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NO 915 251 293 MVA 

Dato  12.02.2021 

 

 

 

 

Rambøll Norge AS 

Løkkeveien 155 

Postboks 1077 

9503 Alta 

 

+47 78 44 92 22 

alta@ramboll.no 

www.ramboll.no  

 

 

Vår ref. 1350031007 

 

Alta kommune, Samfunnsutvikling 

Postboks 1403 

9506 Alta 

 

postmottak@alta.kommune.no 

Dear SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLAN ETTER FORENKLET 

PROSESS, JF. PBL § 12-14 

Rambøll Norge AS er engasjert av Alta kommune v/ Kommunalteknikk til å 

utarbeide forslag til endring av detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt, planID 

20080002. Endringen gjøres etter forenklet prosess, jf. Plan- og 

bygningslovens § 12-14. Forslaget gjelder i hovedsak justeringer av diverse 

samferdselsformål. 

Figur 1 Oversiktskart over Alta by. Område for planendring vist med rød sirkel. 

Kilde: norgeskart.no 

mailto:alta@ramboll.no
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Bakgrunn 

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. Planen 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.  

 

 

Planstatus 

Gjeldende planstatus vises i utsnittet under: 

 

Planen ble vedtatt i 2017, og opparbeidelse av planen begynte i 2018. 

  

Figur 2 Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for Tøllefsvei boligfelt (planID 20080002), med tegnforklaring. 
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Omfang av endringer 

Omfanget av planarbeidet er vurdert etter plan- og bygningslovens § 12-14 om endring av eksisterende 

reguleringsplan etter en enklere planprosess. Kriteriene er at endringene i liten grad vil påvirke 

gjennomføringen av planen for øvrig, ikke gå utover hovedrammene i planen, og heller ikke berøre 

hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

 

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. Endringene er beskrevet i eget avsnitt under. 

 

 

Eiendomsforhold 

Berørte eiendommer er i grunnboken registrert på Alta kommune, unntatt gnr./bnr. 24/1 (FeFo), 24/73 

og 24/75 (private). 

 

 

Beskrivelse av endringer 

Omsøkte endringer er redegjort for under. Alle endringer langs samme vegstrekning er beskrevet 

samlet. Omsøkte endringer er basert på innmålte data som bygget. 
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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. Utsnittene 

under viser breddeutvidelse på kjøreveg og gang- og sykkelveg lengst nord. Bestemmelsene knyttet til 

bredde langs gang- og sykkelveg er ikke endret, ettersom de forstås som et minstekrav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Venstre: Gjeldende reguleringsplan. O_KV1 = 6 m bred og o_GS1 =3 m bred.  

Høyre: Omsøkte endringer. O_KV1 =6,5 m bred og o_GS1 = 4 m bred (med noen variasjoner langs strekningen). 
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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.  

 

 

 
  

Figur 4 Venstre: Gjeldende reguleringsplan. Avkjørselspil til skolen vises nederst til høyre. 

Høyre: Omsøkte endringer. Ny avkjørselspil og noe justert areal for o_FT1 ved snuplass. 
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2. Tøllefsvei – kjøreveg og gang- og sykkelveg/fortau 

Alta Strand Camping ligger øst for planområdet. Det vurderes at de fleste gjestene til campingen, som 

kommer fra sør, vil benytte Tøllefsvei som adkomst til campingplassen. Det antas at flere av gjestene vil 

ankomme campingplassen med bobiler eller campingvogner. Under detaljprosjekteringen av vegen ble 

det klart at den regulerte bredden på kjørevegen (5 meter) ikke er bred nok til at to bobiler kunne 

møtes. Tøllefsvei er derfor 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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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. I 

detaljprosjekteringen av vegen er det vurdert at det ikke er nødvendig med opphøyet gangfelt her. 

Estimert antall kryssende, fartsgrense (30 km/t) og ÅDT for strekningen tilsier at det ikke er anbefalt å 

anlegge gangfelt, jf. Statens vegvesen håndbok N100 Veg og gateutforming. Håndbok V127 

Kryssingssteder for gående sier imidlertid at gangfelt er anbefalt på veger med fartsgrense 30 km/t på 

viktige kryssingssteder eller som en del av et gangvegnett. Det anbefales derfor at regulert gangfelt 

beholdes, men at bestemmelsen om at gangfeltet skal være opphøyet kan tas ut. Bestemmelse 5.1.1 

bokstav b) foreslås derfor endret til Fotgjengerovergang skal være tydelig markert. 

Alta kommune v/kommunalteknikk har i tillegg vurdert at opphøyet gangfelt kan medføre driftsrelaterte 

utfordringer. 
  

Figur 5 Venstre: Gjeldende reguleringsplan. Gang- og sykkelveg (o_GS2) = 3 m bred og kjøreveg (o_KV2) = 5 m bred. 

Høyre: Omsøkte endringer. O_GS2 er omgjort til o_FT2 og er 3,5 m bred. O_KV2 er omgjort fra adkomstveg til samleveg 

og er 6 m bred (med noen variasjoner langs strekningen). 
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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. Juridisk linje 

«Eiendomsgrense som skal oppheves» erstattes med en formålsgrense, som også indikerer 

tomtegrense for 24/75, og arealet øst for dette får formålet «Campingplass» i samsvar med regulert 

formål ellers på eiendommen.  
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4. Mindre (formelle) endringer i planområdet 

I gjeldende reguleringsplan har formålet «annen veggrunn – tekniske anlegg» eierform «annen 

eierform». 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». 

  

Figur 6 Venstre: Gjeldende reguleringsplan. 

Høyre: Omsøkte endringer. Formål «Campingplass» vist med lilla farge.  

Figur 7 Venstre: Gjeldende reguleringsplan. Privat avkjørsel KV4. Annen veggrunn – tekniske anlegg vist med mørk grå 

farge. 

Høyre: Omsøkte endringer vises med formålsgrenser ved krysset mot o_KV3. 
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5. Justeringer i bestemmelser i samsvar med plankart og presiseringer av 

overvannshåndtering 

Bestemmelsene foreslås endret i samsvar med endringene i plankartet. Se vedlegg for forslag til 

bestemmelser. 

 

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. Notatet ligger vedlagt denne 

søknaden. Løsningene presentert i dette notatet er forslag til mulige løsninger for overvannshåndtering. 

Endelig valg av løsning skal avklares i byggesaksbehandlingen for hver enkelt tomt. 

 

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. Alta Kraftlag 

har informert om at jordkabelen, sammen med en fiberkabel, ligger nedgravd maks 4 meter fra 

kjørevegen, og dermed ligger utenfor byggegrensen for de tilgrensende tomtene langs Tøllefsvei. Det 

forutsettes likevel at Alta Kraftlag involveres i byggesøknadsprosessen for avklaringer om kabler i 

bakken. 

 
  

Figur 8 Venstre: Gjeldende reguleringsplan. Faresone for høyspenningsanlegg (H370) vist med blå linje. 

Høyre: Omsøkte endringer der faresonen er tatt ut. 
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Virkninger av endringene 

Omsøkte endringer vurderes i hovedsak å være av en slik karakter at de 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. ny ordlyd i plan- og bygningsloven § 12-14. 

 

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. 

 

 

Konklusjon 

Med henvisning til redegjørelsen over og vedlagte kart og bestemmelser, søkes det om mindre endring 

av detaljregulering for Tøllefsvei boligfelt (planID 20080002), jf. pbl. § 12-14 andre ledd. Oppsummert 

omfatter søknad om endring av reguleringsplan følgende forhold: 

 

1. Plankartet: 

a. Breddeutvidelse av kjøreveger, gang- og sykkelveger og fortau. 

b. Kjøreveg o_KV2 (Tøllefsvei) omklassifiseres fra adkomstveg til samleveg. 

c. Gang- og sykkelveg o_GS2 omgjøres til fortau o_FT2. 

d. Kjøreveg o_KV3 (Steinfosstien) flyttes noe mot vest. 

e. Juridisk linje «Eiendomsgrense som skal oppheves», mot gnr./bnr. 24/75, utgår. 

Linje erstattes med formålsgrense, og areal øst for denne endres fra «annen 

veggrunn – tekniske anlegg» til «campingplass». 

f. Formålet «annen veggrunn – tekniske anlegg» får endret eierform til «offentlig» 

der relevant. 

g. Faresone for høyspenningsanlegg (H370) tas ut av reguleringsplanen. 

2. Planbestemmelsene – se vedlegg 
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Søknaden er ikke forelagt berørte parter og myndigheter, da kommunen erfaringsmessig besørger 

nødvendig høring. 

 

Dersom det er spørsmål til søknaden, kan undertegnende kontaktes.  

 

Håper på velvillig behandling. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Marie Dølør McDougall 
Areal- og samfunnsplanlegger 

Rambøll – Alta 

 

M +47 975 87 006 

marie.mcdougall@ramboll.no 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Plankart med forslag til reguleringsendring, datert 14.01.2021. 

2. Planbestemmelser med forslag til endringer, datert 10.02.2021. 

3. SOSI-fil samt dokumentasjon for gjennomført kontroll. 

4. Notat om overvannshåndtering for boligfelt i Tøllefsvei, Rambøll, datert 27.11.2018. 
 

mailto:marie.mcdougall@ramboll.no

