
Tabell 1A: Planstatus oktober 2011 
Kommuneplanens arealdel (KPA) i Hemnes kommune (alle planer ble evaluert og rullert i Kommuneplanmelding 2008, k-sak 34/08) 

Plan 
(vedtatt/rullert) 

Mangler ved 
planen 

Framtidig utbyggingsareal i planen Areal ikke detaljregulert 
eller tatt i bruk 

Andre relevante tiltak som er utført 

Hemnesberget 
(2001/2007) 

 KU 

 Arealbruken i 
sentrum 
kanskje for 
udefinert 

 Friareal er 
misvisende 
brukt, særlig 
Nordsida 

 BA3 Kirkevegen/Høghågen 

 BA4 Øvre Juvika 

 BA5 Skjæranmarka 

 BA 6 Dalan 

 M Juvika steinbrudd 

 Sentrumsområde Odden/Aasfjæra 

 BA3/Høghågen, BA4, 
BA5, BA6 

 Marina/Sjøgata er regulert og utbygd 

 Fv. 808 Åsen - Torvet er regulert 

 I4 Åsen industriområde utvidet ved regulering 

 F5 Thoresens serviceverksted utvidet ved 
regulering 

 Lapphellv 19 er regulert fra industri til bolig 

 Regulering i Oldervika er startet 

 Barnehage (O4) og telebygget (F1) er endret til 
boligformål, inngår i BA1 

Finneidfjord 
(2004/2007) 

 KU 
(konsekvens-
utredning, bl.a. 
kvikkleire) 

 E5 Finneidfjord industriområde 

 E3 Finneidfjord forretningsområde 

 BE2 Jernbanevegen (bolig/næring) 

 E5 delvis, E3, BE2  BA4 Nordmarka er detaljregulert og utbygd 

 G/s-veg over Nyholmen vedtatt i VH1 

 Ny bussholdeplass i E3 spilt inn til VH1 

Bjerka 
(2006/2007) 

 Omfattende 
planutredning, 
men ikke KU 

 BA4 Lundliveien, BA5 Nordenget 

 BA6 Nermogata, BA7 Bjerkalia 3 

 BA9 Bjerkalia 2 

 E1 utfyllingsområde i Bjerka 
ind.omr. 

 E7 del av Bjerka forretningsområde 

 BA7 Bjerkalia 3 

 E1 del av Bjerka 
industriområde 

 Kommunalteknisk anlegg ved Bjerka forretnings-
område er sanert 

 Bjerka leir er nedlagt og lagt ut for salg 

 Kangliåga kraftverk er bygd 

Korgen 
(2005/2007) 

 KU (kvikkleire)  BA12 Utsikten, BA13 Øvre Sjåtøfta, 

 BA14 Markusmoen, BA15 
Trollskogen 

 BA16 Aspmoen 2 

 E6 Tømmerbakkmoen 
industriområde 

 BA12, BA13, BA 15, 
BA16 

 Sentrumsgården bygd innenfor BE2 

 Ny bussholdeplass og E6-kryssene skal utvides i 
VH1, uklar lokalisering 

 Ny E6-trasé spilt inn til vegvesenet (VH1) 

Bleikvasslia 
(2003/2007) 

 KU  Bare eksisterende  Ingen  Ingen 

Hemnes  Omfattende  SF1-SF30, spredt hyttebygging i  BA2 Baklandet  Fv. 808 Finni - Åsen er regulert og bygd 



kommune 
(2006/2007) 

planutredning, 
men ikke KU 

LNFR 

 BA1-BA4, boligområder (Baklandet, 
Vesterlia, Gruva, Hallvardalen) 

 I1-I3 industriområder 

 M1-M12 massetak 

 E6 Urlandå - Skamdal er regulert og bygges i VH1 

 Noen massetak er sanert 

 2-3 småkraftverk og ny tunnel til Bleikvatn er bygd 

 Traséforslag E6 Korgen - Valla og Finni - Urland 
spilt inn til vegvesenet (VH1). 

 



 
Tabell 1B: Planstatus oktober 2011 
Sektorplanlegging i Hemnes kommune 

Sektor Planer (vedtaksår) Planens hjemmel, plankrav, bakgrunn osv.  Evaluering, sterke og svake sider ved planen 

 
Stabsplaner 

 Strategiplan, kommuneplanens 
samfunnsdel (KPS) (1999-2011) 

 Plan- og bygningsloven § 11-1 (skal 
ha) 

 Evaluert i Kommuneplanmelding 2004. Måloppnåelsen er 
vanskelig å måle/bedømme fordi noen mål er lite operative. 
Operasjonalisering kan gjøres i sektorplaner og det burde vært 
gjort mer med dette. Planen bedømmes allikevel som robust, 
den står seg over tid. 

 Plan for kriseledelse (2004) 

 Plan for helsemessig og sosial 
beredskap (2004) 

 Smittevernplan (2002) 

 Pandemiplan (2009) 

 Sivilbeskyttelsesloven §§ 14-15 (skal 
ha) 

 Lov om helsemessig og sosial 
beredskap § 2-2 (skal ha) 

 Smittevernloven § 7-1 (skal ha) 

 Videreføring av de to forrige 

 Planene er robuste, men mangler oppdatering. ROS-analysene 
begynner å bli gamle og loven krever nå at ROS skal 

 Det kan være et mål å utarbeide en samordnet 
beredskapsplan som dekker alle krav til kommunen. Dette blir 
da kommunestyrets plan som naturlig vil følges av delegert 
myndighet og ansvar. 

 Klimaplan (2009-2013)  Oppfølging av nasjonal politikk  Evaluering i årsmeldinga: Rapport viser manglende 
gjennomføring og at noen av tiltakene er mindre aktuelle. 

 Fysisk aktivitet og 
naturopplevelse (2009-2012) 

 Kreves for å få investeringstilskudd  Evaluering i årsmelding 2010: Planen ble rullert i 2010 og skal 
revideres i løpet av 2012. Planen fungerer tilfredsstillende. I 
framtida kan folkehelseperspektivet bli mer vektlagt. 

 Forvaltningsplan for 
Vannområde Ranfjorden 
(2010) 

 Vannforskriften  Plan godkjent av Kongen i statsråd. Tiltakene i Hemnes er stort 
sette statlige ansvar knyttet til Bleikvassli Gruber og 
vannkvaliteten i fjordene. 

 Tiltaksplan for næring (2003-
2004) 

 Oppfølging av strategiplanen  Revidering av planen er satt på vent 

 Kdp for landbruket (2006-
2009) 

 Tiltaksstrategier for kulturland-
skap og skogbruk 2010-2012 
(SMIL-midler) 

 Ikke noe overordnet plankrav  Evaluering i årsmelding 2010; mål og tiltak er i hovedsak 
oppfylt. 

 Landbruksplanen på 78 sider er et uhåndterlig dokument. 
Planen bør ikke oppdateres, men erstattes av noe annet. 

 Tiltaksstrategi for SMIL-midler er en videreføring av deler av 
Lp. Også denne planen er omfangsrik og uhåndterlig. 



 Kultur - har ingen planer  Ingen overordnete plankrav, men 
arkivloven setter krav til arkivets 
sikkerhet 

 Det kan være aktuelt å utarbeide planer for kulturminner, 
bibliotek og arkiv. Riksantikvaren gir tilskudd til 
kulturminneplaner. En bibliotekplan kan kobles til oppvekst og 
en arkivplan kan samordnes med nabokommune(r) eller 
Helgeland museum. 

 IKT-plan skole (2006)  Ikke noe overordnet plankrav  Evaluering i Årsmelding 2010: Planen er ikke rullert fordi det 
ikke er avsatt midler til investering. Det utarbeides nå en 
samlet IKT-plan for hele kommunen. 

Helse og 
omsorg 

 Omsorgsplan (2009-2012)  Kreves for å få investeringstilskudd  Evalueringsrapport påviser mangler i gjennomføring av tiltak, 
men viser ikke til årsak. 

 Psykiatriplan (2007-2010)  Kreves for å få investeringstilskudd  Evaluering i Årsmelding 2010; tiltaksplanen følges opp i ÅB/ØP 

 Plan for kriseteam  Planen er ikke pålagt og det fins ikke 
noe plankrav 

 Ikke evaluert. Kriseteamet kan også være en støttetjeneste for 
enhetene i krisehåndtering. 

 Barnevern  Ikke noe overordnet plankrav  Barnevernsleder rapporterer i dag til helsesjef. Barnevernet 
mangler kommunal plan, men ønsker en slik plan for å levere 
bedre tjenester. 

 NAV økonomisk sosialhjelp  Ikke noe overordnet plankrav  Ikke evaluert 

Oppvekst  Skoleplan (utkast 2007) 

 Barnehageplan (2000-2005) 

 Pedagogisk plan 
(framdriftsplan) 

 Leselyst i Hemnes (2007) 

 Kriseplaner for hver enhet 

 Plankravene i utdanningsloven, 
barnehageloven osv. gjelder 
oppfølging av sentrale mål og tiltak 

 Forskrift om miljørettet helsevern i 
barnehager og skoler mv. 

 Utkastet til skoleplan behandlet i OPU juni 2007, men ble ikke 
fulgt opp. Utkastet er ikke forankret i strategisk plan. 
Barnehageplanen ble ikke revidert og hensikten var nok at 
Pedagogisk plan skulle samordne hele sektoren. En sektorplan 
kan også omfatte bibliotek og barnevern. 

 Leselyst i Hemnes er utarbeidet i samarbeid mellom skolene, 
barnehagene, folkebiblioteket og helsesøstertjenesten. Planen 
brukes aktivt. Ingen evaluering. 

 Kriseplanene er ikke evaluert. De er av varierende kvalitet og 
det kan lages en felles plan for alle enhetene i samarbeid med 
Kriseteamet. 

Teknisk  Hovedplan vannforsyning 
(2009-2017) 

 Kreves for å få investeringstilskudd  Evaluering i Årsmelding 2010; vannkvaliteten er sikret med 
godkjente vannverk, framover blir hovedfokus å bedre 
leveringssikkerheten og ledningsnettet. 



 Hovedplan avløp (-)  Kreves for å få investeringstilskudd  Evaluering i Årsmelding 2010; planen skal revideres 

 Hovedplan brann og redning 
(2009-2019) 

 Brann- og eksplosjonsvernloven (skal 
ha) 

 Evaluering i Årsmelding 2010; planen er robust for perioden 

 Hovedplan kommunale veger  Ikke noe overordnet krav, behandles 
av TMU 

 Evaluering i Årsmelding 2010; planen revideres årlig og 
gjennomføring tilpasses den økonomiske evne. 

 Trafikksikkerhetsplan  Kreves for å få investeringstilskudd  Evaluering i Årsmelding 2010; prosjekt med tilskudd (fra Nfk) 
gjennomføres etter planen 

 Hovedplan bygg  Ikke noe overordnet plankrav, men 
klima- og miljøkrav bør være styrende 

 Evaluering i Årsmelding 2010; planen revideres årlig og 
gjennomføring tilpasses den økonomiske evne, planen skal 
synliggjøre utfordringene knyttet til å ivareta realverdier. 

  Motorferdselplanen - som er 
lokal forskrift (1996) 

 Lov om motorferdsel i utmark  Det ventes på avklaring av hvordan lovreguleringen skal være. 

 Ny turisthytte ved Okstindbreen skal bygges i område med 
totalforbud mot motorferdsel og dette har allerede generert 
ulovlig ferdsel. 

 


