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Hemnes kommune 
Planavdelingen 

Detaljregulering for Sørlandsvegen 1 - renseanlegg P1 
PlanID 1832 2013 003 

Planutredning – til første gangs behandling 

Tiltakshaver: Hemnes kommune.  

Utredning og saksbehandling: Trond Møllersen, tlf. 75 19 71 33, trond.mollersen@hemnes.kommune.no og 
Karl-Johan Lenningsvik, tlf. 75 19 71 03, karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no 

Oppstartkonferanse/oppstartvedtak: TMU-sak 8/13, arkiv 13/139, kunngjort i RB 22.04.13 
Første gangs behandling 5/7-13 på delegert myndighet, arkiv 13/359, off. ettersyn til 9/9-13 
Andre gangs behandling K-sak xx/xx, arkiv xx/xx, planen kunngjort xx 

Planens 
bakgrunn, 
mål og 
hensikt 

Hensikten med planen er å avgjøre hvor nytt renseanlegg på Hemnesberget skal plasseres. 
Dette er en av tre reguleringsplaner for å avgjøre dette. Hvis denne posisjonen ikke velges 
vil planen bli forkastet. Renseanlegget må betjenes av lastebil og reguleringen må vise 
trygge trafikkforhold. Anlegget er luktfritt. 

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 Hemnesberget (2001)  

Områderegulering: Reguleringsplan Hemnesberget sentrum (1991) 

Planhistorikk:  Den opprinnelige bebyggelsen i planområdet brant i 1940 og deler av 
dagens bebyggelse er fra gjenreisningsperioden på slutten av 1940-tallet. Det er ikke kjent 
at kulturminneverdien i bebyggelsen er vurdert. Det er ikke planlagt tiltak på denne 
bebyggelsen. 

Om 
planområdet 

Beliggenhet: Planområdet er ei smal landstripe mot Ranfjorden i nordvest. Tradisjonelt 
kalles området for Odden. 

Dagens bruk/trafikk:  Området brukes i dag til kai, lager og kontor for Eilert Præsteng & 
Co sin virksomhet med salg av fritidsbåter. Det nye området som eventuelt tas i bruk, er 
snauberg inntil 15 moh. 

Historie og kulturminner:  Odden har alltid vært Hemnesbergets havn siden isforholdene 
er best her. Mesteparten av planområdet er imidlertid sprengt ut i fjell og det nye anlegget 
vil kreve enda mer utsprengning. Det er ingen kjente kulturminner i planområdet og 
sannsynligheten for å finne noen er svært liten. 

Barn og unges interesser: Planområdet brukes ikke av barn og unge og deres interesser 
vil være knyttet til sikring både mot sjø og fjellskjæringer. 

Folkehelse: Verken planen eller planlagt tiltak er relevant for folkehelsearbeid. 

Natur- og klimaforhold:  Det nye området som eventuelt tas i bruk, er impediment og 
svært vanskelig tilgjengelig. 

Vannforvaltning:  Planområdet drenerer til delområde Nord-Rana i Vannområde 
Ranfjorden. Hensikten med planen er å etablere nytt renseanlegg for spillvann og 
planområdet har bedre resipient enn dagens utslipp. 

Grunnforhold:  Fast fjell 

Naturmangfold:  Planområdet er enten utbygd eller impediment og tiltaket berører ikke 
landskapsverdier.  
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Sjøen utenfor er et tradisjonelt oppvekstområde for ærfugl, men det er svært lite sannsynlig 
at den eventuelle nye bruken vil innvirke på dette. 

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 2 km fra planområdet 
og er godt tilgjengelig. 

Trafikksikkerhet:  Området ligger helt i enden av trafikkområdene på Hemnesberget. 

Byggegrunn: Fjell.  

Innspill Naboer i Krokvegen: «Grunnen til at vi reagerer er at det for noen år siden ble lagt vann 
og kloakkledning på kanten av fjellskjæringen(floget) der dere skal sprenge…» «Som vi 
naboene er enige om er vi redd for både uthus, garasje og hus når dere setter i gang med å 
sprenge i en så dårlig fjellgrunn og flog (ikke fast fjell). Det er også en kjent historie 
kulturminne i planområdet. En betongbunker som brukes mye av skolen og turister.» - Det 
vises til innspillet som er vedlagt, og kommentar nedenfor. 

Opplysningsvesenets fond (OVF) v/Konsulentselskapet Asplan Viak AS: «Det står ikke 
nevnt noe i planforslaget om hvordan lastebil skal komme til det nye anlegget, her er også 
en vanskelig topografi.» Om festegrunnen heter det: «Dersom alternativ P1 velges må det 
opprettes en avtale med grunneier for bruk av grunnen til renseanlegget. Det må også 
avklares med fester av 65/1/14 Eilert og lvar Præsteng i forkant for å få til en adkomst til 
anlegget.» 

Hemnes Arbeiderparti: «Årsmøtet i Hemnes Arbeiderpartiet ønsker ikke en plassering av 
nytt renseanlegg for avløp i sentrum av Hemnesberget, da dette ikke er forenelig med 
utviklingen av sentrum, båndlegging av allerede begrenset arealer i sentrum og kan føre til 
skjemmende lukt…» «Hemnes Arbeiderparti går derfor for alternativ P1 i Odden som 
plassering for nytt renseanlegg hvis det skal plasseres i sentrum.» 

Håkon Kvitnes: «For meg er det ubegripelig å forstå at det skal legges ny selvfallsledning 
for avløp etter riksv. 808, og snu pumpingen i motsatt retning. Kloakk vil allikevel måtte 
pumpes helt fra Oldervika og ut til Hemnes sentrum enten det blir alt. 1-2 eller 3.» - Det 
vises til innspillet som er vedlagt, og kommentar nedenfor. 

Nordland fylkeskommune bemerker følgende hensyn; fylkeskommunens arealpolitikk, 
framtidige klimaendringer, tilgjengelighet for alle, barn og unge, estetiske forhold generelt, 
medvirkning i prosessen, naturmangfoldlovens § 7 og alternative energikilder.  

Behandling 
av innspill 

Vann- og kloakkledningen som det vises til, ligger på fast grunn utenfor planområdet. Ved 
eventuell utbygging vil det tas hensyn til berggrunn og løse masser. 

Innspill om atkomst med lastebil til anlegget er imøtekommet i planutkastet ved at det er 
tatt med snuplass i plankartet.  

Innspill som ønsker å reversere vedtaket om sjølfallsledning, kommenteres ikke fordi det 
er i strid med bestillingen både fra kommunestyret og utvalget.  

De alminnelige merknadene fra fylkeskommunen mener administrasjonen er etterkommet i 
planutkastet.   

Om planen Navn, adressering, avgrensning  

Planen er gitt navnet Sørlandsvegen 1 som tilsvarer adressen. Det kan være 
feiladresseringer i planområdet, men administrasjonen prioriterer ikke å rette på det. 

Planens avgrensning er vist med plangrenser i plankartet. Det som ikke er regulert 
tidligere, er områdene RA, FO og AVG. De to siste er tatt med for å gi planen en ordnet 
avslutning og knytte den sammen med andre planer. Vegarealet mot sør er tatt med fordi 
planen skal vise snuplass for lastebil. 
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Hovedgrep i planutkastet og virkninger av disse 

Renseanlegget er plassert i nordøst utenfor dagens bebygde areal. Dette gir en lang 
atkomstveg og fra regulert snuplass (vendehammer) til renseanlegget blir det over 150 
meter. Rygging vil skje gjennom et uoversiktlig kryss med liten trafikk, men med en bolig 
direkte eksponert mot vegen.  

Bygging av atkomsten krever at to lagerbygninger som tilhører gnr. 65 bnr. 1 fnr. 14, blir 
innløst og sanert. Bygningene står helt eller delvis utenfor de tomtegrensene som er gitt i 
plankartet. Atkomsten vil legge beslag på noe areal innenfor grensene til fnr. 14. 

Friområdet FO er opprettet for å binde denne planen sammen med planen for Sentralskolen 
– Rønningan (1985). Området er en bratt fjellhammer. 

Området for næringsbebyggelse (NB) er i prinsippet samme formål som eksisterende 
reguleringsplan har. Avgrensningen er noe endret på grunn av atkomsten til renseanlegget 
og fordi avgrensningen i vest er flyttet til eiendomsgrensen til gnr. 65 bnr. 75. 

Området annet vegareal tekniske anlegg (AVT) er i hovedsak fjellskjæringa ovenfor 
atkomsten til renseanlegget. Arealet grenser mot offentlig veg (Krokvegen) og 
tomtegrenser. 

Administrasjonen har vurdert andre lokaliseringer av snuplass. Den ene muligheten er at 
lastebilen snur på kaiområdet til venstre utenfor planområdet. Dette frarådes fordi området 
er svært trangt og bør ha minst mulig trafikk. Den andre muligheten er å snu i det regulerte 
vegkrysset. Dette frarådes fordi det ikke kan bekreftes at snuing kan skje forsvarlig her. 
Den tredje muligheten er å snu på nåværende privat område innenfor NB. I så fall må det 
reguleres en snuplass her og dette frarådes. Snuplassen vil bli svært bratt og dermed 
usikker, og den vil beslaglegge næringsareal. 

Økonomiske 
konsekvenser 
for 
kommunen 

Kommunen har kjøpt ekstern kostandskalkyle for de tre mulige plasseringene som 
planlegges. Kalkylen viser at dette anlegget (P1) er det dyreste. Kalkulert investering er 
20,9 mill kr, 6,9 mill kr mer enn det billigste (P3). Den høye kostnaden for P1 følger av at 
atkomsten og grøftetraseen blir lang og det blir mye fjellsprengning. Administrasjonen 
antar at den største usikkerheten i kalkylene er byggekostnaden og at denne usikkerheten er 
lik for alle. Lokalisering i P3 vil dessuten gi kostnadsdeling med vegvesenet på alle grøfter 
og merkostnaden for P1 vil være høyere enn 6,9 mill kr. - Kalkylen omfatter ikke 
grunnerverv, men dette vil ikke utgjøre noen stor kostnadspost. 

Diskusjon og 
konklusjoner 
 

Teknisk- og miljøutvalget har bestemt at renseanleggets lokalisering skal bestemmes 
gjennom valg mellom tre ulike reguleringsplaner. Derfor gjøres det ingen vurderinger her.  

Hvis denne planen ikke vedtas som lokalisering vil det være naturlig at dette planutkastet 
legges til side. Det har ingen praktiske formål å vedta planen uten RA-området. 

Første gangs 
behandling 

Vedtak (på delegert myndighet): Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges 
tre utkast til detaljregulering ut til offentlig ettersyn. Det gjelder a) plan for Sørlandsvegen 
1 - Renseanlegg P1, b) plan for Sørlandsvegen 7 - Renseanlegg P2 og c) plan for Fergekaia 
- Renseanlegg P3. Frist for uttalelse er mandag 5. august. 

Uttalelser til 
planutkastet 
og behandling 
av dem 

 

Diskusjon og 
konklusjoner 

 

Andre gangs 
behandling 

Vedtak: 

 


