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Melding om delegert vedtak- endring av områderegulering for Skillemo industriområde 

Saken er behandlet med saksnummer 231/21, etter delegert myndighet fra Planutvalget. 

 

Saksopplysninger 

Områderegulering for Skillemo industriområde ble vedtatt den 19.09.2016 og har planid: 20140004. 

Alta kommune startet med tildeling av tomter på Skillemoen i starten av september 2020 og har på 

bakgrunn av interessen fra ulike bedrifter og næringsaktører sett at det vil være behov for mindre 

endringer i områdereguleringen for Skillemo industriområde. 

 

Endringene går i hovedsak ut på sørge for god utnyttelse av tomtene, tilrettelegging for mer industri, 

spesifisering av utomhusplan og ryddighet på uteområder, samt en mer presis avklaring på hvilke 

tomter som berøres av restriksjoner fra asfaltverket. Det er også foreslått å legge til rette for 

arealkrevende virksomhet innen salg og service tilknyttet til bil- og caravanbransjen profilert mot E-

45.  

 

Vedtak 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes endringsforslag for Områderegulering 

for Skillemo industriområde slik det framgår av vedlagt plankart (vedlegg 1) og planbestemmelser 

(vedlegg 2).   

 

Følgende endringer vedtas i plankart:  

 Endring fra arealformålsnavn BKB til BAA 1-5 med nye arealformålsgrenser. 

 Endring fra arealformålsnavn BAS1-3 til BKB 2, 7 og 8 med nye arealformålsgrenser. 

 Hensynsone H740_1 for asfaltverket tas inn i kartet.  

 Bestemmelsesområde #1 er tatt bort og bestemmelsesområde #2 endres til nr #1 i plankart og 

bestemmelse oppdateres for pkt. 2.1.9.  



Side 2 av 19 
 

 Eiendomsgrense mellom tomtene på felt BKB4 tas bort da eiendomsgrensen vanskeliggjør 

etablering av bedrift som har opsjon på begge tomtene, fordi bedriften har et behov for å 

etablere en bygning som krysser eiendomsgrensen. 

 

Følgende bestemmelser vedtas tatt ut av plan:  

- 1.2 Rekkefølgekrav:  

«Før det kan gis byggetillatelse innenfor BKB1-3 og BKB5-9 må sikkerhetsfelt tilknyttet eksisterende 

sprengstofflager vurderes. Driver av lager er ansvarlig for denne vurderingen. Denne bestemmelsen 

faller bort når sprengstofflager flyttes.» 

 

«Innenfor BAS 1-3 tillates det ikke deponering av eksterne masser før overvåkingsstasjoner for 

grunnvann er etablert». 

 

«Før det kan gis byggetillatelse innenfor bestemmelsesområde #1 skal det gjennomføres arkeologisk 

utgraving av kulturminne innenfor området». 

 

- 2.2. Massedeponi og lager BAS1-BAS3 

Bestemmelsene for 2.2 Massedeponi og lager BAS1-BAS3 tas ut av plan, og områdene 

endres til industri og lager. 

 

Følgende bestemmelser vedtas tatt inn i plan: 

-1.2 Rekkefølgekrav:  

«Før det kan gis byggetillatelse innenfor BKB8 må høyspentlinje være tatt bort og mellomlagring av 

masser må deponeres på godkjent deponi.» 

 

«Før tomtene som grenser mot grønnstruktur kan gis brukstillatelse, skal det settes opp et gjerde 

langs hele tomtegrensen som grenser mot grønnstruktur, jf. bestemmelse 4.1. 

• Gjerde skal være av typen autovern og med stålstolper. 

• Høyde: 0.7 m. 

• En avvisningsskinne, rettet inn mot eiendommene og med boksehanske ved enden. 

Annen gjerdebruk som på grunn av sikkerhet og helse må ha andre dimensjoner enn overnevnte, kan 

tillates i samråd med byggesaksavdelingen.» 

 

-2.1.1 Generelt: 

«Ved større tiltak skal det, tilpasset tiltakets omfang redegjøres for tiltak for å redusere energibruk, 

tiltak for å redusere klimagassutslipp samt valg av energiløsninger og byggematerialer jf. 1.8.1 b i 

KPA.» 

 

«Innenfor områdene BKB1-BKB13 er det ikke tillat å etablere kontorarealer annet enn de 

kontorfunksjonene som er nødvendig for drift av industri-, og lagervirksomheten, og skal ikke 

overstige 10% av det samlede bruksareal for det enkelte byggeprosjekt. Ved byggeprosjekt med 

samlet bruksareal større enn 2000m2 skal imidlertid ikke nødvendige kontorfunksjoner overstige 

200m2.» 

 

- 2.1.3 Utnyttelsesgrad:  

«Maks tillatt utnyttelse er 75 % -BYA for hver enkelt tomt. Minimum tillatt utnyttelse er 10 %-BYA for 

bygg på hver enkelt tomt.» 
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- 2.1.4 Byggeskikk og estetikk: 

«Ved byggemelding skal det fremlegges en utomhusplan som viser byggets plassering, 

adkomstforhold, belysning, materialbruk, parkering, beplantning, gjerder, høydeplan, plan for 

utelagring og lokal håndtering av overvann og snølagring internt». 

«Utelagring og snølagring skal løses innenfor fysisk avgrensning av tomta, og skal fremstå som 

ryddig.» 

 

- 2.2 Områder for bensinstasjon, lager og industri BAA1-BAA3 

2.2.1 Generelt 

«Innenfor område BAA1-BAA3 tillates bensinstasjon, lager og industri. For øvrig gjelder 

bestemmelse 2.1 også for BAA1-BAA3. BAA1-BAA2 skal ha fasader som også er kledd med 

trekledning på minimum 30% av fasadens samlede areal mot E45. For BAA2 skal avkjørselen være 

plassert mot vest». 

 

- 2.3 Områder for forretning, lager og industri BAA4-BAA5 

2.3.1 Generelt 

«Innenfor område BAA14-BAA5 tillates etablering av arealkrevende virksomhet innen salg og service 

tilknyttet til bil- og caravanbransjen samt lager og industri. Annen forretningsvirksomhet tillates ikke. 

For øvrig gjelder bestemmelse 2.1 også for BAA4-BAA5. BAA4-BAA5 skal ha fasader som også er 

kledd med trekledning på minimum 30% av fasadens samlede areal mot E45.» 

 

- 4 Grønnstruktur 

4.1 Vegetasjonsskjerm GV 

«Innenfor områdene for vegetasjonsskjerm GV er snauhogst av trær eller annen representativ 

stedegen vegetasjon ikke tillat. Skøtsel av bar- og lauvskog som ungskogpleie med 

avstandsregulering, tynning, stammekvisting mm skje i samråd med kommunal skogmyndighet». 

 

- 6.2 Hensynsone ifm. Asfaltverk H740_1 

Retningslinje: 

«Båndleggingssone H740_1 omfattes av §24-3 jf. forskrift om begrensning av forurensning. Det er 

ikke tiltatt med bygninger og anlegg hvor folk jevnlig oppholder seg og hvor støv eller støy fra 

asfaltverk kan utgjøre en ikke ubetydelig merbelastning til bebyggelsens egne støv- og støykilder. 

Båndleggingssonen gjelder 300m fra sentrum av asfaltverkets lokalisering». 

 

Planadministrasjonen vil påse at bestemmelser, plankart, planbeskrivelse og planregister blir 

oppdatert i henhold til vedtak. 

 

Orientering om klageadgang 

Dette vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark i samsvar med forvaltningslovens 

§ 27. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er gjort kjent. Klagen sendes til 

Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta. Planutvalget vil behandle 

klagen før oversendelse til klageinstansen. 

 

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller 

klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  
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Planstatus 

 
Gjeldende plan er områderegulering for Skillemoen industriområde vedtatt 19.09.16 med planid 

20140004. 

 

Høring 

Endringsforslaget ble sendt ut på høring den 22.02.21 med høringsfrist den 19.03.21. 

Statsforvalteren fikk utvidet sin høringsfrist til den 21.04.21 da høringsbrevet ved en inkurie ikke kom 

frem i første forsendelse. Det kom inn til sammen 10 høringssvar. Disse gjengis under, etterfulgt av 

administrasjonens kommentar:  

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark i brev datert den 15.04.21: 

I denne saken ser ikke Statsforvalteren at foreslåtte endringer er av slik karakter at de må 

underlegges ordinær planprosess. Det understreker at dette er gjort etter en vurdering av 

endringenes virkning opp mot Statsforvalterens ansvarsområder i plansaker, og at andre 

sektormyndigheter vil kunne ha en annen oppfatning etter en vurdering av deres saksfelt. Det 

understrekes videre at Statsforvalterens vurdering av prosessform i plansaken ikke er bindende for 

Statsforvalteren som klageinstans i et tilfelle der valg av prosessform påklages. 

 

Statsforvalteren gjør oppmerksom på at selv om endringene tas etter forenklet prosess, vil likevel de 

ordinære reglene om kunngjøring av reguleringsplaner gjelde. 

 

Faglig merknad: 

Forurensningsforskriften kapittel 24 om Forurensninger fra asfaltverk § 24-3 om plassering av 

asfaltverk, sier at stasjonære asfaltverk ikke skal plasseres nærmere enn 300 meter fra nærmeste 

bebyggelse eller naturområde, og at mobile asfaltverk ikke skal plasseres nærmere enn 200 m fra 

nærmeste bebyggelse eller naturområde. Siden asfaltverket allerede er på plass, må kommunen ikke 

plassere tomter nærmere asfaltverket enn det som er nevnt over for å unngå problemer med lukt, 

støv og støy. 
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Administrasjonens kommentar: Jf. forskrift om begrensning av forurensning §24-1. femte ledd, er 

bebyggelse definert som følger: «Med bebyggelse menes bygninger og anlegg hvor folk jevnlig 

oppholder seg og hvor støv eller støy fra asfaltverk kan utgjøre en ikke ubetydelig merbelastning til 

bebyggelsens egne støv- og støykilder.»  

 

Det er planadministrasjonens vurdering at det er mulig å endre områdene avsatt til 

massedeponi/lager til industri/lager fordi virksomhetene som nå ønsker å etablere seg i området ikke 

vil få en betydelig merbelastning av støy og støv fra asfaltverket. Det er også begrensninger på 

kontorplasser i områdeplanen som gjør at det vil være begrenset med folk som jevnlig oppholder seg i 

området. Endringen er kun en presisering av bestemmelser som var gitt i vedtatt plan av 19.09.2016 

der det allerede var planlagt at asfaltverket skulle etablere seg på tomten som de i dag fester og 

tomter nærmere enn 300 meter var regulert inn i planen.   

 

Endringen innebærer at det angis en hensynsone H740_1 i plankart som er knyttet til retningslinjen 

angitt i pkt. 6.2 i planbestemmelsene. 

Det er også lagt inn en kontorbestemmelse som legger begrensinger på muligheter for å etablere 

kontorarealer inne på industriområdet. Se bestemmelse pkt. 2.1.1. 

 

For en utdypet begrunnelse, se vurdering lenger ned i vedtak. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune i brev datert den 11.03.21: 

Fylkeskommunen er enig i at de foreslåtte endringene ikke er av en slik karakter at de må 

underlegges ordinær planprosess. Fylkeskommunen understreker at dette er en vurdering av 

endringenes virkning på våre ansvarsområder. Andre sektormyndigheter vil kunne ha en annen 

oppfatning etter en vurdering av deres saksfelt. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune gjør oppmerksom på at selv om endringene tas etter forenklet 

prosess, vil likevel de ordinære reglene om kunngjøring av reguleringsplaner gjelde. 

Forutsetningene for å gjennomføre planen forandres ikke nevneverdig ved å tillate omsøkte 

endringer. Troms og Finnmark fylkeskommune vil ikke gå mot mindre endring av reguleringsplan som 

omsøkt. 

 

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi gjør oppmerksom på at 

det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, 

Finnmark. 

 

Administrasjonens kommentar: Tas til orientering.  

 

Sametinget i brev datert 05.03.21: 

Sametinget har ingen merknader til den mindre endringen av områdereguleringen for Skillemo 

industriområde. 

Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 

fylkeskommunen. 

 

Administrasjonens kommentar: Tas til orientering.  
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Statens vegvesen i brev datert 05.03.21:  

«Det er også foreslått å legge til rette for arealkrevende virksomhet innen salg og service tilknyttet til 

bil- og caravanbransjen profilert mot E-45. Endringsforslaget adresserer også ansvar for oppsett av 

gjerde mot grønnstruktur.» 

 

Selv om det tilrettelegges for profilering mot E45 skal Statens vegvesen Håndbok V323 Reklame og 

trafikkfare følges og det bør henvise til den i bestemmelser og retningslinjer under punkt 2.3 

områder for forretning, lager og industri BAA4-BAA5 2.2 og områder for bensinstasjon, lager og 

industri BAA1-BAA3. 

 

Administrasjonens kommentar: Administrasjonen endrer retningslinje til bestemmelse 2.2.1 og 2.3.1 

og viser til «Statens Vegvesens Håndbok V323 Reklame og trafikkfare». 

 

NVE i brev datert den 15.03.21: 

NVE gir generell tilbakemelding og ikke konkret uttalelse i denne saken. 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av 

kommuner med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til 

reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger.  

 

Dette fremgår av brev til kommunene av 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i 

arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt 

ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE 

gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

 

Administrasjonens kommentar: Tas til orientering.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning i brev datert den 22.03.21: 

Ifølge Norges geologiske undersøkelse (NGU) ligger planområdet innenfor en registrert 

forekomst av sand og grus av lokal betydning. Forekomsten er en større elveslette, 

hvor NGU beskriver at topplaget kan være aktuell for uttak. Høringssaken omhandler 

endringer av en allerede vedtatt reguleringsplan som innebærer bebyggelse og 

næringsaktivitet. Vi kan ikke se at endringene gir begrensninger for uttak av masser ut 

over det vedtatt plan allerede forårsaker. 

 

Administrasjonens kommentar: Tas til orientering.  

 

Anlegg Nord AS i brev datert den 16.03.21: 

Innsigelse på pkt. 2.1.1 Generelt, innenfor BKB1 - BKB13 er det ikke tillatt ... 

Forslaget om at kun 10% av bygningens bruksareal kan inneholde kontorfunksjon kan 

vi ikke se er hensiktsmessig, vi og andre større anleggsentreprenører som omsetter på vår 

størrelse på over 230 mill. pr. år må ha et mye større kontorlokale en disse l 0 prosentene. 

Vi er oss bekjent minst 2 slike bedrifter som ønsker å etablere oss på Skillemoen og vårt 

behov for kontorfunksjon inkl. møterom, kantine og sanitær vil bli på mellom 30 og 50% av 

bygningsmassen. Hvis dette ikke endres vil det si at vi og Veidekke som er like stor som oss 

ikke kan etablere oss på Skillemoen, Veidekke vil ha et kontorfunksjons behov på ca. 30% og 

vi på nærmere 50%. 



Side 7 av 19 
 

 

Vårt forslag til regulering er at det kun skal være l bedrift pr. bygning og/eller samme eiere i 

samme bygning. 

 

Administrasjonens kommentar:  

Bestemmelsen vil ikke endres, men det vil spesifiseres at kantine, sanitæranlegg, trimrom, garderobe 

og parkeringsareal ikke regnes som kontorfunksjoner i retningslinje til 2.1.1. BRA skal regnes jf. TEK 

17 pkt. 5.4.  Planadministrasjonen vil påpeke at områderegulering for Skillemo industriområde ikke 

har til hensikt å etablere virksomheter med stort behov for kontorfunksjoner på industriområdet. De 

kontorfunksjonene som kan etableres på tomtene skal være nødvendig for drift og vedlikehold til 

selve industri-, forretnings- eller lagervirksomheten på tomten. Kontorfunksjoner som ikke er 

nødvendige for drift og vedlikehold for virksomheten tillates derfor ikke på Skillemo industriområde.  

 

Skogbruksjefen i Finnmark i brev datert 02.03.21: 

Skogbrukssjefen har forslag til nye bestemmelser og endring av bestemmelser m/retningslinjer: 

 

§ 1.2 Rekkefølgekrav 

Ny bestemmelse (med for eksempel bokstav) 

 a) Før det kan gis byggetillatelse innenfor bestemmelsesområdet skal torv, humus og jordmasser 

deponeres på godkjent deponi. 

 

Endret bestemmelse (med for eksempel bokstav) 

c) Før tomtene som grenser mot grønnstruktur og offentlig veg kan gis brukstillatelse må det settes 

opp et gjerde. (Se for øvrig nytt 2.1.10) 

 

Kommentar: Gjerdet mot grønnstruktur bør utvides til også å gjelde mot offentlig veg. Erfaring fra 

tidligere Aronneskjosen industriområde viste at når tomta ble for liten så flyttet bedriftseierne 

utstyret sitt ut mot vegen og i veggrøfta. 

 

Forslag til nye retningslinjer: 

Organiske jordmasser skal deponeres på område for framtidig jordbruksproduksjon (BRU29) framfor 

mellomlagring på andre deponier (jfr kommuneplanens bestemmelser 2.11.2) 

 

Forslag til endret retningslinje: 

Skogbrukssjefen mener gjerdet må settes opp av Alta kommune. 

Det kan også tilføyes i retningslinjene at: Bestemmelsen skal bidra til at det ikke bebygges eller lagres 

utstyr i område satt av til grønnstruktur og vegformål m/grøfter. Det skal samtidig sørges for at dyr 

kan passere mellom grønnstruktur. 

 

§ 2 Bebyggelse og anlegg 

§ 2.1.1 Generelt 

Retningslinjer - To nye punkter (hvis mulig) 

• Klimagassregnskap skal utarbeides i forbindelse med alle større tiltak – Nybygg over 1000 m2 BRA 

(jf. kommuneplanens bestemmelser 1.8.1 c) 

• Mellom hver tomt er det avsatt et skogbelte. Snauhogst er ikke forbudt, men av hensyn til estetikk 

samt beholde noe av naturmangfold henstilles det til at furutrær og lauvtrær kan forbli stående og 

skjøttes/forskjønnes med stammekvisting ol. 
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Forslag til nye punkter: 

2.1.10 Gjerder 

Det skal etableres gjerder i tomtegrensene mellom grønnstruktur (jfr 4.1) og de offentlige veiene for 

å hindre at offentlige arealer og grønnstruktur privatiseres (parkering, lagring etc). Hærverk/skade på 

gjerder skal erstattes av tilstøtende bedrift/tomteeier. 

 

2.1.11 – Snødeponering 

Behovet for snødeponering skal løses på egen tomt, det er ikke tillatt med snødeponering i LNFR eller 

grønnstruktur. 

 

4 Grønnstruktur 

§ 4.3 GV og GKG - Ny bestemmelse (med for eksempel bokstav) 

a) Innenfor området GV og GKG tillates skjøtsel av bar-og lauvskog som ungskogpleie med 

avstandsregulering, tynning, stammekvisting mm. i samråd med kommunal skogmyndighet, 

snauhogst av trær eller annen representativ stedegen vegetasjon i grønnstrukturområder er ikke 

tillatt. 

b) Innenfor området GV og GKG tillates det ikke masse-og snødeponering, parkering, lagring av 

materiell eller utstyr, hensetting av mobile innretninger osv. 

 

Retningslinjer – nytt 

• Skogen er ikke statisk, den vil vokse og utvikle seg. På sikt så vil behovet melde seg med 

forskjønnelse ved fjerning av krattskog, skjeve trær mm. 

 

Til opplysning - All skog i Alta kommune er definert som vernskog jfr skogbrukslovens § 12, (vedtak i 

fylkeslandbruksstyret datert 21.06.1999). 

Dette betyr at skogen er å tjene som vern mot skred og ras, elvebrudd, skadeflom, sandflukt eller 

lignende eller særlig til vern for annen skog, dyrket jord og bebyggelse, eller at det er så vanskelige 

foryngelsesforhold eller liten veksterlighet at skogen kan ødelegges ved mishandling eller feilaktig 

hogst. 

 

Administrasjonens kommentar:  

 

1.2 Rekkefølgekrav 

Administrasjonen endrer bestemmelse: pkt. 1.2 til «Før det kan gis byggetillatelse innenfor BKB8 må 

høyspentlinje være tatt bort og masser må være deponert på godkjent deponi.» 

Forslag til tilhørende retningslinje legges inn: «Organiske jordmasser bør deponeres på område satt 

av til framtidig jordbruksproduksjon (BRU29) jf. kommuneplanens arealdel 2.11.2.» 

 

Ansvar for gjerde endres i retningslinje til pkt. 1.2: «Det er Alta kommune som ar ansvarlig for å sette 

opp gjerde. Bestemmelsen skal bidra til at det ikke bebygges eller lagres utstyr i område satt av til 

grønnstruktur og skal samtidig sørge for at dyr kan passere mellom grønnstrukturen og 

industriområde. Hærverk/skade på gjerder skal erstattes av tilstøtende bedrift/tomtefester.» 

Gjerde mot offentlig veg tas ikke med som et rekkefølgekrav fordi forslag om å sette opp gjerder mot 

offentlig veg ikke har vært på høring og tomtene allerede er tildelt uten dette kravet. Derfor anbefaler 

vi ikke denne endringen. 
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2 Bebyggelse og anlegg 

2.1.1 Generelt 

Forslag om klimaregnskap legges ikke inn i bestemmelsen, men det legges inn en bestemmelse for 

pkt. 2.1.1 med følgende formulering: «Ved større tiltak skal det, tilpasset tiltakets omfang redegjøres 

for tiltak for å redusere energibruk, tiltak for å redusere klimagassutslipp samt valg av 

energiløsninger og byggematerialer. Jf. 1.8.1 b i KPA». Med følgende retningslinje: «Klima og 

energibestemmelsen er definert i KPA pkt. 1.8.1 b og legges inn som bestemmelse på bakgrunn av 

pkt. 1.3.1 b i KPA.» 

 

Angående skogbelte mellom tomter: Retningslinje med følgende formulering legges inn til 

bestemmelse 2.1.4: «Snauhogst på egen tomt er ikke forbudt, men av hensyn til estetikk og 

naturmangfold henstilles det til at furutrær og lauvtrær kan forbli stående og skjøttes/forskjønnes 

med stammekvisting ol der det er mulig». 

 

Forslag til nye punkter: 

2.1.10 Gjerder 

Forslag om egen gjerdebestemmelse legges ikke inn da oppføring av gjerde allerede ligger inne som 

et rekkefølgekrav og som bestemmelse for grønnstruktur. Krav for utelagring finnes i bestemmelse 

pkt. 2.1.4.  

 

2.1.11 – Snødeponering 

Forslag om snølagring legges ikke inn som en egen bestemmelse, da bestemmelse pkt. 2.1.4 dekker 

samme formål. Setningen i bestemmelsen presiseres derimot noe for å gjøre det enda tydeligere at 

snølagring skal løses på egen tomt.  

 

4.3 GV og GKG - Ny bestemmelse  

Formulering om skjøtsel av bar- og lauvskog legges inn i bestemmelse 4.1.  Formulering b) blir tas ikke 

inn som en bestemmelse da dette ivaretas gjennom arealformålet, samt bestemmelse og retningslinje 

1.2 samt 2.1.4. Retningslinje om skjøtsel regnes også som ivaretatt og tas derfor ikke med.  

 

Kommunalteknikk v. Alta Kommune i brev datert den 10.03.21: 

Viser til mottatt høring. Virksomhet Kommunalteknikk har følgende kommentarer: 

Ved en eventuell etablering av bensinstasjon bør tiltakshaver gjøres oppmerksom på at 

stikkledninger til vann ikke er diffusjonstette og at nødvendige tiltak for å forhindre lekkasje fra 

stasjonen må planlegges. 

 

Administrasjonens kommentar: Følgende retningslinje legges til for pkt. 2.2.1: «Stikkledninger til vann 

er ikke diffusjonstette og det må planlegges nødvendige tiltak for å forhindre lekkasje fra 

bensinstasjon.»  

 

Leder for næringsutvikling v. Alta kommune i brev datert den 19.03.21:  

Viser til ovennevnte høring og har kommentar til pkt 1.2 Rekkefølgekrav. I forslag til retningslinjer til 

dette punktet foreslås det at «Det er fester eller tiltakshaver på tomten som har ansvaret for å sette 

opp gjerde.» Retningslinjene til punktet må endres til: «Alta kommune har ansvar for- og tar 

kostnaden med å sette opp gjerde.» 
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Begrunnelsen for innspillet er at et fåtall tomter blir belastet med en merkostnad for oppsetting av 

gjerde mot grønnstruktur. Det er viktig å ivareta grønnstrukturen, og da må denne type tiltak inngå 

som en del av felleskostnaden for området. 

Ved utlysning av tomtene i oktober 2020 ble tomtepris inkl. infrastruktur satt til kr 200.- pr kvm. Det 

blir derfor urimelig påføre de tomtene som grenser til grønnstruktur en merkostnad. Med bakgrunn i 

at utbyggingen av området kan komme til å ta noen år, er det mest hensiktsmessig at Alta kommune 

etablerer gjerdet før bedriftene etablerer seg der. 

 

Administrasjonens kommentar: Retningslinjer til pkt. 1.2 endres til: ««Det er Alta kommune som er 

ansvarlig for å sette opp gjerde. Bestemmelsen skal bidra til at det ikke bebygges eller lagres utstyr i 

område satt av til grønnstruktur, og skal samtidig sørge for at dyr kan passere mellom 

grønnstrukturen og industriområde. Hærverk/skade på gjerder skal erstattes av tilstøtende 

bedrift/tomtefester.» 

 

 

Vurdering av planendringer 

Alle endringer i bestemmelsene for områderegulering for Skillemoen industriområde er markert i 

bestemmelsene i vedlegg 2. Lyseblå tekst er endringer som ble lagt inn før høring. Mørkeblå tekst er 

endringer som er lagt inn etter høring.  

 

Under følger en oppsummering av alle endringene i bestemmelsene med en kort begrunnelse for 

endringsforslagene. Deretter følger en oppsummering av endringer i plankart og videre en vurdering 

av sikkerhet og sårbarhet samt naturmangfold.  

 

Bestemmelser og retningslinjer som tas ut av plan:  

1.2 Rekkefølgekrav 

««Før det kan gis byggetillatelse innenfor BKB1-3 og BKB5-9 må sikkerhetsfelt tilknyttet eksisterende 

sprengstofflager vurderes. Driver av lager er ansvarlig for denne vurderingen. Denne bestemmelsen 

faller bort når sprengstofflager flyttes.» 

 

Dette rekkefølgekravet tas bort da Alta kommune har en skriftlig avtale med eier av 

sprengstofflageret om at Alta kommune skal rive og flytte vekk sprengstofflageret før det igangsettes 

byggetiltak på industriområdet. 

 

«Innenfor BAS 1-3 tillates det ikke deponering av eksterne masser før overvåkingsstasjoner for 

grunnvann er etablert». 

 

Dette rekkefølgekravet tas bort da det etter en ny vurdering fra planadministrasjonen ikke er 

nødvendig å etablere overvåkningsstasjoner for grunnvann basert på den kunnskapen 

administrasjonen nå har om grunnforholdene og bedriftene som skal etablere seg her. For en 

nærmere beskrivelse av denne vurderingen se vurdering om risiko og sårbarhet lenger ned i 

vedtaksdokumentet. 

 

«Før det kan gis byggetillatelse innenfor bestemmelsesområde #1 skal det gjennomføres arkeologisk 

utgraving av kulturminne innenfor området». 

 

Dette rekkefølgekravet tas bort da det har blitt utført en arkeologisk utgraving av kulturminne 
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innenfor området og bestemmelsen er ivaretatt. 

 

2.1.5 Avkjørsler 

«sydligste tomt innenfor område BKB5 må ha avkjørsel mot vest».  

 

Tas bort, da arealformålsområde har fått nytt feltnavn og bestemmelsen ivaretas i ny bestemmelse 

jf. pkt. 2.2.1. 

 

2.1.8 Etablering av asfaltverk BKB1 

«Tiltak etter plan og bygningslovens kapittel 20-1 som kan være til hinder for etablering av asfaltverk 

innenfor området tillates ikke. Denne bestemmelsen bortfaller dersom det gis utslippstillatelse til 

asfaltverk på en annen lokalitet i Alta kommune.» Endres til: «Innenfor området BKB1 tillates 

etablering av asfaltverk.» 

 

Denne bestemmelsen endres da det nå er etablert asfaltverk på tomteområdet. Det er 

foreslått lagt inn en hensynsone H740_1 i planbestemmelsens pkt. 6.2 som skal ivareta og presisere 

denne bestemmelsen og således sørge for at det ikke etableres tiltak som kommer i konflikt med 

asfaltverket. 

 

2.2. Massedeponi og lager BAS1-BAS3 

Bestemmelsene for 2.2 Massedeponi og lager BAS1-BAS3 tas ut av plan, og områdene 

endres til industri og lager grunnet at det ikke lenger er behov for massedeponi på industriområdet. 

Midlertidig deponering av masser innenfor området som nå får feltnavn BKB8, er ivaretatt i nytt 

rekkefølgekrav jf. pkt. 1.2 i bestemmelsene.  

 

Bestemmelser og retningslinjer som tas inn i plan:  

1.2 Rekkefølgekrav 
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Rekkefølgekravet om byggetillatelse på BKB8 tas inn for å sikre at området som ved forslag i 

planendringen har fått feltnavn BKB8, ikke tas i bruk til industri og lager før mellomlagring av masser 

er opphørt og høyspentledning er fjernet. 

 

Gjerdekravet tas inn i rekkefølgebestemmelsen for å sikre at det blir satt opp et gjerde som 

hindrer at grønnstrukturen brukes som midlertidig og permanent lagringsplass for utstyr og 

materialer. Planadministrasjonen mener at gjerde mot grønnstruktur er viktig å få på plass før 

brukstillatelse innvilges, da administrasjonen har erfaring med at lagring av materialer i 

grønnstruktur har vært et problem på andre industriområder i kommunen. Annen gjerdebruk kan 

tillates for tomter som på grunn av helse og sikkerhet må ha større gjerder enn overnevnte 

gjerdekrav.  
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2.1.1 Generelt 

 
Bestemmelsen om energi og kilmatiltak tas inn i planen for å sørge for at utbygger gjør vurderinger 

og redegjør for tiltak som kan redusere energibruk i bygg, redusere klimautslipp i bygg og 

byggeprosess samt at utbygger vurderer energiløsninger og valg av byggematerialer som kan 

redusere energibruk og klimagassutslipp.  

 

Bestemmelsen om kontorarealer tas inn, da det er behov for å sikre at kontorlokaler som etableres 

på område er tilknyttet til industrivirksomheten som er etablert på tomta, og at kontorlokalene ikke 

leies ut til andre formål. Kontorfunksjonene skal kun etableres hvis de er nødvendig for drift av 

industri-, eller lagervirksomheten.  

 

2.1.3 Utnyttelsesgrad 

 
«Maks tillatt utnyttelse er 75 % -BYA for hver enkelt tomt. Minimum tillatt utnyttelse er 10 %-BYA for 

bygg på hver enkelt tomt.»  

 

Denne bestemmelsen tas inn, da det er ønskelig å ha en minimum utnyttelsesgrad for bygg 

på 10% for å sørge for at virksomhetene som etablerer seg i området har et reelt behov for en 

næringstomt. Bestemmelsen om utnyttelsesgrad er tatt bort fra kartet og inn i 

bestemmelsene fordi det er lite hensiktsmessig å ha for mye tekst i kartet. 
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2.1.4 Byggeskikk og estetikk 

 
 

Bestemmelsen om utomhusplan tas inn som et supplement til situasjonsplanen som legges ved i 

byggemeldingen, for å kunne planlegge et helhetlig samspill mellom bygninger og tilhørende 

uteområder med mål å oppnå gode, funksjonelle og estetiske løsninger. 

 

Bestemmelsen om ute- og snølagring foreslås tatt inn fordi Skillemoen industriområde legger til rette 

for utelagring og det er ønskelig at hele området skal fremstå som ryddig for trivsel og sikkerhet. 

Retningslinje tas inn: «Snauhogst på egen tomt er ikke forbudt, men av hensyn til estetikk og 

naturmangfold henstilles det til at furutrær og lauvtrær kan forbli stående og skøttet/forkjønnes med 

sammenkvisting ol der det er mulig.» 

 

2.2 Områder for bensinstasjon, lager og industri BAA1-BAA3 

2.2.1 Generelt 

 
Områdene endres for å kunne inkludere muligheter for bensinstasjon. Om det viser seg at ikke 

alle tre tomtene vil bli benyttet til bensinstasjon, så skal tomtene også kunne brukes til lager og 

industri. BAA2 får samme bestemmelse som BKB5 har i gjeldende plan. 
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2.3 Områder for forretning, lager og industri BAA4-BAA5 

2.3.1 Generelt 

 
Disse bestemmelsene tas inn i planen fordi det har vært et politisk ønske om at tomtene 

nærmest E-45 skal benyttes til bil og caravanbransjen som har behov for mye plass og som har behov 

for profilering mot E-45. 

 

4 Grønnstruktur 

4.1 Vegetasjonsskjerm GV 

 
Bestemmelsen endres etter innspill fra skogbrukssjefen og oppdateres iht. nye feltnavn i nytt 

plankart.  

 

6.1 Frisiktsoner H120_1-9 

Endre hensynsonenavnet til H140_1-20 slik at det stemmer overens med gjeldede plan. 

 

6.2 Hensynsone ifm. Asfaltverk H740_1 
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Denne retningslinjen viser til forskrift om begrensning av forurensning §24-3 og legges inn som 

en retningslinje med hensynsone i plankartet med 300m fra asfaltverkets yttergrense for å 

synliggjøre forskriften i plan. 

 

Endringer i kart, se vedlegg 1: 

 Endring fra arealformålsnavn BKB til BAA 1-5 med nye arealformålsgrenser. 

 Endring fra arealformålsnavn BAS1-3 til BKB 2, 7 og 8 med nye arealformålsgrenser. 

 Hensynsone H740_1 for asfaltverket tas inn i kartet.  

 Bestemmelsesområde #1 er tatt bort og bestemmelsesområde #2 endres til nr #1 i plankart 

og bestemmelse pkt. 2.1.9.  

 Eiendomsgrense mellom tomtene på felt BKB4 tas bort da eiendomsgrensen vanskeliggjør 

etablering av bedrift som har opsjon på begge tomtene, fordi bedriften har et behov for å 

etablere en bygning som krysser eiendomsgrensen. Endringer av tomtegrenser kan gjøres 

gjennom delegert myndighet dersom endringen ikke medfører vesentlige endringer av plan 

jf. pkt. 4.4 i planbeskrivelsen til områderegulering for Skillemo industriområde.  

 

Begrunnelse for behandling etter forenklet prosess med vedtatte endringer for områderegulering 

for Skillemoen industriområde 

Jf. §12-14 i pbl. kan kommunestyret delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i 

reguleringsplan når endringene «i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går 

utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.» 

Jf. 1.1 i planbeskrivelsen for vedtatt områderegulering for Skillemoen industriområde er 

hovedformålet «å tilrettelegge et stort og fremtidsrettet industriareal på Skillemo for arealkrevende 

virksomheter i tråd med vedtatt kommuneplan». «Planen skal i tillegg til å fastsette tillatt arealbruk 

også muliggjøre rask utbygging av første fase.» 

 

Det vises også til at deler av arealet reguleres «med sikte på at ukontroversielle virksomheter kan 

etableres uten krav til detaljregulering.» og at «Planen skal ta høyde for ulike typer tradisjonelle 

industri- og lagervirksomheter. Deler av området planlegges for deponering av rene jordmasser. Alta 

kommunes vil prioritere en forsvarlig driftsform av deponiet». 

 

Begrunnelsen for at planadministrasjonen ønsker å behandle planendringen etter forenklet prosess 

er at planendringen i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig og at det ikke går 

utover hovedrammen i planen fordi det fortsatt reguleres for industri og lager, selv om deler av 

område ikke lenger planlegges for deponering av masser. Forretningsvirksomhet mot E45 gjelder kun 

for arealkrevende virksomhet innen salg og service tilknyttet til bil- og caravanbransjen. Det er 

planadministrasjonens vurdering at planendringen heller ikke berører hensynet til viktige natur- og 
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friluftsområder i noen større grad enn vedtatte plan. En videre vurdering følger under: 

 

Risiko- og sårbarhet 

Risiko og sårbarhet ved å ikke etablere grunnvannsovervåkningsstasjoner i planområdet: 

Området er lite sårbart for forurensing, og i den grad plankravet er motivert ut fra å beskytte vår 

vannkilde i Englandsskogen er det ingen belegg for stille dette kravet. Som dokumentasjon vises det 

til Norconsult rapport «Raipas og Englandsskogen brønnfelt – utforming av sikringssoner med 

bruksrestriksjoner» datert 2019-12-04. Her er på nytt sikringssonene vurdert og ligger langt unna 

Skillemoen Industriområde. 

 

Industriområdet bygges ut med offentlig VA anlegg og kommunen har hjemmelsgrunnlag for å kreve 

at det skal foreligge særskilt påslippstillatelse fra industrivirksomheter som generer særskilt 

forurensende avløpsvann. Avløpet ledes til vårt renseanlegg i Bossekop. 

 

Hovedregelen er at det er forbudt å forurense, jf. forurensingslovens §7. Forurensende virksomheter 

skal ha særskilt tillatelse, jf. forurensingslovens §11. Slike industrivirksomheter er derfor underlagt 

konsesjonsplikt der normalt Statsforvalteren er forurensningsmyndighet. Konsesjonens vilkår skal 

hindre at uakseptabel forurensing finner sted. Eksempelvis har asfaltverket egen konsesjon med 

vilkår. Asfaltverkets virksomhet slik den nå foregår har for øvrig ingen forurensingspotensiale for 

grunnvannet. 

 

Etablering av industrivirksomheter i et område i seg selv ikke et argument for at man skal overvåke 

grunnvannet fra området. I så fall må slikt krav gjelde for alle industriområder i kommunen. Der er 

ingen spesifikk grunn til at slik krav kun skal gjelde for Skillemoen. At man kjører til fyllmasser er 

heller ikke forbundet med økt risiko. Det blir ikke kjørt inn forurensende masser eller skrot. I så fall 

skal det foreligge særskilt tillatelse til dette, jf. §11. 

 

Etablering av grunnvannsbrønner for prøvetaking og for kartlegging av grunnvannsstrømmer er 

kostnadskrevende, krever hydrogeologisk kompetanse og må følges opp over lengere tid. Krav om 

grunnvannsovervåking er derfor etter administrasjonens vurdering ikke forholdsmessig i forhold til 

den risikoen et industriområde representerer. 

 

Risiko ved etablering av industri i hensynsonen til asfaltverket: 

Jf. §24-3 i forskrift om begrensning av forurensning skal ikke stasjonære asfaltverk plasseres 

nærmere enn 300 m fra nærmeste bebyggelse eller naturområde. Bebyggelse er definert jf. §24-1 

femte ledd i forskrift om begrensning av forurensning: «Med bebyggelse menes bygninger og anlegg 

hvor folk jevnlig oppholder seg og hvor støv eller støy fra asfaltverk kan utgjøre en ikke ubetydelig 

merbelastning til bebyggelsens egne støv- og støykilder.»  

  

Kort om asfaltverkets drift og utslipp: 

Asfaltverket er i drift mellom mai-oktober og har en årsdrift på ca. 70-80 000 tonn. Aktiviteten skjer i 

tidsrommet 07:00-19:00. Det er lite nattdrift og helgedriften er anslått til 12 søndags ettermiddager. 

Om støy og støvmålinger så vises det til rapport fra veiteknisk institutt utført den 04.08.20. 

Støymålinger fra veidekke viste at 20-36m fra antatt støysenter er støy beregnet til 104-106dBA. 750 

m. fra antatt støysenter er støy beregnet til 33dBA.Tallene viser at støymålingene ligger godt 

innenfor kravene til støyfølsom bebyggelse jf. pkt. 2.1.6 i planbestemmelsene. 
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Støvmålingen viser en støvkonsentrasjon fra skorstein på 6 mg/Nm3 (0.16kg/h). Lovkravet ligger på 

mindre enn 50mg/Nm3 og man kan derfor konkludere med at asfaltverket ligger godt innenfor 

lovkravet. 

 

Det er planadministrasjonens vurdering at det er mulig å endre områdene avsatt til 

massedeponi/lager til industri/lager fordi virksomhetene som nå ønsker å etablere seg i området ikke 

vil få en betydelig merbelastning av støy og støv fra asfaltverket. Det er også begrensninger på 

kontorplasser i områdeplanen som gjør at det vil være begrenset med folk som jevnlig oppholder seg 

i området. Endringen er kun en presisering av bestemmelser som var gitt i vedtatt plan av 19.09.2016 

der det allerede var planlagt at asfaltverket skulle etablere seg på tomten som de i dag fester og 

tomter nærmere enn 300 meter var regulert inn i planen.   

 

Endringen innebærer at det angis en hensynsone H740_1 i plankart som er knyttet til retningslinjen 

angitt i pkt. 6.2 i planbestemmelsene. Denne endringen vil kunne synliggjøre og konkretisere hvor i 

planområdet båndleggingssonen omfattes av §24-3 jf. forskrift om begrensning av forurensning. 

 

Det er også lagt inn en kontorbestemmelse som legger begrensinger på muligheter for å etablere 

kontorarealer inne på industriområdet. Se bestemmelse pkt. 2.1. 

 

Risiko og sårbarhet ved tilrettelegging for tre bensinstasjoner: 

Jf. pkt. 14 s. 11 i ROS analysen (Vedlegg 8 i planbeskrivelsen) står det følgende om risiko for 

storbrann: «Estimert utrykningstid er oppgitt til 18 minutter. Det forutsettes etablert tilstrekkelig 

slukkevann. Dersom det skal etableres bygninger, anlegg, opplag og lignende som ved sin 

beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for 

stor brann må det gjennomføres en ytterligere vurdering av risiko.» Det er planadministrasjonens 

vurdering at tre bensinstasjoner ved siden av hverandre kan antas å medføre særlig brannfare. Det 

må gjøres tilstrekkelig vurderinger i byggesak mht. etableringer for bensinstasjon. 

 

Risiko og sårbarhet for trafikkulykker ved tilrettelegging for mer industri samt tilrettelegging for 

arealkrevende virksomhet innen salg og service tilknyttet til bil- og caravanbransjen: 

Ved en tilrettelegging av mer industri og tilrettelegging for virksomheter innen salg og service 

tilknyttet til bil- og caravanbransjen er det tenkelig at trafikkmengden kan bli noe høyere enn det 

som er forespeilet i eksisterende planbeskrivelse. 

 

Rekkefølgekravet jf. pkt. 1.2 i bestemmelsene er derimot ikke foreslått endret. Pkt. 1.2 sier at «E45 

(Rv 93) skal oppgraderes iht. Statens vegvesens veinormal med sammenhengende G/S-vei mellom 

Steinfossveien og adkomst til industriområde (KV6) før det tillates bebyggelse ut over 20 000 m2- 

BRA.» Det er derfor planadministrasjonens vurdering at endring av formålsområdene ikke vil gi noen 

vesentlig betydning når det gjelder risiko og sårbarhet knyttet til trafikkulykker. 

 

Naturmangfold 

Planadministrasjonens vurdering er at ingen av endringene vil ha noen vesentlig påvirkning på 

naturmangfoldet. Endringsforslagene bidrar ikke til noen utvidelse av planområdet og det er ingen 

endringer i foreslått grønnstruktur. Massedeponi/lager er foreslått endret til industri/lager og det 

vurderes ikke at denne endringen vil ha noen vesentlig påvirkning på naturmangfoldet. Hvilket 

arealformål som vil ha minst negativ effekt på naturmangfoldet er vanskelig å vurdere da det er 

usikkerhet om hvilken påvirkning virksomheter som skal etableres i området vil ha på 
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naturmangfoldet (BAS1-3 i eksisterende plan). På grunn av hensynsonen som båndlegger området 

pga. etablering av asfaltverk, vil det være mest sannsynlig med virksomheter som i hovedsak driver 

med lagervirksomhet i området. Lagervirksomhet vil sannsynligvis ha en mindre negativ effekt på det 

lokale naturmangfoldet enn massedeponi, fordi massedeponi kan bidra med lokal støvforurensning. 

Det er i tillegg satt strengere krav til utelagring og snødeponering samt skjerpet bestemmelser og 

rekkefølgekrav med gjerde mot grønnstruktur. Disse kravene kan være positivt for lokalmiljøet og 

biomangfoldet for området.  

 

Oppsummering og konklusjon 

Det er administrasjonens vurdering at endringer i områderegulering for Skillemo industriområde i 

liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, 

og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Endringene kan derfor vedtas 

som endringer gjennom forenklet prosess jf. 12-14 i plan og bygningsloven.  

 

Med hilsen 

Alta kommune 

 

Veslemøy Grindvik Ingrid Holtan Fredriksen 

avdelingsleder plan arealplanlegger 
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