
Områderegulering; Hurdal sentrum - Bærekraftig Urban Landsby; 
Kunngjøring av planarbeid 
 
Hurdal kommune har startet arbeidet med en plan for Hurdal sentrum og vil med henvisning 
til plan og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 kunngjøre oppstart av arbeidet med en 
områderegulering.    
 
Planarbeidet er en direkte oppfølging av gjeldende kommuneplan – vedtatt 22.06.2010, der 
det i bestemmelsene til arealdelen er fastsatt følgende for Hurdal sentrum (Torget): 

 For områdene avsatt til sentrumsformål (S) og til generelle områder for bebyggelse og 
anlegg, nåværende og fremtidige rundt Torget, skal det utarbeides en felles 
reguleringsplan, områderegulering, før utbygging kan skje.   

 
Planarbeidet skal følge opp kommuneplanens overordnede strategier om å legge til rette for en 
befolkningsvekst og at Hurdal skal være kjent for høy livskvalitet gjennom å være et sted hvor 
man kan bo, leve og jobbe. I denne forbindelse er utviklingen av Hurdal sentrum til et lokalt 
knutepunkt en høyt prioritert oppgave og som også er i samsvar med vedtatt 
samferdselsstrategi for Øvre Romerike og pågående arbeid med en regional plan for areal og 
transport i Oslo/Akershus («plansamarbeidet»).  
 
Overordnet mål for planarbeidet er  

 Utvikle Hurdal sentrum til en «Bærekraftig Urban Landsby» 
 
Endelig plan vil bestå av følgende deler: 

 Plandokument (tekstdel) med planbeskrivelse, mål og strategier 
 Reguleringskart m/tilhørende planbestemmelser 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
Det geografiske området som vil bli omfattet av reguleringsplanen er vist på vedlagt kart. 
Særskilt brev med kunngjøring av planarbeidet sendes til grunneiere som er direkte berørt av 
reguleringsområdet, inkludert naboer, samt til offentlige instanser. 
Forberedende planarbeid er startet opp ved at det er gjennomført et åpent oppstartsseminar i 
mars og en åpen idedugnad i mai 2014. Det har vært stor og bred deltagelse på disse 
arrangementene. I det innledende arbeidet har det også vært bred oppslutning om overordnet 
mål for planarbeidet. 
 
Hurdal sentrum som «Bærekraftig Urban Landsby» innebærer blant annet følgende: 

 Bærekraftig - utnytte lokale ressurser maksimalt, utvikle kretsløpsteknologi og lokalt 
næringsliv basert på stedlige ressurser; ha en tydelig miljøprofil, med samordning av 
areal og transport; lokale fornybare energikilder; biologisk mangfold mm. 

 Urban - fortetting og tydelig identitet som et sentrum; blandede funksjoner med bolig, 
næring, kultur og service 

 Landsby - bygge et sentrum med mennesket i sentrum, som skal skape gode sosiale 
møteplasser og kontaktflater, være tilgjengelig for alle (universelt utformet), og 
fremme kontakt mellom beboere og næringsdrivende på en positiv måte  

 
Videre framdrift for planarbeidet vil være slik: 

 August/september 2014  - innspill og analyser 
 Oktober 2014    - utarbeide planforslag, åpen plansmie 13.-16.okt.  
 November 2014 – mai 2015 - planprosess, høring, behandling/vedtak 



Planarbeidet gjennomføres i regi av Hurdal kommune med bistand fra Gaia-Oslo as 
v/Frederica Miller som prosessleder, samt flere andre samarbeidspartnere i deler av arbeidet. 
 
Videre informasjon om planarbeidet finnes på Hurdal kommunes hjemmeside 
www.hurdal.kommune.no og på egen blogg www.sentrumihurdal.no.   
I tillegg vil åpne møter og høringer bli kunngjort på annen måte.  
 
Innspill, spørsmål og merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til:  

Hurdal kommune, Minneåsvegen 3, 2090 HURDAL 
postmottak@hurdal.kommune.no 
Tlf. 66106610  

 
Frist for innspill og merknader til det videre planarbeidet settes til 20.september 2014. 
 


