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Hemnes kommune 
Tekniske tjenester - planavdelingen 

Detaljregulering for  
PlanID 2015 00X, arkiv 15/00117 

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 22.01.15 
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 

Planen skal gi rammer for å bygge to lavblokker i samme stil som Sentrumsveien 25. Den 
ene blokka graves inn i bakken i sørøst. Planen skal vise trygge trafikkforhold med felles 
avkjørsel for planområdet og eksisterende Sentrumsvegen 25.  

Krav om KU, 

konsekvens-
utredning 

Planen krever verken KU eller vurdering av KU. Årsaken er at det ikke planlegges store 
tiltak i planområdet. Dette har ingen virkning for kravet om at planen skal utredes 
forsvarlig og bygge på kunnskap. Området er tidligere regulert. 

Planstatus i 
området 

Overordnet plan: Kommuneplanens arealdel Korgen (2005) 

Områderegulering: Reguleringsplan Olderneset (1991) 

Planhistorikk: Sentrumsveien med fortau framfor tomta ble regulert i 2014. 

Om 
planområdet 

Beskrivelse: Planområdet ligger på elvesletta Olderneset i Korgen sentrum. Området er 
vestvendt og har lang solgang. 

Trafikkforhold: Planområdet vil ha avkjørsel fra Sentrumsveien som er regulert med 
fortau. Det kan være aktuelt å vedta en rekkefølgebestemmelse som krever at fortau 
bygges før nye boliger innflyttes. 

Historie og kulturminner: Det er ikke registrert kulturminner i planområdet. Ei 
verneverdig mølle er flyttet fra planområdet til bygdemuseet på Bjerka. Området har også 
hatt ei smie i forbindelse med båtbygging. 

Barn og unges interesser: Området brukes ikke av barn og unge i dag. Avstanden til 
skolen der også det store nærmiljøanlegget ligger, er ca. 1 km.  

Folkehelse: Planområdet ligger nært sentrum og store arbeidsplasser i Korgen. Avstanden 
til bussholdeplassen er 200 m. Dette gir et godt utgangspunkt for gange, sykling og 
kollektivtransport. 

Natur- og klimaforhold: Planområdet er ikke spesielt utsatt. 

Vannforvaltning: Planområdet drenerer til Røssåga i delområdet Sørfjorden i 
Vannområde Ranfjorden. Tiltaket vil ikke ha virkninger på vannforekomsten. 

Grunnforhold: Planområdet ligger under marin grense i et område preget av leir og 
elveavsetninger med grus og silt. Tidligere byggetiltak har ikke avdekket ustabil grunn. 

Naturmangfold: Planområdet er tidligere bebygd og har ingen registrerte verdier. 

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. 
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Trafikksikkerhet:  Planområdet har god trafikksikkerhet, se ovenfor om 
rekkefølgebestemmelse. 

Byggegrunn: Det er ikke avdekket ustabil grunn, men generelt har Korgen mye leirgrunn. 
Det må vises særlig aktsomhet når ei bygning skal graves inn i en bakke. Bakken ovenfor 
bygget må ha tilstrekkelig stabilitet. 

Innspill  

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: 

 


