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Hemnes kommune 
Tekniske tjenester - planavdelingen 

Reguleringsplan E6 Finneidfjord - oppheving 
PlanID 2015 00X, arkiv 15/00133 

Planutredning – til planstart 

Tiltakshaver: Hemnes kommune.  

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

Oppstartkonferanse/oppstartvedtak: TMU-sak xx/15, kunngjort i AH xx.xx.15 
Første gangs behandling xx/xx-15; TMU-sak x/15, off. ettersyn xx 
Andre gangs behandling K-sak xx/xx, planen kunngjort xx 

Planens 

bakgrunn, 
mål og 

hensikt 

Planens hensikt var å gi rammer for utbygging av E6 Valla – Finneidfjord nord på 1990-
tallet. Det ble uaktuelt å iverksette store deler av planen etter Finneidfjord-raset. Planen 
omfatter også store areal utenom E6 som har en uhensiktsmessig regulering. Dette gjelder 
særlig Finneidfjord industriområde. 

Krav om KU, 
konsekvens-
utredning 

Oppheving av planen krever verken KU eller vurdering av KU. Årsaken er at det ikke 
planlegges tiltak i planområdet. Dette har ingen virkning for kravet om at planvedtaket skal 
bygge på forsvarlig utredning og kunnskap. 

Planstatus i 

området 
Overordnet plan: Kommuneplanens arealdel for Finneidfjord 

Områderegulering: Ingen 

Planhistorikk: Ingen 

Om 
planområdet 

Beskrivelse: Planområdet omfatter ca. 4 km E6-trasé med sideterreng. Det omfatter tre 
tunneler. Det største sideterrenget er Nordmarka boligfelt og Finneidfjord industriområde. 

Trafikkforhold: De trafikale løsningene fungerer etter hensikten. 

Historie og kulturminner: Ikke relevant 

Barn og unges interesser: Ikke relevant. 

Folkehelse: Ikke relevant. 

Natur- og klimaforhold: Ikke relevant 

Vannforvaltning: Ikke relevant 

Grunnforhold: Finneidfjord industriområde har delvis ustabil byggegrunn. Dette ble 
utredet under utfyllingen og det er retningslinjer for videre håndtering som er uavhengig av 
denne reguleringsplanen. 

Naturmangfold: Ikke relevant 

Risiko og 

sårbarhet 
Sjekkliste ROS: Sjekklisten har ingen positive funn foruten det som er kommentert 
ovenfor og som må håndteres uavhengig av planstatus. 

Brann og redning: Brannstasjonen på Hemnesberget ligger under 15 km fra planområdet 
og er godt tilgjengelig. 

Trafikksikkerhet: Ikke relevant 

Byggegrunn: Se ovenfor 

Innspill  
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Behandling 
av innspill 

 

Om planen Avgrensning og navn 

Hovedgrep i planutkastet og virkninger av disse 

Virkninger for naboer 

Andre forhold  

Økonomiske 
konsekvenser 
for 
kommunen 

  

Diskusjon og 
konklusjoner 
 

 

Første gangs 
behandling 

Vedtak: 

Uttalelser til 
planutkastet 
og behandling 
av dem 

 

Diskusjon og 
konklusjoner 

 

Andre gangs 
behandling 

Vedtak: 

 


