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Forslag til reguleringsplan for Hemnes næringspark - førstegangsbehandling 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Aurskog-Høland kommune godkjenner at forslag til reguleringsplan for Hemnes næringspark, datert 
13.09.2022 med bestemmelser datert 12.09.2022, og planbeskrivelse datert 12.09.2022, legges ut til 
offentlig ettersyn.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 
 
 
Vedlegg:  

1. Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Hemnes næringspark, revidert 12.09.2022. 
2. Forslag til reguleringsplankart for Hemnes næringspark, revidert 12.09.2022. 
3. Forslag til reguleringsbestemmelser for Hemnes næringspark, revidert 12.09.2022. 
4. Oppsummering av merknader mottatt til varsel om oppstart av reguleringsplan med 

kommentarer. 
5. Geoteknisk notat og datarapport grunnundersøkelser, datert 07.09.2022 
6. Teknisk rammeplan VVA, inkludert utregning av GOF, illustrasjonsplan og tekniske planer for 

vei, vann, avløp og overvann, datert 22.03.2022. 
7. ROS-analyse, revidert 12.09.2022. 
8. Referat fra oppstartsmøte, datert 11.02.2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Kommuneplanen 2018-2028 
Diverse dokumenter i forbindelse med planarbeidet 
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Forslag til reguleringsplan for Hemnes næringspark - førstegangsbehandling

Kommunedirektørens innstilling:
Aurskog-Høland kommune godkjenner at forslag til reguleringsplan for Hemnes næringspark, datert
13.09.2022 med bestemmelser datert 12.09.2022, og planbeskrivelse datert 12.09.2022, legges ut til
offentlig ettersyn.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens§ 12-10

Vedlegg:
1. Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for Hemnes næringspark, revidert 12.09.2022.
2. Forslag til reguleringsplankart for Hemnes næringspark, revidert 12.09.2022.
3. Forslag til reguleringsbestemmelser for Hemnes næringspark, revidert 12.09.2022.
4. Oppsummering av merknader mottatt til varsel om oppstart av reguleringsplan med

kommentarer.
5. Geoteknisk notat og datarapport grunnundersøkelser, datert 07.09.2022
6. Teknisk rammeplan W A , inkludert utregning av GOF, illustrasjonsplan og tekniske planer for

vei, vann, avløp og overvann, datert 22.03.2022.
7. ROS-analyse, revidert 12.09.2022.
8. Referat fra oppstartsmøte, datert 11.02.2020

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Kommuneplanen 2018-2028
Diverse dokumenter i forbindelse med planarbeidet
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Saksopplysninger: 
Det foreligger et forslag til detaljreguleringsplan for Hemnes næringspark. Hensikten med planarbeidet 
er å utvide eksisterende næringsområde, se kart. 
 
Planområdet består i dag av eksisterende næringsbebyggelse gnr. 119, bnr. 10 og 27, og en 
boligeiendom gnr. 119, bnr. 18. Øvrig areal, bnr. 119, bnr. 2, er ubebygd med krattvegetasjon. 
Planområdet er avsatt til næringsformål i gjeldende arealdel av kommuneplan, hvorav 
boligeiendommen mot Hemnesveien er avsatt til boligformål. Planforslaget fremmes av 
Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan MNLA på vegne av Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS. 
 
Forslag til reguleringsplan (vedlegg 1, 2, og 3) viser hvorledes planområdet på 72 dekar kan utvikles 
med næringstomter, atkomstveier, grøntstruktur og tilhørende VVA. Planforslaget åpner for inntil 
15000m2  BRA til næringsareal for næringsaktiviteter med behov for større arealer og nærhet til 
hovedveinettet. Det foreslås at ett eller flere av formålene lett industri/håndverksbedrifter, sagbruk, 
lager, kontor, service/tjenesteyting, verksted og plasskrevende varehandel skal kunne tillates innenfor 
planområdet. Eksisterende bolig gnr. 119, bnr. 18, vil videreføres inntil fremtidig transformering til 
næringsbebyggelse foreligger. 
 
Det tillates bebyggelse med gesims-/mønehøyde inntil 12 meter innenfor felt KBA2-6 (se vedlegg 2). 
Tillatt grad av utnyttelse i planområdet er 80% BYA per delfelt. Det er utarbeidet en illustrasjonsplan 
som viser en mulig utvikling av området med bebyggelse og en teknisk plan for vei, vann, avløp og 
overvann (vedlegg 6). I planbestemmelsene er det hjemlet at det skal utarbeides en plan for 
anleggsgjennomføring for å sikre tilfredsstillende sikkerhet og miljøkvalitet i bygge- og anleggsfasen.  
 
Planområdet omfattes ikke av hensynssone for flom i gjeldende kommuneplan eller av NVE sitt 
aktsomhetsområde for flomfare. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i området (vedlegg 5) 
som konkluderer med at løsmassene generelt består av et topplag av forvitret leire/tørrskorpeleire 
over leire. Det er ikke er noen fare for sprøbrudd/kvikkleireskred eller løsmasser i høyereliggende 
terreng som ved et eventuelt skred kan ramme reguleringsområdet. 
 
Det er også utarbeidet en ROS-analyse (vedlegg 7) hvor tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
gjennom planforslaget oppsummeres. Tiltakene som nevnes er dokumentasjon av håndtering av 
overvann/overvannsplan i samsvar med retningslinjer og krav, geoteknisk vurderingsnotat som 
grunnlag for detaljprosjektering og dokumentering av slukkevannskapasitet og 
fremkommelighet/tilgjengelighet for rednings- og slukkemannskap. 
 
Det ble gjennomført et oppstartsmøte for planarbeidet den 11.02.2020, og varslet oppstart av 
planarbeidet den 04.03.2020. I oppstartsmøtet ble det avklart at eksisterende interesser i området skal 
ivaretas i planen, og at det ikke ønskes detaljhandel i planområdet. Det ble i denne sammenheng 
også konkludert at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med 
kommuneplanen.  
 
I Statsforvalterens merknad, datert den 27.03.2020, ble det presisert at næringsvirksomhet på stedet 
må begrenses til det som ikke er besøks- eller arbeidsplassintensiv virksomhet. En anbefaling om 
buffersone og skjerming mot bolig i området ble også lagt fram. Forslagsstiller sitt forslag til skjerming 
og buffersone innebærer stedegen vegetasjon i varierende høyde som vil fungere som en grønn 
buffersone, og en vegetasjonsskjerm mot Fv 125 Hemnesveien. Dette vil gi en visuell skjerming mot 
eksisterende boliger på sørsiden av Fv 125. 
 
Det kom til sammen inn 5 uttalelser i forbindelse med varsel av planoppstart. Disse ligger vedlagt med 
kommentarer i vedlegg 4. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 skal kommunen ved førstegangsbehandling av 
et forslag til reguleringsplan ta stilling til hvorvidt planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn eller 
ikke. Eventuelle merknader til planvarselet skal ligge til grunn for avgjørelsen. 
 
Intimasjon: 
Det foreligger et forslag til reguleringsplan for Hemnes næringspark på Hemnes. Kommunen må ta 
stilling til hvorvidt det skal gis tilslutning til planforslaget ved å legge det ut til offentlig ettersyn eller 

Saksopplysninger:
Det foreligger et forslag til detaljreguleringsplan for Hemnes næringspark. Hensikten med planarbeidet
er å utvide eksisterende næringsområde, se kart.

Planområdet består i dag av eksisterende næringsbebyggelse gnr. 119, bnr. 10 og 27, og en
boligeiendom gnr. 119, bnr. 18. Øvrig areal, bnr. 119, bnr. 2, er ubebygd med krattvegetasjon.
Planområdet er avsatt til næringsformål i gjeldende arealdel av kommuneplan, hvorav
boligeiendommen mot Hemnesveien er avsatt til boligformål. Planforslaget fremmes av
Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan MNLA på vegne av Aurskog-Høland Utbyggingsselskap AS.

Forslag til reguleringsplan (vedlegg 1, 2, og 3) viser hvorledes planområdet på 72 dekar kan utvikles
med næringstomter, atkomstveier, grøntstruktur og tilhørende WA. Planforslaget åpner for inntil
15000m2 BRA til næringsareal for næringsaktiviteter med behov for større arealer og nærhet til
hovedveinettet. Det foreslås at ett eller flere av formålene lett industri/håndverksbedrifter, sagbruk,
lager, kontor, service/tjenesteyting, verksted og plasskrevende varehandel skal kunne tillates innenfor
planområdet. Eksisterende bolig gnr. 119, bnr. 18, vil videreføres inntil fremtidig transformering til
næringsbebyggelse foreligger.

Det tillates bebyggelse med gesims-/mønehøyde inntil 12 meter innenfor felt KBA2-6 (se vedlegg 2).
Tillatt grad av utnyttelse i planområdet er 80% BYA per delfelt. Det er utarbeidet en illustrasjonsplan
som viser en mulig utvikling av området med bebyggelse og en teknisk plan for vei, vann, avløp og
overvann (vedlegg 6). I planbestemmelsene er det hjemlet at det skal utarbeides en plan for
anleggsgjennomføring for å sikre tilfredsstillende sikkerhet og miljøkvalitet i bygge- og anleggsfasen.

Planområdet omfattes ikke av hensynssone for flom i gjeldende kommuneplan eller av NVE sitt
aktsomhetsområde for flomfare. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i området (vedlegg 5)
som konkluderer med at løsmassene generelt består av et topplag av forvitret leire/tørrskorpeleire
over leire. Det er ikke er noen fare for sprøbrudd/kvikkleireskred eller løsmasser i høyereliggende
terreng som ved et eventuelt skred kan ramme reguleringsområdet.

Det er også utarbeidet en ROS-analyse (vedlegg 7) hvor tiltak for å redusere risiko og sårbarhet
gjennom planforslaget oppsummeres. Tiltakene som nevnes er dokumentasjon av håndtering av
overvann/overvannsplan i samsvar med retningslinjer og krav, geoteknisk vurderingsnotat som
grunnlag for detaljprosjektering og dokumentering av slukkevannskapasitet og
fremkommelighet/tilgjengelighet for rednings- og slukkemannskap.

Det ble gjennomført et oppstartsmøte for planarbeidet den 11.02.2020, og varslet oppstart av
planarbeidet den 04.03.2020. I oppstartsmøtet ble det avklart at eksisterende interesser i området skal
ivaretas i planen, og at det ikke ønskes detaljhandel i planområdet. Det ble i denne sammenheng
også konkludert at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning da tiltaket er i tråd med
kommuneplanen.

I Statsforvalterens merknad, datert den 27.03.2020, ble det presisert at næringsvirksomhet på stedet
må begrenses til det som ikke er besøks- eller arbeidsplassintensiv virksomhet. En anbefaling om
buffersone og skjerming mot bolig i området ble også lagt fram. Forslagsstiller sitt forslag til skjerming
og buffersone innebærer stedegen vegetasjon i varierende høyde som vil fungere som en grønn
buffersone, og en vegetasjonsskjerm mot Fv 125 Hemnesveien. Dette vil gi en visuell skjerming mot
eksisterende boliger på sørsiden av Fv 125.

Det kom til sammen inn 5 uttalelser i forbindelse med varsel av planoppstart. Disse ligger vedlagt med
kommentarer i vedlegg 4.

I henhold til plan- og bygningsloven§§ 12-10 og 12-11 skal kommunen ved førstegangsbehandling av
et forslag til reguleringsplan ta stilling til hvorvidt planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn eller
ikke. Eventuelle merknader til planvarselet skal ligge til grunn for avgjørelsen.

Intimasjon:
Det foreligger et forslag til reguleringsplan for Hemnes næringspark på Hemnes. Kommunen må ta
stilling til hvorvidt det skal gis tilslutning til planforslaget ved å legge det ut til offentlig ettersyn eller
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ikke. Uttalelsene som er mottatt til varslet planoppstart skal ligge til grunn når kommunen tar 
beslutningen.  
 
Relevante bestemmelser: 
Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 
 
Vurderinger: 
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget som foreligger er et godt planforslag som vil legge til 
rette for ytterligere næringsutvikling tilknyttet næringsvirksomheten i området, i tråd med gjeldende 
kommuneplan. Planforslaget legger opp til og en grønn buffersone og vegetasjonsskjerm mot Fv 125 
Hemnesveien og eksisterende boligområde i sør. Dette vil være viktig for å opprettholde et godt 
bomiljø i området og for å hindre forstyrrelser innenfor næringsområdet. 
 
Utbygging av et skogsområde som dette med dyrkbar jord, vil ha negative følger. Det er ikke registrert 
arter eller naturmiljø med verneverdi, men en avskoging vil generelt påvirke naturmangfoldet negativt. 
Ulike hensyn utbyggingen bør ivareta vurderes å være tilstrekkelig fulgt opp gjennom ROS-analysen, 
plankartet og planbestemmelsene. 
 
Kommunedirektøren vurderer at det ikke foreligger merknader til planforslaget som bør hindre at 
kommunen gir sin tilslutning til planforslaget ved å legge det ut til offentlig ettersyn. 
 
Økonomiske vurderinger: 
Avgjørelsen om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn, og vurderes ikke å ha økonomiske 
konsekvenser for kommunen. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Utbygging av et skogområde som dette vil naturligvis medføre miljømessige konsekvenser. 
Konsekvensutredningen som er gjennomført har ikke konkludert med at vurderinger etter 
naturmangfoldloven §§ 8 til 12 vil være til hinder for at kommunen kan gi sin tilslutning til forslag til 
reguleringsplan, gjennom å legge dette ut til offentlig ettersyn. 
 
Alternativer og konsekvenser:  
Formannskapet kan velge å gi sin tilslutning til planforslaget ved å vedta planforslaget utlagt til 
offentlig ettersyn. 
 
Formannskapet kan velge å avvise det forelagte planforslaget. 
 
Innholdet i uttalelsene som foreligger fra oppstart av planarbeidet skal ligge til grunn ved avgjørelsen. 
 
Konklusjon: 
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å vedta at forslag til reguleringsplan legges ut til 
offentlig ettersyn. 

ikke. Uttalelsene som er mottatt til varslet planoppstart skal ligge til grunn når kommunen tar
beslutningen.

Relevante bestemmelser:
Plan- og bygningsloven§§ 12-10 og 12-11

Vurderinger:
Kommunedirektøren vurderer at planforslaget som foreligger er et godt planforslag som vil legge til
rette for ytterligere næringsutvikling tilknyttet næringsvirksomheten i området, i tråd med gjeldende
kommuneplan. Planforslaget legger opp til og en grønn buffersone og vegetasjonsskjerm mot Fv 125
Hemnesveien og eksisterende boligområde i sør. Dette vil være viktig for å opprettholde et godt
bomiljø i området og for å hindre forstyrrelser innenfor næringsområdet.

Utbygging av et skogsområde som dette med dyrkbar jord, vil ha negative følger. Det er ikke registrert
arter eller naturmiljø med verneverdi, men en avskoging vil generelt påvirke naturmangfoldet negativt.
Ulike hensyn utbyggingen bør ivareta vurderes å være tilstrekkelig fulgt opp gjennom ROS-analysen,
plankartet og planbestemmelsene.

Kommunedirektøren vurderer at det ikke foreligger merknader til planforslaget som bør hindre at
kommunen gir sin tilslutning til planforslaget ved å legge det ut til offentlig ettersyn.

Økonomiske vurderinger:
Avgjørelsen om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn, og vurderes ikke å ha økonomiske
konsekvenser for kommunen.

Miljømessige konsekvenser:
Utbygging av et skogområde som dette vil naturligvis medføre miljømessige konsekvenser.
Konsekvensutredningen som er gjennomført har ikke konkludert med at vurderinger etter
naturmangfoldloven §§ 8 til 12 vil være til hinder for at kommunen kan gi sin tilslutning til forslag til
reguleringsplan, gjennom å legge dette ut til offentlig ettersyn.

Alternativer og konsekvenser:
Formannskapet kan velge å gi sin tilslutning til planforslaget ved å vedta planforslaget utlagt til
offentlig ettersyn.

Formannskapet kan velge å avvise det forelagte planforslaget.

Innholdet i uttalelsene som foreligger fra oppstart av planarbeidet skal ligge til grunn ved avgjørelsen.

Konklusjon:
Kommunedirektøren anbefaler formannskapet å vedta at forslag til reguleringsplan legges ut til
offentlig ettersyn.

3


	Forslag til reguleringsplan for Hemnes næringspark - førstegangsbehandling

