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Saksbehandler: Veslemøy Grindvik 
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BILINVEST AS / ALTA MOTOR  
 
Planlagt behandling: 
Kommunestyret 

Planutvalget 

 
 
Administrasjonens innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Skiferveien 2 
og 4 med plankart datert 21.08.17, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse datert 
22.08.17. 

 
 
Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 21.08.17 
2. Bestemmelser datert 22.08.17 
3. Planbeskrivelse datert 22.08.17, med 5 vedlegg  

  
  
Andre saksdok.: 
Andre saksdokumenter, og tidligere behandlinger av saken i planutvalget finnes på sak 
16/995. 
 
Bakgrunn 
Haldde arkitekter AS har på vegne av Bilinvest AS utarbeidet et forslag til detaljregulering for 
Skiferveien 2 og 4 (gnr 27 bnr 733).  
 
Planutvalget vedtok å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn den 22.03.17. 
Planen fremmes nå til sluttbehandling.   
 
Planforslaget 
Reguleringsplanforslaget består av følgende dokumenter: 

1. Plankart, datert 21.08.17 
2. Planbestemmelser, datert 22.08.17 
3. Planbeskrivelse datert 22.08.17, med 5 vedlegg 

 
Formålet med planen 



Planforslaget innebærer at eksisterende lokaler for Alta Motor AS rives og Alta Motor AS 
flytter inn i lokalene til eksisterende dagligvareforretning. Eksisterende bygning utvides mot 
sør med et stort verkstedlokale. Mot E6 tilrettelegges det for en ny dagligvareforretning, som 
får parkering på taket over verkstedbygget. 
 
For øvrige detaljer vises det til plandokumentene. 
 
Endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn: 
Plankart: 

- Det er lagt inn byggegrenser i område F mot nord og øst, etter innspill fra 
kommunalteknikk 

- Det er lagt inn formål o_AV3 og 4 mellom g/s-vei og tilliggende formål for å sikre areal 
for evt. sikringsgjerde, etter innspill fra Statens vegvesen 

- Det er lagt inn frisiktlinjer for g/s-veg i plankartet 
- SOSI-kode for o_G1 er endret til gang- og sykkelvei, etter innspill fra Statens vegvesen. 
- For å sikre en sikkerhetsavstand ved brøyting av fortau o_G2 er det lagt inn Annet 

vegformål o_AV5 mellom fortau o_G2 og område f 
 
Planbestemmelser: 

- For å tydeliggjøre at maling av overgang ikke benyttes i avkjørsler, endres 
formuleringen i bestemmelsenes punkt 5.3 Felles avkjørsel, f_FA. Ny formulering 
lyder: «Over området tillates etablert fortau som forbindelse mellom o_G1 og o_G2. 
Fortauets kryssing av kjørefelt skal etableres iht. Vegnormalen».  

- Det er lagt inn bestemmelser for de nye formålene o_AV3-5 
- Det er lagt inn rekkefølgekrav angående overvannsledning fra Breverud og krav om 

godkjent VA-plan før igangsettingstillatelse kan gis. 
 
Planbeskrivelse: 

- Planbeskrivelsens kapittel 5.11 Teknisk infrastruktur er revidert i henhold til innkomne 
innspill, og omtale av overvannsledningen fra Breverud er endret fra bekkesig til 
overvannsledning. 

- Planbeskrivelsens kapittel 5.12 er utdypet noe mer med forlagsstillers vurderinger av 
de trafikale forholdene i området, i henhold til innspill fra kommunalteknikk og Statens 
vegvesen. 

- Planbeskrivelsens kapittel 6 Valg av løsninger, er utdypet med mer begrunnelser for 
de valgte løsningene, i tråd med innkomne innspill. 

 
Høring/merknader 
Under offentlig ettersyn kom det til sammen inn fem høringsuttalelser. Det foreligger ingen 
formelle innsigelser fra noen av sektormyndighetene, men Statens Vegvesen har uttrykt 
misnøye med de trafikale utredningene som er gjort i forbindelse med reguleringsplanen. Alta 
kommune - avdeling for Kommunalteknikk,  har kommet med merknader knyttet til trafikale 
løsninger, og vurderinger av teknisk infrastruktur. Da de innkomne innspillene dreier seg om 
forhold som berører selve konseptvalget og prosjektets forhold til/påvirkning på 
omkringliggende sentrumsområdet, fant planadministrasjonen det mest hensiktsmessig å be 
forslagsstiller besvare spørsmålene. Det kom ikke frem nye momenter i merknadene til 
planforslaget som ikke er etterspurt tidligere i prosessen.  En oppsummering av innkomne 



uttalelser med forslagsstillers og planadministrasjonens kommentarer er gjengitt i 
planbeskrivelsens vedlegg 2. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Planområdet bygges ut i privat regi. Eventuelle kostnader knyttet til omlegging av 
kommunaltekniske anlegg skal bekostes av tiltakshaver. 
 
Vurdering 
Generelt 
Generelt vurderes det at det på bakgrunn av tomtens størrelse og plassering i kjerneområdet 
for Bossekop bydelssentrum er svært uheldig at det tilrettelegges kun for forretninger. Den 
nye organiseringen av området medfører endringer i det trafikale mønsteret rundt 
eiendommen som ikke er tilstrekkelig gjort rede for i planforslaget. I etterkant av offentlig 
ettersyn har forslagsstiller svart på flere av merknadene gjennom en utdypning av sine 
vurderinger, uten å gå nærmere inn i illustrasjoner eller utredninger. 
 
Bebyggelsen 
Planadministrasjonen anbefalte for planutvalget noen endringer i bestemmelsene knyttet til 
bebyggelsen før en eventuell utlegging til offentlig ettersyn. Dette fordi den nye bebyggelsen 
ligger i et sentralt område i Bossekop, og planadministrasjonen ønsker å motvirke noen av de 
negative konsekvensene planforslaget har for den øvrige utviklingen av Bossekop og som 
omfattes av pågående områdereguleringen. Finnmark fylkeskommune har i sin 
høringsuttalelse støttet kommunens endringer i bestemmelsene, ut over dette er det ingen 
som har kommentert disse endringene i høringsperioden. 
 
Trafikale løsninger 
Flere ganger, helt i fra oppstartsfasen, har planadministrasjonen, kommunalteknikk og 
Statens vegvesen pekt på trafikale utfordringer i området som må belyses i forbindelse med 
denne reguleringsplanen. Det ene er behovet for etablering av fortau langs Skiferveien, som 
nå ligger inne i reguleringsplanen. Det andre, og svært vesentlige punktet, er avkjøringen fra 
Skiferveien til forretningslokaler i Skiferveien 2. Dagens situasjon er et kritisk punkt, på grunn 
av helning, avkjøring på andre siden av Skiferveien og avstand til kryss mot E6. 
 
Planadministrasjonen og fagetatene er av den oppfatning at en dagligvareforretning 
potensielt genererer mer trafikk enn bilforretningen som ligger der i dag. Det er flere ganger 
påpekt, sist i innspill fra Statens vegvesen, at fellesavkjørsel i planforslaget er for bred. 
Forslagsstiller har besvart dette med at formålsgrensen som er satt i plankart ikke er 
representativ for hvor bred avkjørselen skal være, men at den er gitt ekstra bredde for å gi 
noe fleksibilitet med tanke på nøyaktig plassering. 
 
Tilsvarende påpeker Statens vegvesen i sitt innspill at stigningen på avkjøringen er for bratt, 
og bryter med vegnormalen. Dette besvares også med at den skisserte løsningen er basert på 
et worst-case scenario, og at endelig løsning trolig ikke vil bli så bratt.  
 
 
Parkering 



I planbeskrivelsen er det etter offentlig ettersyn lagt inn en beregning av det antall 
parkeringsplasser tiltaket utløser krav om jf. kommuneplanens arealdel, samt en beregning av 
antall parkeringsplasser som blir tilrettelagt innenfor planområdet. Med parkering i 
eksisterende kjeller og på tak over det nye verkstedet, har tiltaket en underdekning på om lag 
10 plasser, som må løses på annet vis utenfor planområdet. 
 
VA-plan 
I oppstartsmøtet for planarbeidet ble det bedt om at det utarbeides en VA-plan for 
prosjektet. Dette er ikke gjort, noe kommunalteknikk har påpekt i sitt innspill. Forslagsstillers 
begrunnelse for dette er at det ikke er behov for endringer i forhold til dagens situasjon. 
Kommunalteknikk minner om den 1000 mm store overvannsledningen fra Breverudområdet, 
som er omtalt i planbeskrivelsen under Teknisk infrastruktur. I planbeskrivelsen sies det 
denne ligger utenfor området som skal bebygges, men i kommunens kartløsning krysser 
ledningen den sørlige delen av området og kan komme i konflikt med den nye 
dagligvareforretningen. Det er uklart om plasseringen i kartet er et anslag eller om det er en 
nøyaktig innmåling. 
 

 
Figur 1: Plassering av overvannsledning i følge kommunens kart, uthevet i rosa der den krysser planområdet. 

 

Forslagsstiller har vært i kontakt med kommunalteknikk med tanke på en sikker påvisning av 
ledningen, men på grunn av ferieavvikling er dette arbeidet ikke utført enda. Plasseringen av 
overvannsledningen er viktig med tanke på innholdet i VA-planen, og planadministrasjonen 
har derfor lagt inn krav om VA-plan og påvisning av overvannsledning som rekkefølgekrav før 
igangsettingstillatelse kan bli gitt.  
 
Områdeplan for Bossekop  
I forbindelse med pågående områderegulering for Bossekop, har Rambøll på oppdrag fra Alta 
kommune laget drøftingsnotater for den videre utviklingen av området. I disse notatene viser 
det blant annet at det største potensialet for boliger i sentrumskjernen i Bossekop ligger i 
dette planområdets sørlige hjørne, i hjørnet nord for planområdet, og i hjørnet nord for Coop. 
Det pekes også på flere svakheter i planforslaget med tanke på den videre utviklingen av 
Bossekopområdet, som også planadministrasjonen har vært inne på ved tidligere 
behandlinger. Det aktuelle området har, ut fra administrasjonens vurdering, et større 
potensial mht. sentrumsutvikling for Bossekop, enn det foreliggende planforslag legger til 
rette for. Dette begrunnes blant annet med at det ikke er lagt til rette for boliger i 
planforslaget, dårlig kobling mellom den nye dagligvareforretningen og sentrumskjernen med 
tanke på fotgjengere, og at verkstedet er orientert med verkstedportene mot øst, ut mot det 
som i dag er offentlig trafikkareal, uten at det redegjøres nærmere for hva man eksempelvis 



gjør med biler som venter på å komme inn i verkstedet, eller er ferdig. Det siste er delvis gitt 
en mulighet for forbedring ved at dette arealet nå inngår i områdereguleringen og ikke i dette 
planforslaget. 
 
Konklusjon 
Forslagsstiller har i etterkant av offentlig ettersyn utdypet flere av punktene som 
kommunalteknikk, planadministrasjon og Statens vegvesen har hatt innvendinger til. 
Planadministrasjonen er fremdeles av den oppfatning at de overordnede løsningene innenfor 
planområdet innebærer en begrensning av potensialet i Bossekop som er uheldig med tanke 
på videreutvikling av Bossekop i forbindelse med områderegulering av Bossekop. 
Begrensningene vil innebære omarbeiding av strategiene for videre utbygging av Bossekop 
sentrum. 
 
Planforslaget oppfyller, isolert sett, kravene til en reguleringsplan jf. plan- og bygningslovens 
§ 12. 
 
Basert på en helhetlig vurdering, og tidligere politisk behandling, anbefaler 
planadministrasjonen at forslag til detaljregulering for Skiferveien 2 og 4 godkjennes. 
 
 
Alta, 24.08.17 
 
Bjørn Atle Hansen     Oddvar Konst 
Rådmann      Kommunalleder samfunnsutvikling 
 
 
 
Hallgeir Strifeldt 
Fagleder plan 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


