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Hemnes kommune 
Planavdelingen 

Detaljregulering for Korgen renseanlegg 

PlanID 1832 2013 006 

Planbestemmelser – til første gangs behandling 

Tiltakshaver: Hemnes kommune 

Utredning og saksbehandling: Karl-Johan Lenningsvik, tlf. 75 19 70 42,  

karl-johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no 

Oppstartkonferanse/oppstartvedtak: TMU-sak 37/13, arkiv 13/968, kunngjort i AH 24.10.13 

Første gangs behandling 05/12-13 på delegert myndighet, arkiv 13/1130, off. ettersyn til 17/01-14 

Andre gangs behandling K-sak xx/xx, arkiv xx /xxx, planen kunngjort xx.xx.xx 

 

§ 1 Planbeskrivelse 

Detaljregulering for Korgen renseanlegg har som formål å regulere tomt for nytt renseanlegg. Planen 

regulerer dessuten eksisterende avløpsanlegg og atkomst fra E6. 

§ 2 Generelt 

Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankartet. Avgrensningen til planen er gjort for å sikre en 

trygg atkomst fra E6 samtidig som å vise tilstrekkelig areal for anlegget.  

Dersom det under arbeid i planområdet avdekkes kulturminner eller det er sannsynlig funn av kulturminner 

skal kulturminnemyndigheten varsles, jf. kulturminnelovens § 8. 

§ 3  Fellesbestemmelser 

Virksomheters støyutslipp skal være slik at boliger ligger i hvit sone (se veileder for støy i 

arealplanleggingen T-1442). Virksomheter skal også bygges, drives og vedlikeholdes slik at omgivelsene 

ikke utsettes for sjenerende lukt (strengeste immisjonsgrense i TA-3019 fra Klif 2013). Henvendelser til 

anleggseier og kommune om sjenerende utslipp skal oppbevares hos mottaker i minst fem år. 

Planmyndigheten kan pålegge virksomheten å kartlegge sjenerende utslipp og kan gi pålegg om tiltaksplaner 

og tiltak. 

Nytt forsyningsnett for el og data skal legges som jordkabel. Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller 

utbedringer av eksisterende nett. 

§ 5 Arealbruksformål 

Følgende arealbruksformål inngår i planen: 

Bebyggelse og anlegg: 

 

Samferdselsanlegg og infrastruktur: 

 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål 

samt reindrift: 

RA 

 

V 

EV 

 

LNFR 

 

1542 Avløpsanlegg 

 

2010 Veg 

 

5001 Jordbruk 

 

 Avløpsanlegg (RA) omfatter 2432 m². Arealbruken kan være nødvendig anlegg for rensing av avløp 

og nødvendig trafikkareal.  

 Veg (V1) omfatter 186 m². Total vegbredde er 8,0 m. Atkomst til renseanlegg og jordbruksareal. 

 Veg (V2) omfatter 362 m². Bruken er hovedsakelig forbikjøringsfelt og hvilested for lastebil og 

vogntog.   

 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) omfatter 1344 m². Formålet er 

kopiert fra overordnet plan.  
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§ 6 Hensynssoner i planen 

I planområdet angis følgende hensynssoner (PBL § 12-6): 

Sone:  Innhold:  Forkortelse: Kode: 

    

Sikringssone Frisikt   H140  140 

 

Områder regulert til frisiktsone i vegkryss er skravert på plankartet. I denne sonen skal sikthinder som er 

høyere enn 0,5m over nivået på vegen ryddes. Arealene skal ikke nyttes til parkering. 

 

§ 7 Utforming av bygninger og anlegg 

Bygg i tilknytning til anlegget skal utformes minst mulig kontrasterende til området rundt.  

§ 8 Utnyttelse 

For tomt RA er %-BYA= 50 %. Parkeringsareal ikke innregnet.  

§ 9 Vilkår for bruk av arealer 

Atkomst til jordbruksareal kan skje via avkjørsel eller internt trafikkareal på renseanleggets tomt.  

§ 11 Terrenginngrep, bruk og vern av sjø og vassdrag 

Det er ikke tillatt å anlegge fylling i vassdrag. Når avløpsledning fra renseanlegget anlegges skal det tas 

hensyn til både landskap og dyreliv. Tiltakshaver skal ved arbeid i planområdet sørge for at miljøkvaliteten 

opprettholdes.  

§ 12 Utearealer i planområdet 

Kantsoner mot vassdrag skal bevares. Ved inngrep i kantsonen må skjæringer og fyllinger sikres mot erosjon 

og utglidninger ved utslaking av skråninger og ved etablering av vegetasjon. Kantvegetasjon skal være 

minimum 6 m bred. Kantvegetasjonen bør inneholde busker og trær med en tetthet og kronehøyde som gir 

skygge i vassdraget og levevilkår for ulike dyrearter. 
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