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Planutredning 
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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 4/14, arkiv 14/71, planen kunngjort 11/02-14 

Planens 

bakgrunn, mål 

og hensikt 

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

skal etableres i nærheten av eksisterende 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: 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 sak 12/726 er 1500 m² fulldyrka mark tillatt omdisponert til 

formålet offentlig avløpsanlegg. Av saksframlegget framgår det at arealet består av 

fulldyrket mark av god kvalitet, men at det på den annen side er særlige 

samfunnsinteresser som tilsier at det gis tillatelse til tiltaket. Kommunen anser denne 

jordlovsbehandlingen som tilstrekkelig også for detaljregulering for Korgen renseanlegg. 

Om 

planområdet 

 

Beliggenhet: Planområdet ligger på ei elveslette med fulldyrka mark. Eksisterende 

renseanlegg står som eneste bygg på denne siden av E6.  

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

videreført i denne planen. Eksisterende 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.  
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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 

tilgjengelig. 

Vannforvaltning: Planområdet drenerer til delområdet Sørfjorden i Vannområde 

Ranfjorden. 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 Fylkesmannen i Nordland: «Kommunen skriver at det er foretatt en jordlovsbehandling 

av saken, uten at det fremkommer hvilke vurderinger som her er blitt gjort av 

kommunen…» «I utarbeidelsen bør det derfor tas mest mulig hensyn til jordvernet ved 

plassering av nytt renseanlegg, og det bør framkomme i planbeskrivelsen hvordan 

landbrukshensynene er vurdert og vektet.» - Det vises til innspillet som er vedlagt, og 

kommentar nedenfor. 

Sametinget: «Sametinget har derfor ingen spesielle merknader til planforslaget…» 

«Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger 

som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 

omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (krnl.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter 

at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.» 

Statens vegvesen: «Vi aksepterer at adkomsten blir brukt for det nye anlegget. Det er 

etablert parkeringsplass på området. Det er en forutsetning at aktivitet på denne ikke 

hindrer sikten for avkjørselen.» 

Nordland fylkeskommune: «På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

Arealpolitikk og klimaendringer hensynstas. Funksjonshemmedes og barn og unges 

interesser må ivaretas og tas hensyn til. Eventuell ny bebyggelse og rom mellom 

bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold…» «Kommunen opplyser at tiltaket 

vil berøre fulldyrka mark, og fylkeskommunen ber kommunen opplyse virkningene av 

tiltaket i forhold til landbruk når planen sendes på høring og offentlig ettersyn.» 

Behandling av 

innspill 

I uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland ønskes det at det framkommer hvilke vurderinger 

som har blitt gjort av kommunen i jordlovsbehandling av saken. Begrunnelse fra 

saksframlegget i jordlovsbehandlingen framkommer i planutredning og administrasjonen 

mener dermed at uttalelse er imøtekommet. Det vises ellers til planbeskrivelsen nedenfor.  

De alminnelige merknadene fra Sametinget og Statens vegvesen mener administrasjonen 

er imøtekommet i planutkastet. I plankartet er det regulert frisiktlinje og sikringssone for 

avkjørsel.  
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Uttalelse fra Nordland fylkeskommune er tatt til etterretning. Vi viser til punktet 

hovedgrep i planutkastet og virkninger av disse. 

Om planen Navn, adressering, avgrensning 

Planen er gitt navnet Korgen renseanlegg. Planen omfatter jordbruksareal og E6, og det er 

ikke hensiktsmessig å bruke adressenavn.  

En del av Planområdet er regulert i kommuneplanens arealdel med arealformålet 

kommunalteknisk anlegg. Planens avgrensning er gjort i hensikt å sikre areal for 

eksiterende og framtidig anlegg, samtidig som avkjørsel fra E6. Planområdet er vist med 

plangrenser i kartet. 

Hovedgrep i planutkastet og virkninger av disse 

Uttalelse fra landbruksmyndigheten: «Det nye renseanlegget plasseres ved eksisterende 

anlegg og krever omdisponering av om lag 1 daa fulldyrket jord. Det aktuelle arealet er 

en del av et flatt og velarrondert areal, men avlingspotensialet er ikke det beste. Tiltaket 

blir plassert helt i utkanten av jordet, slik at driftsmessige ulemper på restarealet vil være 

minimale. Det er ikke selvstendig drift på det aktuelle bruket, arealtapet er derfor uten 

betydning for det aktuelle bruket. Det er fortsatt et visst potensial for nydyrking i 

nærområdet i Korgen som vil kunne erstatte et begrenset arealtap. Ut fra dette tilsier 

andre samfunnsinteresser at jordvernet må vike i forbindelse med denne utbyggingen.»  

En viktig hensikt i planen er å sikre en trygg avkjørsel fra E6. Avkjørsel blir i dag brukt 

som atkomst til jordbruksareal foruten til drift og vedlikehold av eksisterende 

renseanlegg. Framtidig avkjørsel vil tjene de samme formål.  

Byggegrense fra E6 blir som i dag 30 meter. Offentlig vegareal er regulert for å knytte 

planen opp mot E6 og vise område med utvidet kjørebane. 

Planens avgrensning er forandret noe fra planstart. Planen er i nordvest tilpasset bedre til 

formålet avløpsanlegg. Det nye renseanlegget er gitt et areal på om lag 2400 m² som 

sikrer bygg, internt trafikkareal og utslipp.  

Eksisterende renseanlegg vil opprettholdes som reserve ved driftsproblemer.  

Økonomiske 

konsekvenser 

for kommunen 

Avløpsanlegget er selvfinansierende på VA og har ingen økonomiske konsekvenser for 

kommunen.  

Diskusjon og 

konklusjoner 

 

Samfunnsinteressene ved etablering av nytt renseanlegg vektlegges mer enn 

driftsulempene for jordbruket i denne sammenheng. Administrasjonen mener at 

jordvernet må vike i forbindelse med utbyggingen.  

Første gangs 

behandling 

Vedtak (på delegert myndighet): Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges 

utkast til detaljregulering for Korgen renseanlegg ut til offentlig ettersyn. Frist for 

uttalelse er 17.01 2014. 

Uttalelser til 

planutkastet og 

behandling av 

dem 

Statens vegvesen: «Vi har ingen merknader til forslaget men forbeholder oss retten til å 

komme med innspill og eventuell innsigelse senere i planprosessen…» 

Diskusjon og 

konklusjoner 

Den eneste uttalelsen er altså kommet fra Statens vegvesen og relaterer seg til at 

renseanlegget har avkjørsel fra E6. Uttalelsen bekrefter den avklaring som er gjort i 

utarbeidelsen av planen. 

Bemerkningen om «innspill og eventuell innsigelse senere i planprosessen» beror nok på 

en misforståelse. Innsigelse i juridisk forstand kan ikke reises når planen er vedtatt. 

Andre gangs 

behandling 

Vedtak: Utkast til detaljregulering for Korgen renseanlegg fastsettes som reguleringsplan 

i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. 

 


