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PlanID 1832 2013 002 

Planutredning – til første gangs behandling 
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Utreder og saksbehandler: Trond Møllersen, tlf. 7519 7133, trond.mollersen@hemnes.kommune.no 
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Andre gangs behandling K-sak xx/xx, arkiv xx/xx, planen kunngjort xx 

Planens 
bakgrunn, 
mål og 
hensikt 

Planområdet ble regulert i 1961 og trenger ny regulering. Foranledningen for denne planen 
er at kommunen har vedtatt å avstå festegrunn til Rødbrakka. Dagens bruk av Rødbrakka 
har dispensasjon fra formålet i planen og det er ingen planbestemmelser som er relevante 
for bruken. Hensikten er ellers å regulere de offentlige vegene og gi hensiktsmessige 
arealbruksformål og bestemmelser.  

Krav om KU, 
konsekvens-
utredning 

Planen krever verken vurdering av KU eller KU. Årsaken er at planens og tiltakets omfang 
er lite. Dette har ikke virkning for kravet om at planen skal utredes forsvarlig og bygge på 
kunnskap. 

Planstatus i 
området 

Overordnet plan: Kommuneplanens arealdel v/kommunedelplan Hemnesberget (2001) 
som regulerer det meste til offentlig bebyggelse. Omsorgsboligene har boligformål og 
området mot gravplassen vest for Kirkevegen er friareal. 

Områderegulering: Reguleringsplan Langbakken (1961) som regulerer området delvis til 
offentlig bebyggelse og delvis til friareal. 

Planhistorikk:  Området var omfattet av generalplan på 1970-tallet. 

Om 
planområdet 

Beliggenhet: Planområdet ligger sørvendt rett ovenfor Hemnesberget omsorgssenter og 
grenser mot gravplassen og kirka i vest. 

Dagens bruk/trafikk:  Planområdet omfatter to bygninger som brukes til barnehage, 
Rødbrakka som er serveringssted og åtte trygdeboliger som er kjedet i to rekker á fire 
enheter. Ei bygning har udefinert bruk. Planen vil også omfatte en 250 m parsell av 
Kirkevegen og en navnløs veg til omsorgssenteret på 280 m. Området har betydelig trafikk 
knyttet til virksomheten og det er 2-3 interne parkeringsplasser. 

Historie og kulturminner:  Planområdet ble for alvor tatt i bruk av den tyske 
okkupasjonsmakten og det var flere brakker i området. På slutten av 1940-tallet ble 
brakkene tatt i bruk som skole. Seinere ble de øvrige brakkene revet og skolen ble basert 
på Rødbrakka, to nye internat og seinere ett nybygg. Området er i sin helhet tatt i bruk og 
det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner. Rødbrakka som er satt i god stand 
uten ytre endringer, kan betraktes som et kulturminne fra okkupasjonstiden. 

Barn og unges interesser: Det er barnehagen som bruker det meste av området, og dette 
skal videreføres. Barn og unges interesser er derfor primært knyttet til trafikksikkerhet.  

Folkehelse: Planområdet har lett adgang til et stort fri- og utmarksområde mot nord. 

Natur- og klimaforhold:  Planområdet ligger noe værhardt til, men ellers er det ingen 
risiko knyttet til natur- og klimaforhold. 

Vannforvaltning:  Området drenerer til delområdet Sørfjorden i Vannområde Ranfjorden. 
Det er ingen vannforekomst i planområdet. 



Planutredning side 2 av 5 

Grunnforhold : Grunnforholdene er preget av et tynt vekstlag på fjell. Dybden på fjell kan 
variere noe og vest for Kirkevegen kan det være våtlendt.  

Naturmangfold:  Planområdet har ingen funn som er relevante for naturmangfold 

Risiko og 
sårbarhet 

Sjekkliste ROS: Sjekklisten har ingen positive funn foruten det som er kommentert 
ovenfor og som skal hensyntas i planen. 

Brann og redning: Brannstasjonen på Hemnesberget ligger under 1 km fra planområdet 
og er godt tilgjengelig. Normalt vil det være plass til å lande redningshelikopter i 
planområde. 

Trafikksikkerhet:  Området har ingen registrerte ulykkespunkt og trafikken er 
hovedsakelig knyttet til barnehage og omsorgssenter. Det er et mål å øke trafikksikkerheten 
og redusere bilbruken. 

Byggegrunn: Erfaringsmessig er det god byggegrunn i planområdet, hovedsakelig fjell. 
Det er ikke påtruffet ustabile masser.  

Innspill Hemnes kommune (1): Planen vil omfatte en navnløs veg mellom Kirkevegen og 
Myravegen ovenfor omsorgssenteret. Både omsorgssenteret og flere boliger kan bli 
adressert til denne vegen og det kan bli nødvendig å ta opp navnesak på denne vegen.  

Hemnes kommune (2): Adresseringen i Kirkevegen er svært uhensiktsmessig og delvis 
uriktig. Det bør vurderes å tildele nye adresser når denne reguleringen er ferdig. Navnet på 
planen er valgt ut fra antatt framtidig nummerering. 

Hemnes kommune (3): Det kan være hensiktsmessig å la denne planen også omfatte 
bebyggelsesplanen for Kirkevegen rett ovenfor dette planområdet. 

Hemnes kommune (4): Nåværende Kirkevegen 11 har atkomst over planområdet 

Hemnes Arbeiderlag: «Det er ønskelig at området nord for Kirkevegen mellom 
unnarennet i hoppbakken og vegen inn til kirkegården reguleres til boligformål…» «Tomta 
til Rødbrakka bør gjøres liten på sørsida av bygget, og resten av arealet bør ha et formål 
som gjør det tilgjengelig til helse- og omsorgsformål ev. andre offentlige formål.» 

Kulturbase Helgeland v/Anne Grete Langseth: «Jeg skjønner ikke helt behovet det 
skulle være for gang- sykkelvei mellom Kirkevegen og Myravegen.» - Det vises til 
innspillet som følger vedlagt og kommentar nedenfor. 

Nordland fylkeskommune minner om følgende hensyn; fylkeskommunens arealpolitikk, 
framtidige klimaendringer, tilgjengelighet for alle, barn og unge, estetiske forhold generelt, 
medvirkning i prosessen, naturmangfoldlovens § 7 og alternative energikilder. Om 
Rødbrakka heter det: «Dersom denne bygningen vurderes som et kulturminne av stor lokal 
verdi, bør kommunen vurdere å sikre den gjennom reguleringsplanen. I så tilfelle vil bruk 
av hensynssone for bevaring av kulturmiljø og/eller bestemmelser som sikrer mot riving og 
mot fasadeendringer som går ut over autentisiteten være aktuelt å ta inn i planen.» - Det 
vises til innspillet som er vedlagt, og kommentar nedenfor. 

Behandling 
av innspill 

Planutkastet legger opp til at sjukeheimen og trygdeboligene beholder sin adresse i 
Myravegen. Boligene vest for sjukeheimen som har atkomst fra den navnløse vegen, blir 
adressert i Kirkevegen. Dette er beskrevet nærmere nedenfor. 

Planutkastet er utformet i nær dialog med sjukeheimen og barnehagen. Det har vært flere 
møter og befaringer, og synspunkt og ønsker er innarbeidet i planutkastet. Det har også 
vært dialog med Anne Grete og Jørn Langseth og de har gitt et skriftlig innspill som er 
vedlagt. 

Hemnes Arbeiderlag foreslår å utvide planområdet. En slik utvidelse vil i seg sjøl kreve ny 
kunngjøring av oppstart og vil utsette behandlingen med flere måneder. Hensikten med 
planen er å avgrense ei tomt for Rødbrakka. For få dette til viste det seg hensiktsmessig å 
ta med omsorgsboligene og barnehagen. Så er det tatt med noe areal ovenfor Kirkevegen. 
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Hensikten er; for det første at den nye planen dekker mest mulig av arealet i den gamle 
planen, for det andre at reguleringsplanene henger bedre sammen. Foreslått 
arealbruksformål er i samsvar med Kommunedelplan Hemnesberget. 

Administrasjonen sier seg enig med Hemnes Arbeiderlag at det er behov for å se på 
forholdene for myke trafikanter/skoleelever og mulighetene for boligtomter, men dette bør 
skje i en egen plan som har denne hensikten. Sannsynligvis vil det være riktig at dette 
starter med overordnet plan, altså kommuneplanens arealdel for Hemnesberget.  

Fra Langseth stilles det spørsmål ved behovet for den foreslåtte gang- og sykkelvegen. 
Administrasjonen har ikke gjort noen behovsundersøkelse, men bygger sitt forslag på tre 
moment: For det første er Hemnes omsorgssenter en betydelig arbeidsplass som bør ha god 
tilgjengelighet for gange og sykling. For det andre er det en gang- og sykkelveg i dag som 
eventuelt fjernes/stenges og vår erfaring er at gående og syklende tar seg til rette og 
etablerer veger det de trenger det. Da er det best at det offentlige ved kommunen styrer 
dette gjennom regulering. For det tredje kan det i framtida bli flere boliger i området. 

De alminnelige merknadene fra fylkeskommunen mener administrasjonen er etterkommet i 
planutkastet. For å ivareta kulturminnet Rødbrakka er det foreslått at arealet for bevertning 
er hensynssone (se nedenfor).  

Om planen Avgrensning, navn, adressering 

Planens avgrensning er begrunnet i kommentarene til innspill fra Hemnes Arbeiderlag. Det 
vises til disse i forrige avsnitt. 

Planen bør ha navn knyttet til hovedtyngden av de adressene den omfatter. Dette er en 
praktisk navnebruk som administrasjonen prøver å bruke. Siden adressene i Kirkevegen 
må tildeles nye nummer vil plannavnet bli endelig avklart når adresseringen er ferdig. På 
nåværende tidspunkt synes det som planområdet vil bli Kirkevegen 31 – 37. Trygdebolig-
ene og sjukeheimen vil ha uendret adresse i Myravegen. Omnummereringen vil omfatte 
hele Kirkevegen og boligene knyttet til den navnløse vegen vil omadresseres fra Lang-
bakken til Kirkevegen. All omadressering er enkeltvedtak med klagerett for de berørte. 

Hovedgrep i planutkastet og virkninger av disse 

For barnehagen reguleres en ny parkeringsplass for personale ved inngangen mot vest. 
Denne plassen dekker omtrent behovet. Byggingen krever muring og oppfylling. 
Parkeringsplassen i nord blir dermed brukerparkering for å bringe og hente barn. Dette 
parkeringsarealet må fylles opp for å sikre avkjørselen fra Kirkevegen. I den sammenheng 
foreslår planen at parkeringsplassen flyttes mot nord og nærmere Kirkevegen. Dette frigjør 
areal og kan lette den interne forbindelsen mellom avdelingene.  

Det vegarealet som skal eies og disponeres av barnehagen og sjukeheimen, reguleres uten 
midtlinje. Dette er for å markere dette som internt trafikkareal for virksomheten, det er 
ikke offentlig veg. Parkeringsrekka nord for sjukeheimen utvides ved at snarvegen fra 
barnehagen avskjæres. Atkomsten til parkeringsplassen i øst reguleres om for å redusere 
stigningsforholdet. Stengning av snarvegen og utslaking av atkomsten er i overensstem-
melse med innspill fra de ansatte. Bestemmelsene åpner for at det bygges carport for 
tjenestebiler lengst øst i parkeringsrekka. 

Det anlegges ny gang- og sykkelveg (G1) på skrå fra den østlige parkeringsplassen P4 til 
foreldreparkeringen ved Kirkevegen (P2). G1 forbedrer muligheten for gange og sykling 
mellom Kirkevegen og Myravegen. Den nedre delen av g/s-vegen vil bli godt tilpasset 
terrenget mens den øvre delen må legges på fylling og får stigning på ca. 10 prosent. 
Tilknytningen til P2 blir omtrent 1,0 meter over dagens vegnivå. Ved utbygging kan det bli 
nødvendig å justere både P2 og G1 noe i forhold til plankartet. Det forutsettes at slike 
justeringer tas som mindre endring av reguleringen. 

Albertines Hus, tidligere Rødbrakka, vil få ei tomt som er avgrenset av vegareal og av 
nabotomta utenfor planen i øst. Den nye g/s-vegen vil også tjene som atkomst til Albertin-
es Hus, men forutsettes stengt for gjennomkjøring. Parkeringsplasser for Albertines Hus 
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må anlegges på tomta i henhold til krav i planbestemmelsene. Bestemmelsene gir tillatelse 
til å anlegge bussparkering i Kirkevegen rett ovenfor Albertines Hus.  

For å ivareta kulturminnet Rødbrakka er det foreslått at arealet for bevertning er 
hensynssone med forklarende tekst «kulturminne fra okkupasjonstiden 1940-1945». Det er 
ikke foreslått konkrete bestemmelser for hvordan dette skal ivaretas. Det betyr at 
vurderingen overlates byggesaksbehandlingen. Kommunen har forståelse for at en 
utvikling av virksomheten fort reiser behov for nytt bygningsareal. Generelt vil det være å 
foretrekke at slikt nytt areal bygges i en enhetlig stil som bryter med kulturminnets stil, 
framfor å kopiere kulturminnets stil. Det er viktig at kulturminnet trer tydelig fram. 

En atkomst til nåværende Kirkevegen 11 går over den tomta som er regulert til Albertines 
Hus. Denne atkomsten vil være i strid med planen og kan stenges av grunneier. Eventuell 
fortsatt bruk av denne atkomsten vil være en privatrettslig sak mellom naboene. 

Kirkevegen er i kommunedelplan Hemnesberget definert som samleveg fram til skolen. 
Derfor har den et regulert vegareal med 10,0 meter total bredde. Dette tilsvarer to kjørefelt 
på 2,75 m, to vegskuldre på 0,25 meter og to grøfteareal på 2,0 meter. Vegen skal kunne 
bygges ut hvis trafikksikkerheten tilsier det. For vegarmen til Sjukeheimen er det regulert 
for ett kjørefelt med 4,0 m bredde uten skulder. Arealet for g/s-vegen er 5,0 m bredt 

De arealene nord for Kirkevegen som er med i planen, regulerer en allerede bygd g/s-veg 
og et friareal. Arealbruksformålet friareal er kopiert inn fra kommunedelplanen. 

Helgelandskraft sin trafo er gitt et tomteareal på 53 m2. 

Arealbruksformålet Annen veggrunn – grønt er brukt i den utstrekning det synes 
hensiktsmessig og markerer fylling og skjæring. 

Tomta for det østlige internatbygget er gitt formålet offentlig eller privat tjenesteyting. 
Dette må forstås som et åpent arealbruksformål og årsaken er at den framtidige bruken er 
uavklart. Det kan bli barnehage også her.  

Økonomiske 
konsekvenser 
for 
kommunen 

Reguleringen har til hensikt at Albertines Hus fradeles som egen tomt. Dette er avklart 
med grunneier og har som konsekvens at kommunens festeareal som også omfatter 
barnehagen, skal måles opp på nytt. Oppmålingen kan gjøres som en reduksjon av dagens 
festetomt eller i henhold til planen. Dette er ikke avklart med grunneier, men uansett vil 
disse tiltakene ha økonomiske konsekvenser for kommunen. Mest sannsynlig vil det bli 
lavere årlig festeavgift. 

Reguleringsplanen viser at trafikkarealene tilknyttet både barnehagen og sjukeheimen må 
ombygges og tilpasses. Dagens avkjørsel fra Kirkevegen til barnehagen er meget 
trafikkfarlig fordi høydeforskjellen er for stor – avkjørselen er et spretthopp. Å skille 
ansatte- og brukerparkering er også viktig for sikkerheten. 

For sjukeheimen er det svært viktig å få bort trafikken fra snarvegen. Den nye g/s-vegen 
bør kunne tas i bruk når snarvegen avskjæres. Det er også viktig å gjøre parkeringsplassen 
i øst bedre tilgjengelig.  

Det er ikke kalkulert hva disse tiltakene vil koste, men det ligger i saken en sterk 
anbefaling om å se tiltakene samlet. 

Diskusjon og 
konklusjoner 
 

Rådmannen finner at planutkastet er godt gjennomarbeidet og gir gode svar på de 
oppgavene planen skal håndtere.  

Det er reist spørsmål om det er behov for G1 som erstatter dagens snarveg mellom 
internatbyggene. Vegen vil medføre offentlig gange og sykling gjennom sjukeheimens 
areal og den kan ikke bygges med stigningsforhold som tilfredsstiller universell utforming. 
Rådmannen finner allikevel at vegen bør bygges med den begrunnelse som er gitt i 
utredningen. 

Hvis utforming av parkeringsplasser og G1 må justeres i forhold til plankartet synes dette 
uproblematisk i forhold til annen arealbruk og bør hjemles i en mindre endring av planen. 
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Første gangs 
behandling 

Vedtak: 

Uttalelser til 
planutkastet 
og behandling 
av dem 

 

Diskusjon og 
konklusjoner 

 

Andre gangs 
behandling 

Vedtak: 

 


