 

Nils Petter Nicolaysen, VVA-konsulent - Svendsen&Co nilspetter@svendsenco.no 
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Kommunalteknisk drift, leder Gjermund Conrad Nilsen 
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Sylvei.Holt@ahk.no 
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Vegard.gulli@ahk.no 

Bakgrunn og formål for planarbeidet 
Forslagstiller har t i l  hensikt å fremme detaljreguleringsplan for utvidelse av eksisterende 

næringsområde på Hemnes i Aurskog-Høland kommune. Formål med planarbeidet er å tilrettelegge 
for næringsbebyggelse med tilhørende VVA. Planområdet er ca. 75 daa og ligger langs Hemnesveien 

/ fv.  125 vest for Hemnes sentrum. Planområdet er avsatt t i l  byggeområde for næringsformål i 
gjeldende kommuneplan. Eksisterende enebolig nærmest Hemnesveien er avsatt t i l  boligformål. 

Hensikt med planarbeidet 

Planområdet ønskes tilrettelagt for variert næringsvirksomhet. Det ønskes ikke detaljhandel i 

planområdet. Eksisterende interesser i området skal ivaretas i planen (Hemnes sag, 

byggevarehandelen, samt bolighus og telesentral). 

Planprogram/konsekvensutredning 
Konsekvensutredning er ikke nødvendig da tiltaket er i tråd med kommuneplanen. 

Planstatus 
Kommuneplanens arealdel 

Stoy og lukt 
Deler av planområdet ligger innenfor støysone langs vei. Retningslinjene for støy i T1442 
legges t i l  grunn for området. 

Omkringliggende naboer skal ivaretas i forhold t i l  støy fra næringsområdet 
Beboere rundt planområdet skal også ivaretas i forhold t i l  lukt fra næringsområdet 

Teknisk infrastruktur 
Infrastrukturen på området må planlegges i helhet 

Infrastruktur legges i hovedveien på planområdet 
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Vann, spillvann 
- Sannsynlig 20 l/s i vannledning på sørsiden av Hemnesveien 
- Alternativt eget vann, fra grunn 
- Avløp – ok kapasitet 
- VA – bestemmelser skal avklares med kommunal teknisk drift 
- Se på bestemmelser på hvordan det er løst på Killingmo næringsområde 
- Ligger kumgruppe på sørsiden av Hemnesveien hvor det er mulighet for påkobling  
- Mulig vannledning i øst må legges om 
- Ikke tillatt med vannkrevende næring – politisk vedtatt. Eventuelt må en vannkrevende 

næring ikke være sårbare for avbrudd i vannforsyningen. 
 
Overvann / GOF 

- Overvann må håndteres innenfor planområdet 
- Overvann fra planområder skal ikke føre til flom på omkringliggende områder 
- Det foreslås regnbed eller andre tekniske løsninger for håndtering av overvann 
- VA – konsulent, utreder for om overvann skal sikres med en helhetlig løsning for 

planområdet eller på hver enkelt byggesak. 
- Vann fra bekk på planområdet må håndteres 
- Flomveier skal ikke legges i rør 
- Er privat bekkelukking fra planområdet i dag – kapasitet og innslipp av vann på denne må 

eventuelt avklares med eier.  
- Overvannet må ses i forhold til type bebyggelse og hvor mye som blir av harde flater. 
- Må være obs på at harde flater kan bli etablert i etterkant, derav krav om GOF. 
- Ønsker bestemmelse om at etablering av harde flater innenfor planområdet må søkes om 
- Det må leveres VAO – rammeplan med avrenningslinjer 

 
Slukkevann 

- Finnes brannkummer i området  
- Det må påregnes egne brannvannsløsninger dersom utbyggingen utløser preaksepterte 

brannvannskrav på 50 l/s. 
- Foreslås at brannvann føres inn på planområdet i hovedvei 

 
Veger, gang/sykkel vei 

- Forslagsstiller ønsker eksisterende innkjøring for dagens næringsområde og en ny etablert på 
strekningen øst for eksisterende bolighus. Innkjøring til bolighus og telesentral endres til ny 
innkjøring. Dagens innkjøring til bolighus og telesentral avvikles.  

- Avkjørsler inn på fylkesveien reduseres fra tre til to avkjørsler 
- Veier innenfor planområdet skal opparbeides etter veinormen. 

 
Reguleringsformål 

- Næringsområdet reguleres til næringsbebyggelse, med stor åpenhet med tanke på hva som 
kan etablere seg på området, begrensninger settes i bestemmelsene. 

- Hovedveier i planområdet skal vises på reguleringsplan  
- Eksiterende boligtomt reguleres til kombinert bolig og næringsbebyggelse.  
- Ikke vannkrevende næring – politisk vedtatt 

 
Høyder 

- Forslagsstiller har foreslått at det kan tillattes byggehøyde opptil 12 meter 
- Høyde på bygg må undersøkes i forhold til brannkrav 
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Vann,spillyann 

Sannsynlig 20 I /s  i vannledning på sørsiden av Hemnesveien 
Alternativt eget vann, fra grunn 

Avløp - ok kapasitet 
VA-  bestemmelser skal avklares med kommunal teknisk drift 

Se på bestemmelser på hvordan det er løst på Killingmo næringsområde 

Ligger kumgruppe på sørsiden av Hemnesveien hvor det er mulighet for påkobling 
Mulig vannledning i øst må legges om 
Ikke tillatt med vannkrevende næring - politisk vedtatt. Eventuelt må en vannkrevende 

næring ikke være sårbare for avbrudd i vannforsyningen. 

Overvann/ GOF 

Overvann må håndteres innenfor planområdet 
Overvann fra planområder skal ikke føre t i l  flom på omkringliggende områder 

Det foreslås regnbed eller andre tekniske løsninger for håndtering av overvann 
VA-  konsulent, utreder for om overvann skal sikres med en helhetlig løsning for 
planområdet eller på hver enkelt byggesak. 

Vann fra bekk på planområdet må håndteres 
Flomveier skal ikke legges i rør 

Er privat bekkelukking fra planområdet i dag - kapasitet og innslipp av vann på denne må 
eventuelt avklares med eier. 
Overvannet må ses i forhold t i l  type bebyggelse og hvor mye som blir av harde flater. 

Må være obs på at harde flater kan bli etablert i etterkant, derav krav om GOF. 
Ønsker bestemmelse om at etablering av harde flater innenfor planområdet må søkes om 
Det må leveres VAO - rammeplan med avrenningslinjer 

Slukkevann 

Finnes brannkummer i området 
Det må påregnes egne brannvannsløsninger dersom utbyggingen utløser preaksepterte 
brannvannskrav på 50 I/s. 

Foreslås at brannvann føres inn på planområdet i hovedvei 

Veger, gang/sykkel vei 

Forslagsstiller ønsker eksisterende innkjøring for dagens næringsområde og en ny etablert på 
strekningen øst for eksisterende bolighus. Innkjøring til bolighus og telesentral endres t i l  ny 

innkjøring. Dagens innkjøring t i l  bolighus og telesentral avvikles. 
Avkjørsler inn på fylkesveien reduseres fra tre t i l  to avkjørsler 
Veier innenfor planområdet skal opparbeides etter veinormen. 

Reguleringsformål 

Næringsområdet reguleres t i l  næringsbebyggelse, med stor åpenhet med tanke på hva som 
kan etablere seg på området, begrensninger settes i bestemmelsene. 
Hovedveier i planområdet skal vises på reguleringsplan 

Eksiterende boligtomt reguleres t i l  kombinert bolig og næringsbebyggelse. 
Ikke vannkrevende naering- politisk vedtatt 

Høyder 
Forslagsstiller har foreslått at det kan t i l  lattes byggehøyde opptil 12 meter 
Høyde på bygg må undersøkes i forhold t i l  brannkrav 
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Varsel om oppstart 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og sendes til grunneiere, offentlige etater og 
andre berørte.  
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Varsel om oppstart 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og sendes t i l  grunneiere, offentlige etater og 

andre berørte. 
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