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Planens mål 
og hensikt 

Foranledningen for planen er at kommunen med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-1 
vedtok midlertidig forbud mot tiltak på et areal på gnr. 65 bnr. 1 som kan bebygges som 
egen tomt. Arealets adresse vil være Idrettsvegen 34C. Administrasjonen har sett saken i 
sammenheng med andre planbehov og foreslår en detaljregulering som omfatter Idretts-
plassen og øvre del av Idrettsvegen inkludert et lite område ved Hoppbakken som er avsatt 
til framtidig boligbygging. Hensikten med planen er å regulere inn tre eller fire nye bolig-
tomter, fastsette framtidige tomtegrenser for eksisterende boliger og plassere en framtidig 
idrettsplass. 

Planstatus i 
området 

Overordnet plan: Planen ligger i området BA1 i kommunedelplan for Hemnesberget som 
er kommuneplanens arealdel. 

Områderegulering: Mot øst vil planen komme i berøring med reguleringsplan for Myra. I 
vest vil den berøre reguleringsplan for Langbakken. Ellers er planområdet uten 
reguleringsplan. 

Planhistorikk:  Området dekkes ikke av reguleringsplan, men boligene er åpenbart bygd 
etter en plan. Utbyggingen skjedde på slutten av 1960-tallet. 

Konsekvensutredning (KU): Planen krever ikke KU. Begrunnelse: Planen vil være en 
detaljering av overordnet plan og krever bare justering av formålsgrenser. Det største 
avviket i forhold til overordnet plan vil være i vest, i området BA3 for framtidig 
boligbygging. Her er det aktuelt å utvide boligformålet med inntil 2,5 dekar friområde. 

Om 
planområdet 

Beliggenhet: Planområdet ligger på toppen av Hemnesberget vendt mot sør og sørøst. 
Ovenfor boligene, mot nord, ligger Idrettsplassen som også vil inngå i planen. Bak 
Idrettsplassen igjen er det et stort friareal med lysløype og turveger. 

Dagens bruk og trafikk: Området er hovedsakelig bygd ut til boligformål. Idrettsplassen 
er av gammel dato og det er planer om å bygge den ut til moderne standard. På friområdet i 
vest som det er aktuelt å regulere til boligformål, er det en hoppbakke med stillas. Bakken 
har ikke vært i bruk på mange år og er forfallen og usikret.  

Historie og kulturminner:  I og med at området er utbygd er kulturminner lite relevant. 
Det kan være et potensial for kulturminner der hoppbakken er, ei lita flate på kote 75-80. 

Barn og unges interesser: Boligene i området grenser opp mot friareal der det er 
idrettsplass og lysløype. Avstanden til nærmiljøanlegget ved Hemnes sentralskole er 700-
1100 meter. Avstanden til Hemnes barnehage er 150-550 meter. Området har ikke regulerte 
nærlekeplasser og beboerne har heller ikke på eget initiativ etablert nærlekeplasser utenom 
egen tomtegrunn.  

Folkehelse/friluftsliv:  Planområdet ligger svært gunstig til for fysisk aktivitet og hensikten 
er at planen skal tilpasses den eksisterende lysløypetraseen. 


