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Hemnes kommune 
Planavdelingen 

Detaljregulering for Sørlandsvegen 7 - renseanlegg P2  
PlanID 1832 2013 004 

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 eller vedtatt i en endret utgave. Renseanlegget skal 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) og Reguleringsplan 
Aasfjæra (2003) 

Planhistorikk:  Planområdet er i sin helhet utbygd og hovedbruken er trafikkformål. 
Planområdet omfatter også et friareal mot sjøen i sørvest og en betongbunker i sørøst. 
Bunkeren har bruksformålet spesialområde bevaring og er regulert som kulturminne. 

Om 
planområdet 

Beskrivelse: Renseanlegget blir liggende på ei planert flate om lag på kote 7 som er 
regulert til trafikkareal. De tilleggsarealene som er tatt inn i planen omfatter de arealene i 
området som tilhører Opplysningsvesenets fond og som andre private grunneiere ikke har 
ansvar for.  

Trafikkforhold:  Området har bare lokaltrafikk til boliger og til Præstengkaia. Det er svært 
lite potensial for økt trafikk. 

Historie og kulturminner:  Foruten betongbunkeren er det ikke kjente kulturminner i 
området. Potensialet for å finne nye kulturminner er svært lite. Det er uvisst om den antatte 
byggegrunnen har vært bebygd tidligere. 

Barn og unges interesser: Trafikkforholdene anses som oversiktlige og uten noen spesiell 
risiko. Aasfjæra som inngår i planen, er planlagt som et friareal for familier og barn. Fjæra 
har et begrenset areal uten utvidelsesmuligheter. 

Folkehelse: Renseanlegget medfører ikke behov for tiltak rettet mot folkehelse, men innen 
planområdet byr Aasfjæra på aktivitetsmuligheter for lokalmiljøet. 

Natur- og klimaforhold:  Det antatte byggeområdet ligger på kote 7 og er utenfor fare for 
stormflo og havnivåstigning. 

Vannforvaltning:  Planområdet drenerer til delområdet Sørfjorden i Vannområde 
Ranfjorden. Et eventuelt renseanlegg her vil ha en bedre resipient enn dagens anlegg. 

Grunnforhold:  Antatt fylling på fast fjell. 

Naturmangfold:  Planområdet er utbygd og influerer ikke på naturmangfoldet. 
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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:  Ingen spesielle forhold. 

Byggegrunn: Antatt fylling på fast fjell. 

Innspill Underskrifter fra Hemnesberget Vel (302 stk.): «Vi vil ikke at kloakkrenseanlegget 
legges i sentrum (P2 Sørlandsvegen 7 eller P3 fergekaia).» 

Opplysningsvesenets fond (OVF): «Området ligger i direkte tilknytning til et friområde 
mot strand og sjø, òg en bunker i sørøst (regulert som kulturminne). Dette arealet har verdi 
for OVFs utvikling. Anlegget vil sperre for adkomst til friområdet, samt at lastebiltrafikk 
trekkes inn i eksisterende boligstrøk - OVF vil være negativ til bruk av alternativ P2.»        
- Det vises til innspillet som er vedlagt, og kommentar nedenfor. 

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. Om 
bunkeren i planområdet heter det: «Det fremgår ikke om renseanlegget vil kunne få 
negative konsekvenser i forhold til bunkeren som kulturminne. Dette bør vurderes, og 
inngå i avveiingen mellom de ulike lokaliseringsalternativene.» - Det vises til innspillet 
som er vedlagt, og kommentar nedenfor. 

Behandling 
av innspill 

Underskrifter fra Hemnesberget Vel mot plassering av renseanlegg på posisjonene P2 og P3 
kan eventuelt imøtekommes ved andre gangs behandling. Det vises til kommentar i 
saksbehandlingen. 

For friområdene FO1 og FO2 vises det til beskrivelsen av planen nedenfor.  

Innspillet som ønsker å reversere kommunestyrets vedtak om sjølfallsledning kommenteres 
ikke da det ligger utenfor bestillingen fra TMU.  

Fylkeskommunens merknader mener administrasjonen er etterkommet i planutkastet. Det 
vises til planbeskrivelsen nedenfor. 

Om planen Navn, adressering, avgrensning  

Planen er gitt navnet Sørlandsvegen 7 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. Hele området har vært regulert 
tidligere. Friarealene FO1 og FO2 er tatt med i denne planen både fordi de er offentlige 
områder og fordi det planlagte tiltaket kan ha virkninger for begge områdene.  

Hovedgrep i planutkastet og virkninger av disse 

Området RA foreslås regulert inn der det i dag er regulert parkeringsplass. Parkerings-
plassen har ingen bestemt målgruppe og den er svært lite i bruk. Derfor kan den reduseres.  

Ved plassering av renseanlegget er det tatt flere hensyn. 1) Sørlandsvegen 4 og 6 taper 
utsikt i soner henholdsvis mot sørøst og sørvest. Bygget plasseres slik at det ikke ligger rett 
sør for noen bolig. 2) Avstanden til bunkeren og kulturminnet i FO2 blir om lag 3,0 meter. 
Dette mener administrasjonen er tilstrekkelig avstand. Bunkeren har ingen bruksverdi og 
avstanden markerer bunkerens sjølstendighet. 3) Friområdet mot sjø (FO1) blir ikke fysisk 
berørt av renseanlegget. Tørrmuren mot parkeringsplassen blir urørt og atkomsten ovenfra 
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blir sikret med avstanden mellom renseanlegget og bunkeren. 

Bunkeren er definert som kulturminne fra den tyske okkupasjonstiden 1940-45. Areal-
bruksformålet foreslås å være offentlig friluftsområde. For å ivareta kulturminnet er det lagt 
hensynssone på området. Dette anses som tilstrekkelig fordi bunkeren er svært robust. Den 
mest aktuelle faren for bunkeren er at den bygges inne eller brukes som fundament for 
annen bebyggelse. Med hensynssonen skal dette hindres. Formålet friluftsformål 
gjenspeiler at bunkeren tåler bruk.  

Sørlandsvegen reguleres med 6,0 meters kjørebane og senterlinja er harmonisert for hele 
strekningen fra Torget.  

Ved kontainerskifte i renseanlegget vil lastebilen rygge inn til bygget fra nordvest. Når 
byttet er gjort vil bilen snu på renseanleggets tomt og returnere til Torget.  

Økonomiske 
konsekvenser 
for 
kommunen 

Kommunen har kjøpt ekstern kostandskalkyle for de tre mulige plasseringene som plan-
legges. Kalkylen viser at dette anlegget (P2) er det nest billigste. Kalkulert investering er 
15,3 mill kr, 1,3 mill kr over det billigste (P3). Merkostnaden følger av at grøftetraseene 
blir lengre. Administrasjonen antar at den største usikkerheten i kalkylene er byggekost-
naden og at denne usikkerheten er lik for alle. Siden lokalisering i P3 vil gi kostnadsdeling 
med vegvesenet på alle grøfter vil forskjellen bli større enn 1,3 mill kr.  

Grunnen eies av Opplysningsvesenets fond. Kalkylen omfatter ikke grunnerverv, men dette 
vil ikke utgjøre noen stor kostnadspost. 

Diskusjon og 
konklusjoner 
 

Teknisk- og miljøutvalget har vedtatt at renseanleggets lokalisering skal bestemmes 
gjennom valg mellom tre ulike reguleringsplaner. Derfor gjøres det ingen sammenlikning 
av planene her. 

Hvis denne planen ikke vedtas kan utkastet legges bort. Alternativt kan planen vedtas med 
RA-området endret til parkeringsplass. Dette vil ikke endre det faktiske i dagens planstatus 
og tjener liten hensikt. 

Leif Johannessen (82) på Hemnesberget forteller at bunkeren på FO2 var del av ei kanon-
stilling som i okkupasjonstida var kamuflert med vinduer. Inngangen vender mot sørøst og 
er ei dobbeltdør. Den er overfylt, men vitner har fortalt at det er ei ståldør i veggen mot 
Sørlandsvegen. Dette kan tyde på at det er en tunnel mot nord under Sørlandsvegen. Det er 
imidlertid ikke observert noen slik tunnelforbindelse til bergrommet bak Sørlandsvegen 2.  

Hvis det er en tunnel fra denne bunkeren og under Sørlandsvegen så vil den bli punktert når 
det sprenges grøft i Sørlandsvegen til P1 eller P2. Hvis dette skjer vil det være av interesse 
å kartlegge utstrekningen av en slik tunnel. Både dette og stabilisering av grunnen vil 
påføre anlegget uforutsette kostnader. 

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 9. september. 

Uttalelser til 
planutkastet 
og behandling 
av dem 

 

Diskusjon og 
konklusjoner 

 

Andre gangs 
behandling 

Vedtak: 

 


