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Melding om delegert vedtak- Søknad om mindre endring for Tøllefsvei boligfelt 

Saken er behandlet med saksnummer 225/21, etter delegert myndighet fra Planutvalget. 
 
Saksopplysninger 
Hensikten med detaljreguleringen for Tøllefsvei boligfelt er blant annet å legge til rette for 
eneboligtomter og rekkehus med tilhørende anlegg i Tøllefsvei, og å sikre gang- og sykkelvei/fortau 
langs Steinfossveien og Tøllefsvei.  
 
Området er under opparbeidelse, og i forbindelse med etablering og asfaltering av 
samferdselstiltakene, har det framkommet behov for justering av noen av tiltakene. Justeringene 
omhandler hovedsakelig breddeutvidelse av noen av kjørevegene og fortau/gang- og 
sykkelveger. Det er også gjort en presisering av overvannshåndtering for området i bestemmelsene, 
Se søknad i vedlegg 1-4. 
 
Vedtak 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 godkjennes søknaden i vedlegg 1-3 om 
endring etter forenklet prosess av detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt, planID 20080002. 
 
I tillegg til godkjenning av endringene som er omsøkt, vedtas det at følgende bestemmelser 
skal inn som nye punkter i planbestemmelse: 
1)  5.2.1 d): «o_GS3 skal sperres for biltrafikk med fysiske hinder, men skal ikke hindre 
fremkommelighet for gang og sykkel». 
2) 4.1.3 f) endres til «Frittstående garasje: Maks. BRA = 50 m2. mønehøyde inntil 5,5 m og 
gesimshøyde inntil 3 m.»  
 
Planadministrasjonen vil påse at bestemmelser, plankart og planregister blir oppdatert i 
henhold til vedtak når reviderte dokumenter er sendt inn.  
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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.  

Planstatus 

 
Gjeldende plan er Reguleringplan for Tøllefsvei boligfelt (planID 20080002), vedtatt den 14.02.2017. 
Opparbeidelse av planen begynte i 2018. 
 
Høring 
Søknaden ble sendt på høring i brev datert 24.02.21. Det har i løpet av høringsperioden kommet inn 
til sammen 6 uttalelser. En oppsummering av disse er gjengitt nedenfor: 
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark i brev datert 26.03.21: 
I denne saken ser ikke Statsforvalteren at foreslåtte endringer er av slik karakter at de må 
underlegges ordinær planprosess. Det understrekes 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. Vi vil i 
denne sammenheng påpeke at det ikke fremkommer av kommunens oversendelse hvilke instanser 
som er tilsendt saken på høring, og at det er kommunens ansvar å sørge for at berørte myndigheter 
forelegges saken for uttalelse. 
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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. 
 
Troms og Finnmark Fylkeskommune i brev datert 25.03.21: 
Troms- og Finnmark fylkeskommune har vurdert endringene til å være av en slik karakter at de kan 
behandles etter pbl. § 12-14, andre ledd. Vi har ingen ytterligere planfaglige merknader til endringen. 
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. 
 
Sametinget i brev datert 10.30.21 
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. 
Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planendringen. 
Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 
Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme 
fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre 
til dem som skal utføre arbeidet i marken.  
 
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge lov 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet 
være bygninger, hustufter, gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), 
teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift 
eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på 
ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse 
fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 
 
NVE i brev datert 22.03.21: 
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. 
 
Statens Vegvesen i brev datert 18.03.21: 
Endringen av reguleringsplanen omklassifiserer Tøllefsvei fra adkomstveg til samleveg. Eksisterende 
kryssløsning mot E45 har utfordringer med hensyn på trafikksikkerhet. Dagens linjeføring på 
Tøllefsvei gjennom kryssområde har vinkel ca.58 grader på E45 som ikke er i henhold til krav for 
utforming av kryss etter håndbok N100 Veg og gateutforming. «Krav til primærvegens linjeføring 
gjennom kryssområdet er gitt i den enkelte dimensjoneringsklasse. Vegen bør tilknyttes 
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primærvegen med tilnærmet rett vinkel. Vinkler (α) mindre enn 70 og større enn 110 grader bør 
unngås».  
Krysset tilfredsstiller ikke siktkrav på grunn av rekkverk er sikthindring i kryssområde. I tillegg er 
kurven på E45 Mikkelgrinda utfordrende med hensyn på trafikksikkerhet. Før en styrer mer av 
trafikken mot dette krysset må krysset utbedres slik ny vegløsning er regulert gjennom 
områderegulering for Skillemo industriområde. I dag er kryss Steinfossveien utbedret, og det bør 
legges opp til at krysset er hovedløsning fram til nye vegløsninger som inkludere kryss Tøllefsvei er 
utbygd. 
 
Alta kommune, barn og unges representant, i brev datert 08.04.21: 
Viser til overnevnte. For barn og unge er det ikke bra å erstatte g/s veg med fortau. Spesielt om 
vinteren vil det ofte ikke være mulig å se hva som er fortau og hva som er kjørebanen. Det er ekstra 
uheldig å endre til fortau der det er skoleveg. Vi ønsker at flest mulig barn skal gå til skolen og at det 
er trafikksikkert. 
 
Vurdering 
Generelt: 
Plan- og bygningslovens § 12-14 åpner for 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.  
 
Søker skriver følgende om vurdering etter plan- og bygningslovens §12-14:  
Omsøkte endringer er i et ubebygd boligfelt. Av vegtraseene var kun Tøllefsvei og Steinfossveien 
eksisterende veger før tiltak ble igangsatt i feltet i 2018. Omsøkte endringer består hovedsakelig av 
breddejusteringer for noen av kjørevegene, endring fra gang- og sykkelveg til fortau langs Tøllefsvei, 
presiseringer av overvannshåndtering i bestemmelsene og fjerning av faresone for 
høyspenningsanlegg. 
 
Det gjøres ingen endringer i øvrige formål eller tomter i planen (boligformål, lekeareal eller 
grønnstruktur), bortsett fra en liten justering mot eiendom gnr./bnr. 24/75 (Alta Strand Camping). 
Omsøkte endringer går ikke utover hovedrammene i planen, og berører heller ikke natur- og 
friluftsområder.  
 
Det er planadministrasjonens vurdering av endringen kan foretas gjennom forenklet prosess jf. § 12-
14. 
 
Vurdering av endringsforslagene: 
1. Steinfossveien – kjøreveg (o_KV1) og gang- og sykkelveg (o_GS1)/fortau (o_FT1)  
Bredde på både kjøreveg og gang- og sykkelveg/fortau har blitt utvidet noe i forhold til gjeldende 
reguleringsplan. Utvidelsen er på inntil 1 meter enkelte steder, inkludert areal til vegskulder. 
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På grunn av trangt parkeringsareal ved Øvre Alta skole, er det etablert en ekstra adkomst/utkjørsel 
for parkeringsplassen, jf. bilder under. Areal til fortau (o_FT1) er noe justert i dette området for å få 
en jevnere flyt mellom avkjørsel og fortau. 

 
 
 
Administrasjonens vurdering er at omsøkte tiltak er positiv da veien fortsatt vil sikre både kjøreveg 
og gang og sykkelveg og det vil bli bedre plass for både gang, sykkel og biltrafikk.  Administrasjonens 
vurdering av ny avkjørsel, er at det er fornuftig å etablere en ny avkjørsel som vist over for å lettere 
håndtere trafikk ved parkeringsplassen ved Øvre Alta skole. 
 
2. Tøllefsvei – kjøreveg og gang- og sykkelveg/fortau  
Tøllefsvei foreslås omgjort fra adkomstveg til samleveg, med tilhørende breddeutvidelse i samsvar 
med detaljreguleringens bestemmelser og retningslinjer, med bakgrunn i at den dimensjonerende 
kjøretøytypen er bobiler. For ikke å forskyve tilhørende gang- og sykkelvei, og dermed gå utover 
plangrensen, er o_GS2 omgjort til fortau o_FT2. Denne endringen gjør også at kjøreveg og fortau 
bedre passer sammen med tilgrensende reguleringsplan i sørvest. 
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Administrasjonens vurdering er at omsøkte endring er ok. Plangrensen stopper før Tøllefsveikrysset, 
og grenser til planen for områderegulering for Skillemo industriområde, der det er lagt opp til en 
kryssløsning som tilfredsstiller gode siktforhold. Statens vegvesens kommentar om siktkrav må derfor 
ses i sammenheng med områdereguleringen for Skillemo Industriområde med kryssløsningen mot E-
45 (se fig 1). Områderegulering for Skillemo industriområde har en regulert en veibredde på 5 meter 
for Tøllefsvei, og det må utføres en mindre planendring for områderegulering for Skillemo 
industriområde for å kunne gi hele Tøllefsvei en veistandard som samlevei. Dette forutsettes endret i 
forbindelse med detaljprosjekteringen av den regulerte kryssløsningen. 
 
Representanten for barn og unge argumenterer for at det ikke er bra å erstatte g/s veg med fortau 
og skriver at det kan være utfordrende om vinteren å se hva som er fortau. I områderegulering for 
Skillemo industriområde er det lagt opp til fortau som løsning for Tøllefsvei og ut mot E-45, og en 
endring fra g/s-vei til fortau i reguleringsplan for Tøllefsvei boligfelt vil derfor passe bedre med 
tilgrensende plan (se fig. 1). Endringsforslaget legger opp til at fortauet får en bredde på 3,5m og 
øker dermed bredden med 0,5m i forhold til regulert g/s veg. En endring til fortau vil derfor gi noe 
bedre plass for gående og syklende. Ved detaljregulering for kryssløsningen regulert i 
områderegulering for Skillemo industriområde, bør fortau utvides med 0.5m slik at det er samme 
bredde (3.5m) for hele fortauet langs Tøllefsvei.  
  
I dag er kryss Steinfossveien utbedret, og det vil være naturlig at dette krysset vil bli benyttet som 
hovedløsning fram til nye vegløsninger som inkluderer kryss for Tøllefsvei er utbygd, slik som Statens 
Vegvesen foreslår.  
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Figur 1: Kryssløsning for områderegulering for Skillemo industriområde m planid 20140004. 
 
Bestemmelse 5.1.1 bokstav b), knyttet til formål o_KV1-3, sier at «Fotgjengerovergang skal være 
opphøyet over kjørebanen og ellers tydelig markert». Fotgjengerovergangen vises i figur 5. 
Bestemmelsen foreslås endret til «Fotgjengerovergang skal være tydelig markert.»  
 
Administrasjonens vurdering er at det denne endringen er ok. o_GS3 er for øvrig ikke tydelig nok 
markert, og det må derfor settes opp et fysisk hinder som for eksempel store steiner eller en mindre 
bom som er enkel å sykle og gå forbi, slik at bilister ikke kjører på G/S-veien. Løsningen må ikke 
hindre brøyting av G/S-veien på vinteren. Det må derfor fremgå i bestemmelsene pkt. 5.2.1 at: 
«o_GS3 skal sperres for biltrafikk med fysiske hinder, men skal ikke hindre fremkommelighet for gang 
og sykkel». 

  
3. Steinfosstien – kjøreveg og tomtegrense  

 
Etter dialog med grunneier av gnr./bnr. 24/75 er det besluttet at tomtegrensen langs Steinfosstien 
ikke oppheves. Av denne grunn var det nødvendig å flytte vegen o_KV3 noe mot vest for ikke å 
komme i konflikt med tomtegrensen. Vegen er også gjort noe bredere langs hele strekningen. 
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Juridisk linje «Eiendomsgrense som skal oppheves» erstattes med en formålsgrense, som også 
samsvarer med tomtegrense for 24/75, og arealet øst for dette får formålet «Campingplass» i 
samsvar med regulert formål ellers på eiendommen. 
 
Administrasjonen vurderer endringen som uproblematisk. 
 
4. Mindre (formelle) endringer i planområdet  

 
Der annen veggrunn ligger i tilknytning til offentlig samferdselsanlegg, er eierformen endret til 
«offentlig». Planen har én privat avkjørsel med eierform «annen eierform» (se figur under), og annen 
veggrunn i tilknytning til denne beholdes som «annen eierform». 
 
Administrasjonen vurderer endringen som uproblematisk. 
 
5. Justeringer i bestemmelser i samsvar med plankart og presiseringer av overvannshåndtering  
I VA-planen for detaljreguleringen ble det foreslått et lukket overvannsanlegg for boligfeltet. Det er i 
detaljprosjekteringen vurdert at dette kan medføre en fare for oppstuing ved flom. Det foreslås 
derfor at det i bestemmelsene legges til en presisering om at overvannshåndtering skal løses lokalt 
på hver enkelt tomt. Bakgrunnen for denne vurderingen er et notat som Rambøll utarbeidet om 
overvannshåndtering for boligfelt i Tøllefsvei, datert 27.11.2018. 
 
Administrasjonen vurderer endringen som en grei presisering. 
 
6. Ta ut faresone for høyspenningsanlegg (H370)  
Høyspentlinjen som gikk fra krysset E45/Killiveien til Øvre Alta skole er fjernet og lagt som jordkabel. 
Derfor foreslås det at faresone for høyspenningsanlegg (H370) tas ut av reguleringsplanen. 
 
Administrasjonen vurderer endringen som ok.  
 
7. Endring av garasjebestemmelse 4.1.3 
Administrasjonen vurderer at garasjebestemmelse 4.1.3 skal oppdateres til å følge kommuneplanens 
bestemmelser for garasje. Endringen innebærer en endring av mønehøyde fra 5.0 m til 5,5m og fra 
gesimhøyde 2,8m til 3,0m. Endringen vil gi noe mer fleksibilitet ved utforming av garasje. Max BRA vil 
forbli 50m2.  
 
Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 
I henhold til naturmangfoldlovens (nml.) § 7 skal prinsippene i nml. §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er planadministrasjonens vurdering at 
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naturmangfold og økosystemer ikke vil bli nevneverdig berørt av omsøkte endring. En videre 
vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses derfor ikke relevant i denne saken. 
 
Konklusjon 
Planadministrasjonen er enige i forslagstillers vurdering om at en omklassifisering av Tøllefsvei fra 
adkomstveg til samleveg er gjort ut fra trafikksikkerhetsmessige vurderinger, og vurderes som 
positivt for trafikkflyten mot Øvre Alta skole. Endringen medfører ikke økt fartsgrense i området. De 
omsøkte breddeutvidelsene vil ikke påvirke tomtene eller tomtestørrelsene i planområdet, bortsett 
fra gnr./bnr. 24/75 der eiendomsgrensen ikke blir endret i forhold til innmålte grenser. 
 
Det vurderes som positivt at hensyn til overvann i området blir ivaretatt i bestemmelsene. 
Ved å ta ut faresone for høyspenningsanlegg kan en større del av tomt 1 utnyttes til bebyggelse for 
varig opphold, noe som vurderes som positivt. 
 
Omsøkte endringer går ikke utover hovedrammene i planen, og berører heller ikke natur- og 
friluftsområder. Det er etter planadministrasjonens vurdering at endringen kan foretas gjennom 
forenklet prosess jf. § 12-14. 
 

Med hilsen 
Alta kommune 

 

Veslemøy Grindvik Ingrid Holtan Fredriksen 
avdelingsleder plan arealplanlegger 

 

 
         
          
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 

Vedlegg 
1 Søknad mindre endring Tøllefsvei.pdf 
2 Vedlegg 1 - Plankart mindre endring Tøllefsvei.pdf 
3 Vedlegg 2 - Bestemmelser mindre endring Tøllefsvei.doc 
4 Vedlegg 4 - Notat overvannshåndtering Tøllefsvei.pdf 

 
 
 


