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Hemnes kommune 
Tekniske tjenester - planavdelingen 

Detaljregulering Torget på Hemnesberget 
PlanID 2014 002 

Sjekkliste for risiko og sårbarhet 
Tiltakshaver: Hemnes kommune 
Utreder: Trond Møllersen, tlf. 7519 7133, trond.mollersen@hemnes.kommune.no 

Denne sjekklista bygger på fylkesmannens liste og inneholder de forhold som normalt kan ha kritisk 
betydning for arealforvaltningen med hensyn til risiko og sårbarhet. Lista er ikke uttømmende og det 
påhviler forslagsstiller eller søker å gjøre en sjølstendig vurdering av om andre forhold er relevante. 

Alle punkter skal være vurdert og avklart i forhold til arealbruken. Nærmere beskrivelse og vurdering av 
risiko og sårbarhet skal gjøres i planutredningen. 

Nyttig veiledningsmateriell i forbindelse med risiko og sårbarhet i arealplanlegging: 
- Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB 1994) 
- Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. 
- Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den kommunale planleggingen (DSB 1997) 
- Rundskriv GS-1/01, Rundskriv om fylkesmennenes praktisering av innsigelsesinstituttet på 
beredskapsområdet (DSB 2001) 
- Rundskriv T-5/97, Arealplanlegging og utbygging i fareområder (MD 1997). 
 

Natur- og miljøforhold 

Medfører tiltaket risiko tilknyttet ja/nei Vurdering, henvisning 

Jord-/leir-/løsmasseskred  Nei   
Kvikkleire, ustabil grunn  Nei  
Steinras, steinsprang  Nei  
Is-/snøskred  Nei   
Kjente historiske skred, utbredelse  Nei   
Flomfare  Nei   
Springflo  Nei   
Flomsonekart, historiske flomnivå  Nei   
Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.  Nei   
Mye nedbør  Nei   
Stor snømengde  Nei   
Radon  Nei   
Annet: Ingen  -   
 

Biologiske ressurser som drikkevann o.l. 

Medfører tiltaket risiko tilknyttet ja/nei Vurdering, henvisning 

Nærhet til  
• drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann  
• særlig viktig areal for landbruk og reindrift  
• oppdrettsanlegg m.m.  
• rødlistearter 

 
Nei 
Nei 
Nei 
Nei 
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Virksomhetsbasert sårbarhet 

Medfører tiltaket risiko tilknyttet ja/nei Vurdering, henvisning 

Særlig brann- eller eksplosjonsfare Nei  
Utslipp av olje, gass eller kjemikalier Nei   
Utslipp av strøy, støv, lukt Nei  
Lagring av farlig stoff på f.eks. industrianlegg, 
havner, bensinstasjoner 

Nei   

Høyspentledninger Nei  
Anlegg for farlig avfall Nei   
Strålingsfare fra installasjoner eller deponi Nei   
Gamle fyllplasser Nei   
Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret bruk 
av gamle industritomter 

Nei   

Militære og sivile skytefelt Nei   
Dumpingsområde i sjø Nei  
Rystelser eller sprut fra fjellsprengning Nei   
 
 

Infrastruktur 

Medfører tiltaket risiko tilknyttet ja/nei Vurdering, henvisning 

uønskete hendelser  
• på veg  
• på jernbane 
• i skipsled 
• i luftkorridor 

  
 Nei 
 Nei 
 Nei 
 Nei 

  
 
 
 

Veger med mye transport av farlig gods  Nei   
Ulykkesbelasta veger  Nei   
Støysoner ved infrastruktur  Nei   
 
 

Strategiske eller sårbare objekt 
Inneholder tiltaket objekt som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror eller er sårbare i seg selv  
og derfor bør ha en særskilt vurdering? 

Risiko tilknyttet ja/nei Vurdering, henvisning 

Sykehus/helseinstitusjon  Nei   
Sykehjem/omsorgsinstitusjon  Nei   
Skole/barnehage  Nei   
Flyplass  Nei   
Viktig vei/jernbane  Nei   
Jernbanestasjon/bussterminal  Nei   
Havn  Nei   
Vannverk/kraftverk  Nei   
Undervannsledninger/kabler  Nei    
Bru/Demning  Nei   
Vernet vassdrag eller areal  Nei  
 
Dato og sign.: 30/1 2015, TrondM 


