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§ 1 Planbeskrivelse 

Detaljregulering for Kirkevegen 31-37 har som hovedformål å etablere grunneiendom til Rødbrakka. Planen 
regulerer også offentlig vegnett og internt trafikkareal. En viktig hensikt er å bedre trafikksikkerhet i 
området.  

§ 2 Generelt 

Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankartet. Planens hovedhensikt er å etablere grunneiendom 
til Rødbrakka og legge til rette for bevertning.  Dagens plan regulerer området delvis til bebyggelse og delvis 
til friareal. Formålet er å gi hensiktsmessige arealbruksformål og bestemmelser. Dette innebærer interne 
trafikkareal for barnehage og omsorgssenter. Avgrensningen til planen er gjort i hensikt å dekke mest mulig 
av den gamle planen òg for at reguleringsplanene skal henge bedre sammen.   

Hvis det under arbeid i planområdet blir avdekket kulturminner eller sannsynlighet for kulturminner skal 
kulturminnemyndigheten varsles, jf. kulturminnelovens § 8. 

§ 3  Rekkefølgebestemmelser 

Før det godkjennes tiltak skal utbyggingsområdet være bygd ut med vann, avløp og atkomst. 

§ 4 Arealbruksformål 

Følgende arealbruksformål inngår i planen: 

Bebyggelse og anlegg: 
 
 
 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
 
 
 
Grønnstruktur: 

BB 
TOP 
BH 
FB 
EN 
 
KO, KP 
GS 
VA 
PP 
 
FO 

1110 Boligbebyggelse  
1160 Offentlig eller privat tjenesteyting 
1161 Barnehage 
1330 Bevertning 
1510 Energianlegg 
 
2011 Kjøreveg 
2015 Gang/sykkelveg 
2019 Annen veggrunn – grøntareal 
2080 Parkering 
 
3040 Friområde 
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• Boligbebyggelse omfatter 1 797 m². Arealet er utbygd med åtte trygdeboliger som er kjedet i to 
rekker à fire enheter.  

• Offentlig eller privat tjenesteyting omfatter 1 243 m2. På arealet står en bygning på 237 m². 

• Barnehage omfatter 6 013 m² som brukes til formålet.  

• Bevertning omfatter 3 207 m². Arealet har felles atkomst med PP2 og GS1 fra Kirkevegen. På 
området tillates også overnatting. 

• Energianlegg omfatter 53 m² og er tomt for trafo. 

• Kjøreveg omfatter til sammen 5 428 m² offentlig og privat veg (KO vs. KP).  

- KO1 (Kirkevegen) reguleres med 10,0 meter total bredde. Dette tilsvarer to kjørefelt á 2,75 m, to 
vegskuldre á 0,25meter og to grøfteareal á 2,0 meter.  

- KO2 (arm av Kirkevegen) reguleres med ett kjørefelt på 4,0 meters bredde, uten skulder. 
Vegarmen vil være atkomst til sykehjemmet og skal være utformet for liten lastebil (LL) - 
referert til vegnormal 017.  

- KP1 er felles privat atkomst for sykehjemmet og BB1. Arealet kan også brukes som offentlig 
gang- og sykkelveg. 

- Ved framtidig matrikulering av offentlig veg skal formålsgrensen brukes som eiendomsgrense. 

• Gang/sykkelveg omfatter to areal på til sammen 1 146 m². GS1 knytter sammen Kirkevegen og 
Myravegen og er regulert med bredde 5,0 m. GS2 inngår i eksisterende gang- og sykkelveg mellom 
skolen og Idrettsvegen og er regulert med bredde 4,0 m.  

• Annen veggrunn – grøntareal omfatter fire areal på til sammen 1 699 m2. Arealet er hovedsakelig 
skjæring og fylling ved PP1-PP4. 

• Parkering omfatter fire areal på til sammen 931 m². PP1 og PP2 er knyttet til Hemnes barnehage og 
PP3 og PP4 til Hemnes omsorgssenter.  

- PP1 m/atkomst er primært for barnehagens ansatte.  

- PP2 m/atkomst er primært for brukerne av barnehagen. 

- PP3 er både ansatt- og gjesteparkering for sykehjemmet. Det kan bygges carporter for 
tjenestebiler lengst øst i denne parkeringsrekka.  

- PP4 er regulert med ny atkomst fra KP1 for å gjøre arealet lettere tilgjengelig. Arealet er primært 
parkering for ansatte.  

• Friområde omfatter et areal på 3 766 m². Arealbruksformålet er kopiert inn fra kommunedelplanen.  

§ 5 Utforming av bygninger og anlegg 

Nybygg og tilbygg eller endring av fasade og tak skal i hele planområdet gjøres slik at områdets karakter 
opprettholdes. Det kan gjelde ytre kledning, taktekke, vindussetting, vindskier, belisting, fargevalg og annen 
ytre dekor. Garasje og uthus skal ha størrelse, form, kledning og farge tilpasset hovedbygget. 

Det skal legges vekt på universell utforming av bygg og uteområder i planområdet. Norsk standard (NS 
11001-1 og NS 11001-2) skal legges til grunn.   

Carporter skal ha en helhetlig utforming som ivaretar områdets estetiske verdier og karakter. For FB1 skal 
tilbygg og ny bebyggelse gis en utforming som tydelig ivaretar den opprinnelige bygningsmassens 
selvstendighet og karakter. 

§6  Tekniske anlegg 

Nytt forsyningsnett for el og data skal legges som jordkabler. Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger 
eller utbedringer av eksisterende nett. 

§ 7 Byggehøyder 

Gesims- og mønehøyder slik de er på reguleringstidspunktet skal ikke overskrides med mindre et tiltak er 
arkitekttegnet og utformingen er begrunnet.  
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§ 8 Utnyttelse 

For FB1 og BB1 er %-BYA = 50 %. Det vil si at bebygd areal inkludert parkeringsareal kan utgjøre inntil 50 
prosent av tomta.  Det er ikke tillatt å føre opp garasje på områdene. 

FB1 kan opprette bussparkering på egen eiendom ved Kirkevegen. Parkeringen skal være 3,0 m brei og ligge 
utenfor regulert kjørefelt. Lengden kan være inntil 22,0 meter for å gi plass til to busser.  

Kravet til minste antall parkeringsplasser for personbil tilknyttet FB1 er 1 per 50 m² BRA (bruksareal). 
Parkeringsplassene skal være dimensjonert etter vegnormal 017 og ha god estetisk utforming.  

§ 9 Atkomst 

Avkjørsel fra kommunal veg skal anlegges med stikkrenne med diameter minst 20 cm eller annen løsning 
som er godkjent av kommunen. Atkomsten kan være inntil 6,0 m brei.  

§ 10 Utomhusareal 

Utearealene skal gi et godt estetisk inntrykk. Trær og busker skal ikke skjerme for utsikten fra bolighus ut 
over det beboerne aksepterer.  

Utvendige lamper og belysning må i hensiktsmessig grad følge områdets estetikk.  

Skilt og reklame på bygg eller utomhus skal utformes med utgangspunkt i byggets proporsjoner og former. 

§ 11 Avfall 

Det skal velges avfallsløsninger som fremmer avfallsminimering, gjenbruk og gjenvinning. Det skal legges 
til rette for å følge opp kommunens vedtatte kildesorteringsløsninger. Oppsamlingsplass for avfall skal gis en 
god estetisk utforming.   
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