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Planens mål 
og hensikt 

Tiltakshavers mål og hensikt: Planen skal gi nærmere bestemmelser for utforming av 
laveste nivå i Tømmerbakkmoen industriområde i Korgen. Planen omfatter atkomst for hele 
området fra Korgfjellveien, tidligere E6. 

Planstatus i 
området 

Overordnet plan: Kommunedelplan Korgen, vedtatt februar 2005 (del av KPA) 

Områderegulering: Reguleringsplan for E6 Korgfjelltunnelen nord som er eldre enn KPA 
og har et annet arealbruksformål. Denne planen er dermed satt til side. 

Planhistorikk:  E6 Korgfjelltunnelen nord, vedtatt mars 2001, regulerte det aktuelle 
området til deponi for massene fra Korgfjelltunnelen. Planen er gjennomført, men under 
anleggsarbeidet utarbeidet og vedtok Hemnes kommune kommunedelplanen for Korgen. I 
denne planen ble arealbruksformålet til deponiet endret til framtidig industriområde. Det er 
denne planen som legges til grunn for detaljreguleringen. 

Konsekvensutredning (KU): Det er ikke krav om KU for denne planen. Begrunnelsen er 
at det ikke blir aktuelt å tillate over 15 000 m² bruksareal (BRA) i området. Hvis BRA 
overstiger 5000 m² vil det allikevel ikke være forhold som tilsier at virkningene på samfunn 
og miljø blir vesentlige, jf. § 3 i forskrift om konsekvensutredning. Vi viser til at området er 
et steindeponi. 

Om 
planområdet 

Beliggenhet: Planområdet ligger 40-50 meter over havet ved gamle E6, Korgfjellveien, 
sørvest for Korgen sentrum. Kjørevegen til Korgen sentrum er 1,5 km og mye av 
bebyggelsen i Korgen ligger nærmere enn 1 km. Massedeponiet er lagt i et dalsøkk slik at 
det er godt skjermet fra bebyggelsen i Korgen. 

Dagens bruk og trafikk: Området er i dag ikke i aktiv bruk. Regulert atkomst vil være 
felles med to boliger og anlegges på ei strekning av Korgfjellveien med liten stigning. 
Korgfjellveien er en lavtrafikkert samleveg med god standard sjøl om den er relativt bratt 
både nedenfor og ovenfor avkjørselen. Det skal vurderes å anlegge en egen avkjørsel til det 
øverste området på ei strekning der Korgfjellveien har stigning 8 prosent. 

Historie og kulturminner:  Området var opprinnelig et dalsøkk brukt til beite. Det har 
ingen kjente kulturminner og det har ikke potensial for det. 

Barn og unges interesser: Området brukes ikke av barn og unge og deres interesser er 
knyttet til sikring av framtidig virksomhet. 

Folkehelse/friluftsliv:  Området brukes ikke til friluftsliv. 

Vannforvaltning:  Området drenerer til Røssåga via veggrøfter og bekker. Røssåga ligger i 
delområdet Sørfjorden i Vannområde Ranfjorden. Forvaltningsplanen for vannområdet har 
ingen tiltak i planområdet. 



Innledende ROS, grunnforhold:  Det ble gjort geotekniske undersøkelser før området ble 
oppfylt slik at stabiliteten er dokumentert. Noe av den oppfylte massen i området vil bli 
fjernet ved utbygging slik at belastningen vil bli betydelig redusert. De tilførte massene kan 
være av varierende kvalitet, og byggegrunnen for de enkelte tiltak må derfor vurderes. 
Ellers ligger området godt beskyttet mot vind og nedbør. 

Naturmangfoldlovens §§ 7 - 12: Området er tilnærmet impediment og det er ingen av 
prinsippene i naturmangfoldloven som kommer til anvendelse. 

Klimapåvirkning:  Klimapåvirkning vil eventuelt være knyttet til framtidig virksomhet på 
området. Områdets påvirkning på CO2-lagring er allerede tatt ut. 

Uttalelser ved 
planstart 

Fylkesmannen: 

"Det framgår ikke av oversendelsen hvilke vurderinger Hemnes 
kommune har gjort i forhold til forskrift om konsekvensutredning ..." 

"For å ivareta støy i planarbeidet viser vi til T-1442 og 
retningslinjer..." 

"Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse 
at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres..." 

"Videre må detaljreguleringsplan vurderes i henhold til formålet i 
naturmangfoldloven..." 

Møter med en potensiell utbygger: 

Tema som var diskutert, var planeringshøyde for tomt, utforming av 
atkomstveg og utforming av bygningsmasse. Siste møte var en 
forhåndskonferanse som forberedelse til søknad om tiltak. 

Nordland fylkeskommune: 

På generelt grunnlag bemerkes det at følgende ivaretas; fylkes-
kommunens arealpolitikk, utforming for alle brukergrupper, estetiske 
hensyn og lovens krav til medvirkning . 
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Se planutredningen 

Om planen Avgrensning: I forhold til kunngjøring om planstart er planens omfang redusert til å 
omfatte bare den delen som skal bygges ut i nær framtid. Regulering og utbygging av den 
øverste delen vil bli sett i sammenheng med steindeponering ved utbyggingstiltak på Nedre 
Røssåga kraftverk. Et lite areal i nordøst er tatt inn i planen for å få en praktisk avslutning 
mot Korgfjellveien og en privat atkomst. Størrelsen på planområdet er om lag 20 dekar 
mens området som reguleres til utbyggingsformål blir om lag 10 dekar. Herav blir om lag  
8 dekar planert til tomt. 

Terrengbehandling: Planen tillater at det tas ut over 25 000 m3 deponert masse for å 
etablere et horisontalt tomteareal på kote 44. Dette vil avdekke noe opprinnelig terreng og 
det vil skape nye skråningsareal mot sør, øst og vest. Bestemmelsene krever at skrånings-
areal skal ha vegetasjonsdekke og drives parkmessig. En utbygger kan også velge å planere 
tomta på en høyere kote. I så fall skal dette framgå av søknad om tiltak. Dette forutsetter 
også at avkjørselen til tomta og lengdeprofilen for atkomstvegen tilpasses det nye nivået. 

Forurensning og klimapåvirkning:  Planområdet har ingen kjente potensial for 
forurensning og bestemmelsene setter krav til at støyutslipp ikke skal påvirke omgivelsene. 

Trafikk/atkomst:  Planen foreslår en felles atkomst for hele Tømmerbakken industri-
område fra nord, dvs. at dagens avkjørsel Korgfjellveien til to boliger på Tømmerbakken 
utvides til også å betjene industriområdet. Denne strekningen på Korgfjellveien har liten 
stigning og er oversiktlig. Avkjørselen utformes for vogntog med kjøremåte B, det vil si at 
et vogntog som kommer ned Korgfjellveien og skal svinge inn til Tømmerbakkmoen, må 
bruke motgående kjørebane. Dette er forsvarlig fordi denne type trafikk vil være svært liten 
og har lavt potensial for økning. 



Det er vurdert å regulere egen atkomst for det høyeste området. Avkjørselen fra 
Korgfjellveien må da anlegges på ei strekning med stigning om lag 8 % og betydelig 
tverrfall. En slik avkjørsel vurderes som uforsvarlig. Det kan ende opp med at store 
kjøretøy mister kontrollen og skaper trafikkfarlige situasjoner. 

Atkomstvegen til industriområdet er konstruert med stigning på inntil 6,5 %. Gjennom 
bestemmelser er det åpnet for at den øvre parsellen av vegen kan endres noe. Hvis dette 
skjer vil frigjort vegareal kunne brukes til næringsformål. 

Strøm- og teletilførsel: Det vil ikke være tillatt å etablere strøm- og teletilførsel i 
luftspenn. Dette er normalt i dag, men fra planleggingens side er dette et estetisk hensyn. 

Arealbruksformålene: Langs plangrensa i øst blir om lag fire dekar regulert til LNFR. 
Dette er areal som ligger innenfor E6-området, men som ikke er berørt av steindeponiet og 
som utgjør en naturlig skjerm mot Korgen og bebyggelsen. 

Mot sør blir utbyggingsformålet begrenset til det som berøres av den aktuelle utbyggingen. 
Mot vest og nord er det regulert inn felles atkomstveger til industriområdet og eksisterende 
boliger. Vegarealet reguleres i 10 meter avstand fra Korgfjellveien og opptar dermed en 
sone på 18 meters bredde, om lag 8 dekar. 

Den regulerte industritomta blir om lag 10 dekar. Av dette blir det noe fylling/skjæring, og 
netto bebyggelig areal blir om lag 8 dekar. Bestemmelsene tillater at hele dette arealet kan 
tas i bruk til bygg/anlegg og parkeringsplasser. Bygningsmassen på tomta skal imidlertid 
begrenses til 7500 m² bruksareal (BRA) med mønehøyde 12 m, alternativt flatt tak med    
12 m gesimshøyde. Ei bygning med grunnflate 2500 m² i tre etasjer vil ha 7500 m² BRA, 
men i tillegg skal overbygd areal og parkeringsareal regnes inn i BRA. En lagerhall i plast 
vil altså regnes som BRA. 

Det foreslås snevre bestemmelser for utforming av bygg. Takvinkelen skal enten være 15 
grader eller taket skal være flatt. Utvendig farge på vegg skal være lys grå og på tak mørk 
grå eller svart. En plasthall kan ha ens farge på vegg og tak. Slike bestemmelser vil gi en 
ensartet bebyggelse og vil bidra et godt estetisk uttrykk. Det er ingen tekniske 
begrensninger for å tilfredsstille slike krav. 

Det er også krav om vannbåren varme. Det er å håpe at dette blir fulgt opp med et 
biobrenselanlegg med kapasitet til å levere utenfor den tomta som nå klargjøres. 

Risiko og 
sårbarhet 

Sjekkliste ROS: Ingen spesielle anmerkninger. Det vises til risikovurderinger ovenfor. 

Brann og redning: Det er egen brannstasjon i Korgen om lag 1 km fra Tømmerbakkmoen. 

Trafikksikkerhet:  Avstanden mellom E6 og Tømmerbakkmoen industriområde blir under 
1,0 km. og hele strekningen er samleveg. Trafikksikkerheten er godt ivaretatt. 

Diskusjon og 
konklusjoner 

Konfliktfylte bruksformål: Ingen. Konfliktene var knyttet til å ta i bruk arealet til 
massedeponi. 

Økonomiske 
konsekvenser 
for 
kommunen 

Kommunen er grunneier og all utbygging må organiseres gjennom kommunen på ett eller 
annet vis. Prinsippet er at alle utbyggingskostnader ut over hovednett for VVA skal dekkes 
inn over tomteprisen. I dette tilfellet kreves det framføring av hovedledning for vann og 
avløp. Utbygging av avkjørsel og atkomstveg kan overlates den private utbyggeren. 

Et grovt anslag forteller at det må tas ut 25 000 m³ steinmasse for å etablere den regulerte 
tomta. Når en legger til grunn prisen for uttak av samme type masse i Merkedalen, vil dette 
volumet gi kommunen ei inntekt på 500 000 kroner. En sjølkostpris for tomta vil ligge i 
området 250 000 kroner. 

Første gangs 
behandling 

Vedtak: Utkast til detaljregulering av Tømmerbakkmoen i Korgen legges ut til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 med uttalefrist 25. mai 

 



Merknads-
behandling 

Det er ikke kommet merknader eller uttalelser til planen. 

Diskusjon og 
konklusjoner 

Det er ikke grunn til å endre noe i planen før den legges fram til endelig vedtak. Et vedtak 
som godkjenner planen kan påklages etter forvaltningsloven. 

Andre gangs 
behandling 

Vedtak i KST-sak 87/13: Utkast til detaljregulering av Tømmerbakkmoen industriområde 
vedtas som rettskraftig plan i henhold til plan og bygningslovens § 12-12. 

 


