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1 Innledning
Plan- og bygningsloven (PBL), som trådte i kraft i 2009, inneholder bestemmelser om at det i alle kommuner og
fylker i begynnelsen av hver valgperiode skal vedtas en planstrategi.
Planstrategien skal styrke lokaldemokratiet og gi de folkevalgte en mulighet til å samordne arbeidet med å utvikle
lokalsamfunnet til et stadig bedre sted.
Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder
langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i
valgperioden.
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.
Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres,
eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret kan herunder ta stilling til om det er behov for å
igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves.
Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi kan slås sammen med og være del av oppstart av arbeidet
med kommuneplanen, jf. PBL kapittel 11.
Bestemmelsene i ny folkehelselov tilsier at folkehelseperspektivet skal være en del av all kommunal planlegging.
Hemnes kommune ser det som viktig å drive planlegging for å sikre en målrettet og helhetlig utvikling av
lokalsamfunnet og kommunen som organisasjon. Planleggingen skal være behovsstyrt og ikke gjøres mer
omfattende enn nødvendig.
Det er kommunens mål at planer skal være tydelige og kortfattet. Språket skal være slik at innholdet blir lett
tilgjengelig og forståelig for alle. Alle vedtatte planer skal ligge ute på kommunens hjemmeside.
Med hjemmel i PBL § 10-1 offentliggjøres med dette planutvalgets forslag til planstrategi. Uttalelser til forslaget vil
følge saken til kommunestyrets behandling i november 2016.

2 Begrepsavklaringer
Kommuneplans samfunnsdel
Kommunens overordnede plan som består av en langsiktig (10 års perspektiv) og kortsiktig del (4 års perspektiv). I
Hemnes er kortsiktig del identisk med økonomiplanen. Kommuneplanens samfunnsdel skal si noe om ønsket
samfunnsutvikling.
Kommuneplanens arealdel
Overordnet arealplan. Dekker hele kommunens areal. Fastsetter kommunens generelle arealpolitikk med bakgrunn
i samfunnsdelens innhold og føringer fra statlig og regional politikk. Skal alltid konsekvensutredes. For de fem
tettstedene er det utarbeidet egne delplaner. De inngår likevel i det som betegnes som kommuneplanens arealdel.
Kommunedelplan
Dette kan være temaplaner for bestemte fagområder, eks. kommunedelplan for barn og unge, kommunedelplan for
helse og omsorg og kommunedelplan for miljø og infrastruktur.
Reguleringsplaner
Reguleringsplaner er enten områdereguleringer eller detaljreguleringer. Områderegulering
er en overordnet reguleringsplan som tar stilling til overordnet arealbruk. Kan for eksempel vise plassering av
infrastruktur og hovedarealformål (eks. bolig, næring, offentlig). I områdereguleringer kan det fastsettes krav om
detaljreguleringer og er en kommunal reguleringsplan. Områdereguleringer skal konsekvensutredes så lenge de
innebærer endringer i forhold til overordnet plan.
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Detaljregulering er en detaljert reguleringsplan. Både private og offentlige aktører kan fremme forslag til
detaljreguleringer.
Formål i private detaljreguleringer (boliger, fritidsboliger, industriformål, forretninger etc.) har en varighet på 5 år,
med mulighet for 2 års forlengelse om gangen.
Tema- og sektorplaner
Fagplaner for bestemte områder. Planene gir faktaopplysninger om det bestemte fagområder og gir føringer og
prioriteringer og arbeidsmål. Tema- og sektorplaner er i hovedsak administrative arbeidsverktøy.
Planprossesser
Det er viktig med forankring av all planlegging gjennom klare og gode planprosesser.
Planprosessene må ivareta hensynet til at de befolkningsgrupper som blir berørt av planleggingen får god mulighet
til å komme med innspill (medvirke). Det er viktig at planarbeidet forankres politisk og med en god dialog med
administrasjonen.

2.1 Planhierarkiet i Hemnes
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3 Utviklingstrekk, utfordringer og muligheter
Som grunnlag for dette kapitlet har vi brukt kommuneplanens samfunnsdel (2013), ungdataundersøkelsen (2014),
kommunedelplan for helse og omsorg (2015), kommunedelplan for barn og unge (2015), levekårsunder for barn og
unge (2015), Statistisk sentralbyrås framskrivinger, Fylkesplan for Nordland og statlige føringer som grunnlag.

3.1 Befolkningsutviklingen framover
Hemnes kommune hadde 4789 innbyggere i 2000, 4478 innbyggere i 2008 og 4486 innbyggere i 2015.
Kommunens mål er å legge til rette for en befolkning på 5000 innbyggere i 2025.
I plan- og bygningslovens § 3-1 tredje ledd heter det: «Planen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige
forutsetninger for gjennomføring og ikke være mer omfattende enn nødvendig.» Dette er dagens ordlyd i en
bestemmelse som tidligere hadde ordet realistisk.
SSBs framskriving med basis i faktiske tall til og med 1. januar 2016 (4 486 innbyggere) kan sammenfattes slik:
Middels vekst
Lav vekst
Høy vekst

2020
4 396
4 338
4 453

2025
4 350
4 221
4 488

2030
4 320
4 124
4 543

2035
4 298
4 019
4 620

2040
4 281
3 929
4 722

Et mål om 5 000 innbyggere i 2025 ligger altså utenfor det mulighetsvinduet som SSBs tall viser. Avstanden er stor,
10-15 prosent, og det er under 10 år fram til 2025. SSBs framskriving forteller at Hemnes trolig får
befolkningsnedgang fram til 2025.
SSBs framskriving bygger på de faktiske befolkningsstrømmene de siste årene. Ett kjennetegn ved Hemnes har
vært at innvandring har gitt et positivt befolkningsbidrag. Hemnes har også hatt en liten netto tilflytting av
barnefamilier.
Strategier for befolkningsvekst vil normalt være:
a) nyetablering av bedrifter
b) tiltrekke seg innbyggere fra nabokommuner i vekst.
Angående a) så ble Nortura etablert i 2005 og effektene av Nortura er med i det underlagsmaterialet som
framskrivingene bygger på. Etter 2005 har faktisk innpendlingen fra Rana til Hemnes økt. Angående b) så er det
ingen nabokommuner som har framskrivinger som tyder på særlig vekst.
En befolkningsframskriving er generelt mer usikker dess mindre befolkning den omfatter. Og den er mest usikker
for de yngste aldersgruppene.

3.2 Hemnes kommunes strategiske plassering
Når utbyggingen av stamvegnettet er ferdig vil avstanden til Rana, Mosjøen og Sandnessjøen bli betydelig redusert.
Dette gjør at Hemnes blir attraktiv i første rekke som bokommune, men også som næringsaktør. Gode skole- og
barnehagetilbud er med på å forsterke denne attraktiviteten. Kommunens strategiske plassering er noe som bør
vies spesiell oppmerksomhet i den videre utviklingen av kommunen.

3.3 Boligbygging
Boligbyggingen i Hemnes er liten, og det er i dag mangel på ledige boliger/ leiligheter.
Samtidig har kommunen en del byggeklare boligtomter, men det er behov for å ha flere attraktive tomter. Økt
boligbygging vil de nærmeste årene være et prioritert område i Hemnes kommune. De boligpolitiske retningslinjene
som ble utarbeidet i 2014 bør revideres i denne kommunestyreperioden, og tiltakene bør være mer konkrete og mer
rettet mot å bidra til økning av folketallet i kommunen.

3.4 Næring
Næringsarbeidet vil alltid være et viktig kommunalt satsingsområde. Det må satses på verdiskapende virksomhet,
næring basert på naturressursene – spesielt primærnæringene og næring knyttet til reiseliv.
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3.5 Aktuelle overordnede påvirkningsfaktorer
Følgende områder vil særlig påvirke kommunen i denne planperioden:
 Økonomiske rammebetingelser
 Interkommunalt samarbeid
 Folkehelsearbeid
 Ny flyplass-struktur
 Aktiviteten i oljesektoren på Helgeland
 Energipolitikken
 Ny sykehusstruktur
 Nye hovedvegløsninger
 Demografisk utvikling
 Digitalisering av kommunale tjenester

4 Kommunens plansystem og øvrige planlegging
Det er utarbeidet en oversikt over gjeldende planer. Oversikten sier noe om sterke og svake sider ved planene og
hvilke evalueringsmuligheter som planene inneholder. Oversikten følger vedlagt.

4.1 Status gjeldende kommuneplan
4.1.1 Samfunnsdelen av kommuneplanen
Samfunnsdelen av kommuneplanen for Hemnes ble vedtatt i 2013, og gjelder for perioden 2013 – 2025. Planen gir
mål og visjoner for kommunens utvikling. Selv om hovedmål 1, i forhold til SSB – befolkningsframskriving, synes å
være vanskelig å oppnå, ansees det ikke å være behov for endringer av planen i kommunestyreperioden.

4.1.2 Arealdelen av kommuneplanen
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2006. Selv om det ikke er behov for store endringer i arealbruken bør
planen revideres i denne kommunestyreperioden. Kommuneplanens arealdel for Bjerka ble vedtatt i 2015, mens
tilsvarende plan for Korgen ble behandlet i 2016. Gjeldende kommuneplanens arealdel for Bleïkvasslia er dekkende
for de arealbehovene en ser i inneværende kommunestyreperiode.
Planene for Finneidfjord og Hemnesberget bør imidlertid vedtas på nytt i denne perioden.

4.2 Status andre planer
I denne sammenhengen gjelder det overordnede planer som er sektorovergripende, eller der det er nødvendig med
egne politiske vedtak på bevilgninger til tiltak.

4.2.1 Helse og omsorg
Fakta og analysedel for kommunedelplan for helse & omsorg ble vedtatt i 2016. Arbeidet med planens tiltaksdel
pågår og forutsettes vedtatt i 2016.

4.2.2 Skole og barnehage
Fakta og analysedel for kommunedelplan for barn & unge ble vedtatt i 2016. Arbeidet med planens tiltaksdel pågår
og forutsettes vedtatt i 2016.

4.2.3 Teknisk
Hovedplan for vannforsyning ble vedtatt i 2009. Gjeldende tiltaksdel ble vedtatt i 2016. Vurdert ut fra dagens
situasjon vil det ikke være behov for revidering av planen i denne kommunestyreperioden.
Hovedplan for avløp ble vedtatt i 2016. Vurdert ut fra dagens situasjon vil det ikke være behov for revidering av
planen i denne kommunestyreperioden.
Hovedplan brann og redning ble vedtatt i 2016. Tiltaksdelen til planen ble vedtatt i 2016, i forbindelse med ny
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ROS-analyse for beredskapen i brannvesenet. Vurdert ut fra dagens situasjon vil det ikke være behov for revidering
av planen i denne kommunestyreperioden.
Hovedplan for kommunale veger ble vedtatt i 2014. Vurdert ut fra dagens situasjon vil det ikke være behov for
revidering av planen i denne kommunestyreperioden.
Hovedplan for kommunale bygg ble vedtatt i 2009. Planens handlingsdel blir vedtatt årlig av teknisk- og
miljøutvalget. Arbeidet med revisjon av planen er påbegynt, og ventes avsluttet i 2017.
Klima- og energiplan ble vedtatt i 2008 og gjaldt til 2012. Planen ble i liten grad fulgt opp og evaluert.
Landbruksplan ble vedtatt i 2005 og gjaldt til 2009. Planen var stor og omfattende, og lite egnet som et strategisk
dokument. Landbruket er en viktig næring i kommunen, og det er ut fra dette behov for en plan som sier noe om
kommunens strategiske vurderinger på området.

5 Planbehovet i perioden 2016 – 2019
5.1 Kommuneplanens arealdel
1. Gjeldende kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2006. Det er behov for fornying av planen.
Arealbehovene må avklares på nytt, og tilpasses både målene i samfunnsdelen og i forhold til
utviklingen i samfunnet.
Planen bør være vedtatt i løpet av 2018.
2. Kommuneplanens arealdel for Finneidfjord
Gjeldende plan ble vedtatt i 2004. De største behovene for en ny plan er mangel på områder til
boliger, og framtidig bruk av dagens industriområde på Finneidfjordfjæra. Planens bestemmelser er
ikke i tråd med dagens lovverk, og dagens krav til utnyttelsesgrad og størrelse på garasjer.
Planen bør være vedtatt i 2017
3. Kommuneplanens arealdel for Hemnesberget
Gjeldende plan ble vedtatt i 2001. Arealmessig er det lite behov for endring av planen. Dette har
sammenheng med at mesteparten av arealet er utbygd, og at det er lite aktuelt å endre
arealformålene på de ubebygde arealene.
Bestemmelsene til planen er imidlertid utdatert i forhold til henvisning til lovverk og andre planer. De
har blant annet krav til bebygd areal som er ikke er i tråd med dagens behov og praksis. Dette
medfører mange dispensasjonssøknader som er tidskrevende å saksbehandle.
Planforutsetninger:
Folkehelseperspektivet skal innarbeides som en del av alle kommunens planer.
Kultur og frivillig arbeid skal innarbeides som en del av alle kommunens planer.

5.2 Behovet for øvrige arealplaner for perioden 2016 – 2019
Følgende detaljreguleringer er aktuelle:
1. Detaljregulering for Torget på Hemnesberget
Planen er påbegynt, men det er ikke avklart hvordan bruken av området skal være. Arbeidet med
denne planen bør fortsette i 2016 – 2017
2. Boligområder på Finneidfjord
Det arbeides med å finne egnede områder som kan gi noen tomter på kort sikt.
Plan bør være vedtatt slik at utbygging kan starte i 2017
3. Boligområder i Korgen
Her er Aspmoen, Trollskogen og Tømmerbakkmoen aktuelle.
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Plan bør være klar i løpet av 2017
4. Boligområder på Bjerka.
Kommunen har ervervet området ved Lundlivegen, og området er klart for utarbeidelse av
detaljregulering.
Planen bør være klar i 2018
5. Revidering av reguleringsplan for Ingvaldsletta, Hemnesberget
Gjeldende plan er ikke i tråd med arealbruken slik den er i dag. Planen må endres for å stadfeste
dagens situasjon.
Plan bør være klar i løpet av 2019
Planforutsetninger:
Folkehelseperspektivet skal innarbeides som en del av alle kommunens planer.
Arbeidet med en detaljreguleringsplan tar fra 3 – 6 mnd, avhengig av behovet for utredninger, kompleksitet
m.v. Det vil være mulig å gjennomføre flere detaljreguleringer samtidig, avhengig av plankapasiteten og
utredningsbehovet til de enkelte planene.

5.3 Tematiske planer
1. Boligpolitiske handlingsplan for Hemnes kommune 2013 – 2025 ble vedtatt i 2014. Boligpolitikken er
en svært viktig oppgave for å øke bosettingen i Hemnes kommune. Den vedtatte handlingsplanen er
lite brukt som et strategisk verktøy og bør gjennomgås på nytt.
Handlingsplanen bør være vedtatt i løpet av første halvår 2014
2. Næringsstrategier for Hemnes 2014 – 2023 ble vedtatt i 2014. Også denne planen har i liten grad
vært brukt som et strategisk verktøy, og planen bør gjennomgås på nytt.
Strategiene bør være vedtatt i løpet av første halvår 2014

5.4 Andre tematiske planer som kan være aktuelle (ikke prioritert)





Kommunedelplan for kulturminner i Hemnes kommune. Hemnes kommune har ikke en plan for
kulturminner. Kulturminnefondet kommer til å prioritere objekter som er omtalt i en kulturminneplan og
riksantikvaren har som mål at alle kommuner skal ha egen plan for kulturminner.
Kommunedelplan for landbruk - det er behov for en egen plan for landbruk i Hemnes kommune.
Beredskapsplan for Hemnes kommune må utarbeides i sammenheng med kommuneplanens arealdel.
Kommunedelplan for klima og miljø. Klimameldingen og Stortingets klimaforlik i januar 2008 tar
utgangspunkt i, og utløser behov for revidering av.

Planforutsetninger:
Utarbeidelse av disse planene vil i stor grad være avhengig av økt bemanning dersom de skal utarbeides i
denne kommunestyreperioden.

6 Medvirkning i planstrategiarbeidet
Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og
nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for
behandlingen.
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