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Hemnes kommune 
Planavdelingen 

Detaljregulering for Fergekaia - renseanlegg P3 
PlanID 1832 2013 005 

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), bebyggelsesplan for 
Sjøgata (2006) og områderegulering for hotelltomta (2010). 

Planhistorikk:  Foreslått planområde grenser mot reguleringsplanene for Aasfjæra, fv. 808 
og hotelltomta. Det overlapper delvis bebyggelsesplanen for Sjøgata og hotelltomta. Hele 
området inngår i reguleringsplanen for Hemnesberget sentrum, men i planområdet er det 
bare gjort ett mindre utbyggingstiltak med hjemmel i denne planen. 

Om 
planområdet 

Beskrivelse: Planområdet omfatter vegarealet som grenser til Torget og den bebyggelsen 
som naturlig hører med. Bruken i dag domineres av fergetrafikk i Sørlandsvegen og trafikk 
til og fra Coop-butikken og banken.  

Trafikkforhold:  Det er ingen ulykkespunkt i planområdet, men tidvis er det stor trengsel. 
Når ferga legges ned i 2014 vil fergekøene forsvinne. Når hotellbygget blir tatt i bruk må 
det påregnes økt trafikk til boliger, bevertningssted og hotellrom. I Sjøgata 1 vil det komme 
3-4 flere boliger. Etter at ferga er nedlagt vil busstrafikken fortsatt ha sitt endepunkt i 
området og dette bør reguleres i planen.  

Historie og kulturminner:  Hele planområdet er utbygd. Det er ingen kjente kulturminner i 
området og det må regnes som lite sannsynlig at det påtreffes ukjente kulturminner. 

Barn og unges interesser: Planområdet har ingen aktivitetsområder for barn og unge og 
deres interesser er knyttet til trafikksikkerhet.  

Folkehelse: I planområdet er tilrettelegging for gange og sykling det viktigste i et 
folkehelseperspektiv. 

Natur- og klimaforhold:  Tilrettelegging for gange og sykling er nok det viktigste også i et 
klimaperspektiv. Det laveste nivået i planområdet ligger om lag på kote 3. 

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

Grunnforhold:  Grunnforholdene i planområdet er fjell og noe eksisterende fylling i sjø. 
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Naturmangfold:  Hele planområdet er utbygd og har ikke betydning 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 2 km fra planområdet 
og er godt tilgjengelig. 

Trafikksikkerhet:  Planområdet har ingen ulykkespunkt. 

Byggegrunn: Renseanlegget reguleres på ei steinfylling i sjø som har ligget i flere tiår. 

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

Bruse Brygge ANS: «Å plassere renseanlegget i området ved ferjekaia er utrolig korttenkt. 
Her tenker en kun på en kortsiktig økonomisk gevinst…» «Det torget vi har i dag, blir aldri 
noe annet enn en parkeringsplass, og da er området ved ferjekaja eneste muligheten for å 
skape et "torg" av en grei størrelse. Ved å kombinere dette med utvikling av sjøkanten, kan 
dette området bli et flott og stort løft for berget. En plassering av et renseanlegg her, midt i 
smørøyet, vil ødelegge disse mulighetene totalt.»  

Opplysningsvesenets fond (OVF): «Ut fra ren planmessig vurdering mener OVF at 
alternativ P3 må være den beste tomta ift. tilgjengelighet for lastebil, og at området er både 
bebygd og er et trafikkpunkt fra før.» 

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 

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

Innspillet fra Bruse Brygge ANS og Hemnes Arbeiderparti kan eventuelt imøtekommes ved 
andre gangs behandling. Det vises ellers til planbeskrivelsen nedenfor. 

Det er fra TMU blitt bedt om utredning av tre alternative plasseringer av renseanlegg på 
Hemnesberget. Når det gjelder innspill som ønsker å reversere vedtak om selvfallsledning, 
kommenteres det ikke siden det ligger utenfor planområdet og oppdraget.  

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

Om planen Navn, adressering, avgrensning 

Planen er gitt navnet Fergekaia. Planen omfatter lange strekninger av både Sørlandsvegen 
og Sjøgata, og det er ikke hensiktsmessig å bruke adressenavn. Det kan være 
feiladresseringer innen området, men det tas ikke opp i denne sammenheng. 

Hele planområdet er regulert fra før og noe av avgrensningen er derfor bestemt av tidligere 
planer. Dette gjelder særlig i sjø. I nordøst sammenføyes denne planen med regulerings-
planen for fv. 808. Planområdet er vist med plangrenser i kartet.  
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Hovedgrep i planutkastet og virkninger av disse 

Renseanlegget plasseres her på eksisterende fylling rett nord for fergekaia. Bygget er 
trukket så langt øst at det akkurat er plass for lastebilen som utfører kontainerbytte. Dette 
kan endres og bygget flyttes bakover mot vest. Det blir da færre parkeringsplasser og 
renseanlegget vil komme nærmere boligene i Sjøgata 1. På den annen side vil gatetorget 
foran mot bensinstasjonen og Torget bli større.  

Siden denne plasseringen av renseanlegget er i et område med dårlig definert trafikkareal 
og siden fergedriften er vedtatt nedlagt, var det riktig å ta fram en plan som avklarer 
helheten i området rund fergekaia etter nedleggelse. Planen kan ikke fullt gjennomføres før 
fergedriften er avsluttet.  

Renseanlegget er plassert på grunn som tilhører vegvesenet og som er regulert til parkering. 
Det har ikke lyktes å få en uttalelse fra vegvesenet om de aksepterer plasseringen, men 
administrasjonen forutsetter at vegvesenets behov for parkeringsplasser forsvinner når 
fergedriften avsluttes.  

Behovet for parkeringsplasser i området er størst i påsken når hyttene på strekningen 
Brennesvika – Sandnes er i bruk. Det er hytteeiernes eget ansvar å skaffe parkeringsplass, 
men de har ikke tatt dette ansvaret. Kommunen har bygd parkeringsplasser ved gjestehavna 
som hytteeierne kan bruke, men de parkerer andre steder og nærmere fergekaia. Det er ikke 
godt å si hvordan hytteeierne vil ta seg til rette når fergedrifta opphører. Noe avhenger av 
det transporttilbudet som erstatter ferga.  

Planen baserer seg på at alle vegene i området er gitt ei senterlinje som er knyttet til 
regulerte senterlinjer for fv. 808 og Sjøgata. Vegene er regulert med 6,0 m bredde, 
fortauene med 2,5 m bredde. Ved Ranheimbrygga er Sjøgata flyttet noe vestover for å gi 
plass til fortau rundt bensinstasjonen (B/V). 

To områder er gitt arealbruksformålet gatetun (GT1 og GT2). GT1 er området rundt 
Ranheimbrygga. GT2 er området rundt Christensen-kiosken og omfatter den rabatten som 
skal stramme opp krysset til vestre del av Sørlandsvegen. Gatetun skal være fysisk skilt fra 
vegarealet og kan tjene både som gang-, sykkel og oppholdsareal. Arealet kan innredes 
med brolegning og beplantning. Atkomst til renseanlegget, Ranheimbrygga og Christensen-
kiosken kan skje over gatetun. 

Planen regulerer hele bensinstasjonen og i tilknytning til den; parkeringsplass PP og annen 
veggrunn - tekniske anlegg AVT3. Det meste av dette arealet inngår i reguleringsplanen for 
hotelltomta der taket over bensinstasjonen er regulert til parkeringsplass. Siden det er 
avklart at det ikke kan anlegges parkeringsplass her, finner kommunen det riktig å regulere 
i samsvar med faktisk bruk. I stedet er det gitt bestemmelser for utnyttelse av takarealet. 
AVT3 er et areal mellom fortau og bygning. Det meste opptas av inngang til trafo og ei 
offentlig trapp. Trappa er uhensiktsmessig og kan bli sanert. PP er tatt inn i planen fordi 
Sjøgata er flyttet og parkeringsarealet er blitt litt større. 

Ny bussholdeplass (KPH) er regulert inn mot nord i utkanten av dagens oppstillingsplass 
for fergekø. Holdeplassen er dimensjonert for én buss og planen viser sammenhengende 
fortau eller gangveger til omkringliggende områder. Bussholdeplassen er skilt fra 
vegarealet med rabatt. Når bussen kjører ut at holdeplassen benyttes en regulert snuplass, 
en dråpe som gjør rygging overflødig. Denne snuplassen kan brukes av alle trafikanter. 

Mellom Sørlandsvegen og Sjøgata/Fergebakken er endringen sammenliknet med dagens 
regulering, at områdene BB1 og BB2 får boligformål i stedet for kombinertformål 
bolig/forretning. Denne endringen er i samsvar med faktisk bruk og administrasjonen 
mener det vil være feil å åpne for forretningsvirksomhet her. Denne delen av 
Sørlandsvegen er ikke dimensjonert for den trafikken som følger med. 

På området BB1 står det en betongbunker fra okkupasjonstida 1940-45. Bunkerens ytre er 
endret ved at det er bygd en garasje på det flate taket og at en pumpestasjon er bygd inntil 
sørveggen. Veggene i seg sjøl og porten er ikke endret. Det er foreslått en bestemmelse som 
sikrer at det ikke skjer ytterligere endringer av det opprinnelige bygget. 
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Ranheimbrygga (TY) er gitt arealbruksformålet offentlig eller privat tjenesteyting. Brygga 
eies av kommunen og den primære bruk er museumsformål. Lokalet er også et konsert- og 
utstillingslokale og det arbeides med utbyggingsplaner som også kan gi andre 
bruksområder. Administrasjonen finner at det gitte formålet er hensiktsmessig. 

Sjøarealet i planen er delt i to; ett område for småbåthavn (SBH) og et ferdselsområde 
(FE). Dagens fergetrafikk foregår innenfor FE og området omfatter hele fergekaia inkludert 
maskinhuset på land. Sjøområdene har samme utstrekning som i gjeldende plan. 

Økonomiske 
konsekvenser 
for 
kommunen 

Kommunen har kjøpt ekstern kostandskalkyle for de tre mulige plasseringene som 
planlegges. Kalkylen viser at dette anlegget (P3) er det billigste. Kalkulert investering er 
14,0 mill kr, 1,3 mill kr lavere enn det nest billigste (P2). Årsaken er at denne plasseringen 
gir de korteste grøftetraseene. Administrasjonen antar at den største usikkerheten i 
kalkylene er byggekostnaden og at denne usikkerheten er lik for alle. Siden denne 
lokaliseringen vil gi kostnadsdeling med vegvesenet på alle grøfter vil kalkulert kostnad 
være lavere enn 14,0 mill kr. - Kalkylen omfatter ikke grunnerverv, men dette vil ikke 
utgjøre noen stor kostnadspost. 

Planen anviser hvordan trafikkarealet skal brukes etter at fergesambandet er lagt ned. Dette 
er også en kommunal utbyggingsoppgave. Planen gir ingen prioritering. 

Diskusjon og 
konklusjoner 
 

Teknisk- og miljøutvalget har vedtatt at renseanleggets lokalisering skal bestemmes 
gjennom valg mellom tre ulike reguleringsplaner. Derfor gjøres det ingen avveining 
mellom planutkastene her. Det vises ellers til saksframlegget. 

For denne planens vedkommende er det nevnt at renseanlegget kan trekkes bakover og 
dermed gi bedre plass til gatetunet foran. Dette kan ses i sammenheng med at RA-området i 
planen for Sørlandsvegen 7 brukes til parkering. 

Snuplassen er i utgangspunktet konstruert for rutebuss. Når bussen ikke står i holdeplassen 
kan snuplassen også brukes av vogntog. Administrasjonen antar at det sjelden er behov for 
slik snuing og at dimensjoneringen derfor er tilstrekkelig. Tilsvarende snumulighet er i 
Lapphellvegen ved Trenor Vinduer.  

Administrasjonen mener at det trafikkarealet som er avsatt ved fergekaia, er et nødvendig 
areal. Det er ikke funnet alternativ plass for bussholdeplassen. Planens utforming 
samsvarer godt med kravene i vegnormal 017 og vil gi god trafikksikkerhet. Plankartet 
viser at det er lite areal til overs når nødvendig trafikkareal er disponert. Vår vurdering er 
derfor at P3 legger svært små hindringer for videre utvikling av sentrumsområdet og selve 
bygget kan tilpasses eksisterende bebyggelse. 

Administrasjonen vil minne om at Torget ikke inngår i denne planen. Vi mener det er 
nødvendig å gå en egen prosess med Torget side det reiser andre problemstillinger. Dagens 
planer viser at både Torggata og Samvirkelagsbakken skal stenges for biltrafikk og at det 
skal bygges et nytt gatetun mellom Coop og banken.  

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: 

 


