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Høring – Reguleringsendring for adkomstvei til renseanlegg i 

Vesterelvnes avløpssone, Nesseby kommune 

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-14 sendes med dette forslag til 

reguleringsendring for Vesterelvnes avløpssone (plan-ID 2017002), 

reguleringsplan for Vesterelvnes (plan-ID 1979002) og reguleringsplan for 

Vesterelvnes – endring (plan-ID 1987002) i Nesseby kommune på høring til 

berørte myndigheter og hjemmelshavere. Saken gjelder justering av 

adkomstvei til nytt renseanlegg. Planendringen foreslås vedtatt etter den 

enklere prosess som pbl. § 12-14 andre ledd åpner for. Rambøll bistår Nesseby 

kommune som planfaglig rådgiver i saken. 

 

 

Figur 1. Oversiktskart med pilspissmarkering av omsøkt område. Kilde: 

Kartverket 
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Bakgrunn og beskrivelse av forslag til reguleringsendring 

Kommunestyret i Nesseby vedtok detaljregulering for Vesterelvnes avløpssone 10. november 2020, og 

ønsker nå å igangsette gjennomføringen av planen. I den forbindelse har det oppstått behov for å 

justere adkomstveien til renseanlegget (BVA1) slik at denne møter rådhusets parkeringsplass ca. 18 m 

lenger sør enn i gjeldende regulering. Kommunen ønsker med dette å benytte allerede eksisterende 

traktorspor som start på veien fra rådhusets parkeringsplass. Traktorsporet følges i ca. 40 m før 

adkomstveien skjærer nordover og over bakketoppen der den møter traseen i gjeldende plan og følger 

denne ut til renseanlegget. Kommunen ønsker dessuten å bygge renseanlegget lavere i terrenget enn 

først prosjektert som følge av nabomerknad. Dette medfører at adkomstveien i østenden må senkes 

med ca. 1 m, som igjen gir et større skråningsutslag i prosjekteringen av veien. 

 

 

Figur 2. Gjeldende reguleringsplanstatus med rosa linjer for prosjektert revidert adkomstvei for 

renseanlegg i område BVA1 som foreslått reguleringsendring gjelder. 

Vurdering av konsekvenser 

Foreslåtte reguleringsendring har til hensikt å forberede opparbeidelsen av regulert renseanlegg med 

tilhørende teknisk infrastruktur. Med tanke på reguleringsplanens formål om å regulere areal til bygging 

av nytt renseanlegg for Vesterelvnes avløpssone med tilhørende adkomstvei mv., vurderes foreslåtte 

endring ikke stå i motstrid med reguleringsplanens formål. 

 

Omleggingen av adkomstveien sørover berører areal regulert til friområde i gjeldende plan fra 1987, 

men der det konkrete arealet i hovedsak er et eksisterende traktorspor/-vei i terrenget. 

Reguleringsendringen medfører dessuten at arealet der adkomstveien BVA1 er regulert i dag, 
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omreguleres tilbake til friområde. Funksjonsmessig anses dette som et bedre egnet areal for friområde 

da det ligger nærmere ballplassen i nord.  

 

Et mindre areal regulert til naturområde i gjeldede plan for Vesterelvnes fra 1979 vil måtte beslaglegges 

da veien senkes, og skråningsutslaget derfor går noe høyere i terrenget. Endringen vurderes som så 

liten at den ikke har nevneverdig negativ konsekvens for naturområdet. 

 

 

Figur 3. Parkeringsplass ved rådhuset sett østover med omtrentlig markering av regulert startpunkt for 

adkomstvei med rød pil og forslått nytt startpunkt med blå pil. Foto juli 2019: Google 

 

Foreslåtte startpunkt vurderes som mindre inngripende for bruken av rådhusets parkeringsplass. 

Kommunen vurderer det som hensiktsmessig å benytte eksisterende traktorspor som start på 

adkomstveien, heller enn å etablere en ny vei fra samme parkeringsplass. 

 

Det er Nesseby kommunes foreløpige vurdering at foreslåtte reguleringsendring i liten grad påvirker 

gjennomføring av planene for øvrig og heller ikke går utover hovedrammene i planene. Hensynet til 

viktige natur- og friluftsområder anses ikke nevneverdig negativt berørt av planendringen, og det sørges 

for omregulering til friområde der adkomstveien etter endringen ikke lenger vil gå (erstatningsareal).  

 

Naturmangfoldet vurderes ikke nevneverdig påvirket av foreslåtte reguleringsendring. Vurderingen etter 

naturmangfoldloven § 8–12 som ble gjort i reguleringsplanen for Vesterelvnes avløpssone, legges også 

til grunn for forslaget som ikke anses påkalle behov for en utvidet vurdering. 

 

Det er ikke kjente automatisk freda kulturminner på eller ved omsøkt areal. Hensynet til kulturminner 

ble behandlet i plansaken for Vesterelvnes, og vurderingene her anses også ha gyldighet for omsøkt 

område. 

 

Hensynet til risiko- og sårbarhetsforhold vurderes ivaretatt i gjeldende reguleringsplan for Vesterelvnes 

avløpssone og er derfor ikke vurdert på nytt her. 

 

Samlet sett er det kommunens vurdering at forslåtte reguleringsendring kan gjennomføres etter den 

enklere prosess som pbl. § 12-14 andre og tredje ledd åpner for. 

Høring 

Før planmyndigheten tar stilling til foreslåtte reguleringsendring, sendes forslaget på høring til berørte 

parter. 

 

Merknader eller innspill til forslaget sendes til: Rambøll, Pb. 1077, 9503 Alta eller per e-post til: 

alta@ramboll.no. Høringsfristen er tre uker – til 19. februar 2021. 
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