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Hemnes kommune 
Planavdelingen 

Detaljregulering for Korgen renseanlegg 

PlanID 1832 2013 006 

Planutredning – til planstart 

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 37/13, arkiv 13/968, kunngjort i AH 24.10.13 

Første gangs behandling x/x-xx på delegert myndighet, arkiv xx/xxx, off. ettersyn til x/x-xx 

Andre gangs behandling TMU-sak xx/xx, arkiv xx/xx, planen kunngjort xx 

Planens 

bakgrunn, mål 

og hensikt 

Foranledningen for denne planen er at nytt renseanlegg for spillvann, med atkomst fra E6, 

skal etableres i nærheten av dagens renseanlegg. Det nye anlegget blir ca. 250 m², i 

hovedsak to etasjer og fundamentert på plate.   

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 for Korgen (2005)  

Områderegulering: Reguleringsplan for Olderneset (1991) 

Planhistorikk: Dagens E6 gjennom Korgen ble bygd på slutten av 1970-tallet og skiller 

landbruksareal fra sentrumsformål. Reguleringsplan for Olderneset (1991) avgrenses i 

nord og nordvest mot Røssåga.  

I jordlovsbehandling av sak 12/726 er 1500 m² fulldyrka mark tillatt til formålet offentlig 

avløpsanlegg. Kommunen anser denne jordlovsbehandlingen som tilstrekkelig også for 

detaljregulering for Korgen renseanlegg.  

Om 

planområdet 

Beliggenhet: Planområdet er ei elveslette med fulldyrka mark. Dagens renseanlegg står 

som eneste bygg på denne siden av E6.  

Dagens bruk/trafikk: Gjeldende reguleringsplan har byggegrense 30 m fra E6 og denne 

byggegrensen vil videreføres. Dagens renseanlegg har avkjørsel på et sted med utvidet 

kjørebane. Denne kjørebanen brukes delvis som passeringsfil gjennom krysset og delvis 

som parkeringsplass for tunge kjøretøy.   

Historie og kulturminner: Olderneset var lenge preget av landbruk. Mesteparten av 

området er imidlertid forandret etter utbygging av E6 på slutten av 1970-tallet og store 

deler av arealet har sentrumsformål. 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 mot elva. 

Universell utforming: Bruken av planområdet er knyttet til drift og vedlikehold av 

avløpsanlegg og atkomst til jordbruksarealer. Planen vil ikke komme under kravet om 

universell utforming.  

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

hygieniske situasjonen i Røssåga blir bedre med ny rensing.  

Forurensing og støy: ÅDT på E6 er ca. 2500. Dette gir lavt støynivå og renseanlegget er 

heller ikke støyømfintlig. Tidligere bruk viser ingen indikasjoner på at grunn og sediment 

i Røssåga er forurenset.  

Natur- og klimaforhold: Det nye området som eventuelt tas i bruk, ligger lett 
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tilgjengelig. 

Vannforvaltning: For å tilfredsstille utslippskrav skal avløpsvannet i Korgen ha kjemisk 

rensing. Dette vil bedre vannkvaliteten i Røssåga.   

Grunnforhold: Grus, sand og leire. Stabiliteten er ikke undersøkt. Ut fra erfaring vil et 

bygg som planlagt, ikke være problematisk. Kommunen anser at stabiliteten er 

tilfredsstillende for det anlegget som planlegges.  

Naturmangfold: Røssåga har rike fuglebiotoper med blant annet overvintrende svaner. 

Elva ble i 2009 friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris og har oppgang av laks 

og sjøørret. Det nye tiltaket vil ikke innvirke på naturmangfoldet.   

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 i Korgen ligger under 2 km fra planområdet og er 

godt tilgjengelig. 

Trafikksikkerhet: Området ligger ved E6 og trafikksikkerheten vil være knyttet til 

avkjørsel.  

Byggegrunn: Elveavsetninger. Stabiliteten anses tilfredsstillende.  

Innspill  

Behandling av 

innspill 

  

Om planen Navn, adressering, avgrensning  

Hovedgrep i planutkastet og virkninger av disse 

Økonomiske 

konsekvenser 

for kommunen 

 

Diskusjon og 

konklusjoner 

 

 

Første gangs 

behandling 

 

Uttalelser til 

planutkastet og 

behandling av 

dem 
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konklusjoner 

 

Andre gangs 

behandling 
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