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Hemnes kommune 
Planavdelingen 

Detaljregulering Tømmerbakkmoen industriområde 
PlanID 1832 2011 003 

Planbestemmelser - som er gjeldende for tiltakshaver 
Tiltakshaver: Hemnes kommune 

Utreder: Trond Møllersen, tlf. 7519 7133, trond.mollersen@hemnes.kommune.no 

Oppstart: TMU-sak 65/10, arkiv 10/1127, kunngjort 01.02.11, frist for innspill 25. februar 
Første gangs behandling TMU-sak 10/11, arkiv 11/90, offentlig ettersyn kunngjort 22.03.11 
Andre gangs behandling KST-sak 87/13, arkiv 11/535, kunngjort 19.12.13 

 
§ 1 Planbeskrivelse 

Tømmerbakkmoen industriområde ligger ved Korgfjellvegen, tidligere E6, i Korgen. I kommuneplanens 
arealdel (KDP Korgen 2005) er området disponert til industri/tjenesteyting, lager og forretning. Planen viser 
første byggetrinn for utbygging av området med felles avkjørsel fra Korgfjellveien i nord. Planen tillater en 
bygningshøyde på 12 m med 15 grader saltak eller flatt tak. Utvendig farge skal være lys grå. Atkomsten til 
området skal bygges for vogntog. 

§ 2 Arealbruksformål 

Følgende arealbruksformål inngår i planen: 

Bebyggelse og anlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift 

Juridiske linjer og punkt 

Næringsbebyggelse 

Kjøreveg 
Annen veggrunn grøntareal 

LNFR 
 

Avkjørsel 
Byggegrense 

N1 

Kjøreveg 
- 

- 
 

A1 
- 

SOSI 1340 

SOSI 2011 
SOSI 2019 

SOSI 5001 
 

SOSI 1242 
SOSI 1211 

 

 
Næringsbebyggelse kan omfatte industri-, håndverks- og tjenestebedrifter med det kontor- og lagerhold som 
er nødvendig for virksomheten. Tjenesteyting omfatter salg og/eller reparasjon av kjøretøy og utstyr. 

Regulert kjøreveg skal ligge på kommunal grunn. Som vegeier bestemmer kommunen om drift og 
vedlikehold skal omfattes av kommunens ansvar. 

§3 Fellesbestemmelser 
El- og teleforsyning til Tømmerbakkmoen industriområde kan ikke anlegges med luftspenn. 

§4 Bebyggelse og anlegg 
Terrengbehandling 
N1 skal planeres i kote 44 eller høyere og området skal drenere til veggrøfta ved Korgfjellveien. Omrisset av 
N1 planert i kote 44 er vist som byggegrense i plankartet og forutsetter at skjæring og fylling legges i 
stigningsforholdet 1:1,5.  Hvis N1 planeres på et høyere nivå enn kote 44 skal dette framgå av søknad om 
tiltak. Avkjørselen og lengdeprofilen for atkomstvegen skal endres i henhold til nivåhevingen. Fyllings- og 
skjæringsareal skal tilsås/beplantes og drives parkmessig. 

Tillatt utnyttelse 
For den planerte delen av tomta er %-BYA = 100% og BRA = 7500 m2. Det skal være én biloppstillingsplass 
per 100 m2 BRA. Skjærings- og fyllingsareal kan ikke bebygges. 

Byggegrense 
Søknad om tiltak skal vedlegges kartskisse som viser plassering av bygningsmasse, åpent trafikkareal med 
parkeringsplasser og bedriftenes uteareal. Det skal legges vekt på å separere virksomhetenes areal fra 
publikumsareal. Bygningsmyndigheten kan kreve fysisk separering. 
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Byggehøyde/ takvinkel 
Bygning kan føres opp med flatt tak eller saltak med takvinkel 15 grader. Mønehøyde eller ved flatt tak 
gesimshøyde, kan være inntil 12,0 m. 

Utforming av anlegg 
Søknad om tiltak skal være vedlagt tverrprofiler som viser hvordan området skal opparbeides. Situasjons-
planen skal vise fallretninger og hvor snø skal deponeres. Hvis skjæring/fylling erstattes av betongkant eller 
mur skal dette framgå av søknad om tiltak. Bygninger skal ha utvendig farge i lys grå. Taket skal være mørk 
grå eller sort. Hvis det anlegges plasthall i området kan utvendig farge på vegg og tak være identisk.      

Utslipp 
Støyemisjonen fra virksomhet på Tømmerbakkmoen industriområde skal være slik at alle tilgrensende 
bygninger ligger i hvit sone (jf. T-1442). Bygningsmyndigheten kan pålegge virksomheter å dokumentere 
støyemisjonen hvis det er rimelig grunn til å tro at utslippsgrensene overskrides. Utslipp fra oljefyrt 
oppvarming er ikke tillatt. Bygningsmasse skal oppvarmes med vannbåren varme. 

§ 5 Veger og parkeringsplasser 

Regulert kjøreveg skal bygges i henhold til profiler som er tilpasset tomtehøyden. Kjøreveg og skulder er 6,0 
m brei med 1,0 m grøft på hver side. På strekningen sør for avkjørsel til N1 kan linjeføringen flyttes mot vest 
ved å rette ut kurve og stigningen kan økes til 7,0 %. Eventuelt vegareal som frigjøres vil inngå i 
næringsarealet. Det skal være stålrekkverk når terrenget ligger mer enn 1,0 m lavere enn kjørevegen i samme 
tverrprofil. 

Avkjørsel til N1 kan være inntil 10,0 m brei og utformingen skal framgå av søknad om tiltak. Avkjørings-
området skal være plant slik at høydeforskjellen mellom vegkant og 10 m utenfor ikke er over +/- 0,5 m. 
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