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Hemnes kommune 
Planavdelingen 

Detaljregulering for Torget på Hemnesberget 

PlanID 1832 2014 002 

Planbestemmelser – til første gangs behandling 

Tiltakshaver: Hemnes kommune 

Utredning og saksbehandling: Karl-Johan Lenningsvik, tlf. 75 19 71 03, karl-

johan.lenningsvik@hemnes.kommune.no 

Oppstartvedtak: TMU-sak 6/15, arkiv 14/00966, kunngjort i AH 05.03.15 

Første gangs behandling 5/7-13 på delegert myndighet, arkiv 14/00966, off. ettersyn til 04.06.15 

Andre gangs behandling KS-sak xx/xx, arkiv 14 /00966, planen kunngjort xx.xx.xx 

 

 

§ 1 Planbeskrivelse 

Detaljregulering for Torget på Hemnesberget har som formål å legge til rette for bedre trafikkavvikling på 

torget og skape et attraktivt sentrum. Planen regulerer dessuten et større, bebygd område rundt fergekaia og 

en viktig hensikt er å vise trygge trafikkforhold når fergetrafikken er avsluttet. 

§ 2 Generelt 

Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankartet. Avgrensningen til planen er gjort for å gi den en 

ordnet avslutning og knytte den sammen med andre planer.  

Hvis det under arbeid i planområdet blir avdekket kulturminner eller sannsynlighet for kulturminner skal 

kulturminnemyndigheten varsles, jf. kulturminnelovens § 8. 

Det skal legges til rette for å følge opp kommunens vedtatte kildesorteringsløsninger. Oppsamlingsplass for 

avfall skal gis en god estetisk utforming.   

§ 3  Fellesbestemmelser 

Nytt forsyningsnett for el og data skal legges som jordkabel. Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller 

utbedringer av eksisterende nett. 

Dersom takplanet over bensinstasjonen skal brukes til parkering, tyngre installasjoner eller bygg, må det 

gjøres undersøkelser som viser at konstruksjonen har tilstrekkelig bæreevne.  

§4 Rekkefølgebestemmelser 

Enveiskjøring i Torggata skal ikke praktiseres før forholdene i Fergebakken er tilfredsstillende.  

Dersom det skal gjøres tiltak på fergekaia, skal ikke disse komme i konflikt med eventuell transport til- og 

fra kai. Bestemmelsen gjelder ikke dersom transport til andre siden av fjorden uteblir.   

§ 5 Arealbruksformål 

Følgende arealbruksformål inngår i planen: 

Bebyggelse og anlegg: 

 

 

 

 

Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur: 

 

 

 

BB 

OPT 

BS 

BF 

 

VO 

FT 

GT 

GS 

GV 

VT 

VG 

1110 Boligbebyggelse 

1160 Tjenesteyting 

1360 Bensinstasjon/vegserviceanlegg 

1801 Bolig/forretning 

 

2010 Veg 

2012 Fortau 

2014 Gatetun 

2015 Gang/sykkelveg 

2016 Gangveg/gangareal/gågate 

2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

2019 Annen veggrunn – grøntareal 
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Bruk og vern i sjø og vassdrag: 

KHP 

PO 

PP 

 

KFS 

AFS 

2073 Kollektivholdeplass 

2080 Parkering 

 

 

6800 Kombinerte formål i sjø og vassdrag 

6900 Angitt formål i sjø og vassdrag/andre angitte 

hovedformål 

 

 Boligbebyggelse (BB) – På område BB1finnes det bunker med overbygg fra okkupasjonstiden 

1940-1945.  

 Tjenesteyting (OPT) - Arealbruken kan være forsamlingslokale med museum, konserter, utstillinger 

ol.    

 Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BS) – Formålet dekker to vertikalnivå. Arealbruken kan være 

lager, salg og service. I området inngår en trafostasjon. Bygget nivået over bensinstasjonen kan ha 

trappeatkomst på formålet. Parkering og garasjebygg tillates på takplanet.  

 Bolig/forretning (BF) – Arealbruken kan være bolig og forretninger.  

 Veg (VO) – offentlig veg - Kjørebanen vil normalt være 5,5 m brei pluss en 0,25 m asfaltert skulder 

på hver side.  

 Fortau (FT) omfatter fem areal. 

 Gatetun (GT) - Arealbruken er hovedsakelig oppholdsareal og areal for myke trafikanter. Det kan 

også opparbeides grøntanlegg med beplantning og plass for opphold og lek. På GT2 er Christian-

kiosken tillatt. Biltrafikk for atkomst og service er tillatt. Lettere installasjoner er tillatt.  

 Gang/sykkelveg (GS) omfatter 127 m² og reguleres med 4,0 m bredde. Gang- og sykkelvegen 

tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. 

 Gangveg (GV) – areal som kan benyttes for å frigjøre parkering og andre formål. Regulert gangveg 

er på utsiden av dagens opparbeidede areal.  

 Annen veggrunn – tekniske anlegg (VT) omfatter fire areal på til sammen 274 m². Arealbruken 

kan være rabatt, grøft, skjæring, støttemur ol. Arealene skal ha parkmessig standard. 

 Annen veggrunn – grøntareal (VG) omfatter to areal.  

 Kollektivholdeplass (KHP) omfatter 79 m². Arealbruken kan være holdeplass for rutegående buss.  

 Parkering (PO/PP) - ni offentlige parkeringsplasser (PO) og to private parkeringsplasser (PP).  

 Kombinerte formål i sjø og vassdrag (KFS) innbefatter i dag fergebru med fenderverk og 

maskinhus. Arealbruken kan være ferdsel og fiskeplass med lettere installasjoner. 

 Angitt formål i sjø og vassdrag/andre angitte hovedformål (AFS) – Omfatter småbåthavn og 

brukes til formålet. Arealbruken kan også være ferdsel. 

§ 6 Utforming av bygninger og anlegg 

Nybygg og tilbygg eller endring av fasade og tak skal i hele planområdet gjøres slik at områdets karakter 

opprettholdes. Det kan gjelde ytre kledning, taktekke, vindussetting, vindskier, belisting, fargevalg og annen 

ytre dekor. Garasje og uthus skal ha størrelse, form, kledning og farge tilpasset hovedbygget. 

Det skal legges vekt på universell utforming av bygg og uteområder i planområdet.  

Bunkerens ytre med det nærmeste terrenget skal bevares uendret. Bunkerens tak kan være fundament for 

uthus/garasje. 

PO6 og PP1 er ikke regulert med parkeringsfelt. Arealene kan utnyttes i større grad dersom det viser seg på 

være hensiktsmessig. PP2 kan også utnyttes i større grad enn det som er regulert. 



Planbestemmelser side 3 av 3 

§ 7 Byggehøyder, utnyttelse 

Gesims- og mønehøyder slik de er på reguleringstidspunktet skal ikke overskrides med mindre tiltakets 

utforming er faglig begrunnet.  

På BF2 skal byggets maksimale høyde være kote 17,5. Byggets karakter skal videreføres med flatt tak. Det 

kan anlegges takterrasse. 

Der byggegrense i planområdet ikke er angitt i plankartet, faller denne sammen med formålsgrense. 

§ 8 Utomhus areal 

Utearealene skal gi et godt estetisk inntrykk. Trær og busker skal ikke skjerme for utsikten fra bolighus ut 

over det beboerne aksepterer. Takplanet på bygningen i BS kan utformes som en del av utomhusarealet på 

sitt plan. 

Utvendig belysning skal i hensiktsmessig grad følge områdets estetikk. Skilt og reklame på bygg eller 

utomhus skal utformes med utgangspunkt i byggets proporsjoner og former. 

<> 

 


