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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR REGULERINGSPLAN  
LERØY MIDT- BELSVIK 
 
I medhold av plan og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av arbeid for reguleringsplan Lerøy Midt-
Belsvik i Hemne kommune, gnr/bnr: 40/28, 40/92 40/93, 40/95 samt mindre deler av gnr/bnr 40/5 og 40/2.  
 
Planområdet 
Gjeldende reguleringsplan er «Belsvik gnr.40 bnr. 92 m.fl.» Største del av planområdet er regulert til 
industri/lager. I tillegg er deler av planområdet uregulert og avmerket som «Landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF) og Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.» i kommuneplanens 
arealdel. 
 
Kommunen har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.  
 
Området for ny reguleringsplan er avgrenset som vist på vedlagt kartutsnitt og er på ca. 58,5 dekar. 
 
Hensikten med reguleringsendringen 
Hensikten med planen er utvidelse av eksisterende settefiskanlegg for Lerøy Midt AS. 
 
Forslagsstiller og grunneier 
Forslagsstiller er Lerøy Midt AS 
Øystein Thommesen AS er plankonsulent. 
 
Informasjon og medvirkning 
Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Etter 
at frist for innspill er utløpt, vil selve planforslaget bli utarbeidet for deretter å bli sendt Hemne kommune for 
behandling. Etter første gangs behandling i kommunen vil saken bli lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli 
anledning til å komme med merknader før videre politisk behandling. 
 
Ved spørsmål ta kontakt med plankonsulent Hans Aleksander Østhagen på e-post  
hao@arkitekt-thommesen.no eller på tlf. 73 50 00 86. 
 
Merknader til varsel om oppstart 
Innspill til planarbeidet sendes på e-post til firmapost@arkitekt-thommesen.no eller per post til 
Kjøpmannsgata 17, 7013 Trondheim, innen 01.11.2017. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Hans Aleksander Østhagen 
plankonsulent 
 
 
Vedlegg 1: kart over planområdet 
 



 

 
 

 
Vedlegg 1 
 
 
Kart over planområdet 
 

 


