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1. Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Planens intensjon er å legge til rette for utbygging av frittliggende boligtomter i Kvitberget i 

Tverrelvdalen med tilhørende infrastruktur, herunder avklaring av veg- og trafikkforhold inn til 

og innenfor området. 

 

Planen skal sørge for gode bokvaliteter, sikre at lekearealer i så stor grad som mulig blir 

universelt utformet og at boligene så langt det er mulig er tilpasset landskapet.  

 

Øvrig vegetasjon og dominerende landskapstrekk skal i størst mulig grad bevares, det samme 

gjelder områdets kvalitet som friluftsområde. 

 

1.2 Om forslagsstiller  

Forslagsstiller og utbygger er Alta kommune. Avdeling for samfunnsutvikling ved 

kommuneplanlegger Veslemøy Grindvik er kommunens kontaktperson for reguleringsarbeidet.  

 

Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge AS, avd. Alta. Rambølls kontaktperson har vært:  

 
Roy-Åge Jensen Ugseth 

Areal- og samfunnsplanlegger 

M +47 977 16 175 

roy.ugseth@ramboll.no 

____________________________    

Rambøll  Norge AS       

Kongleveien 45       

N-9510 Alta       

www.ramboll.no    

 

mailto:roy.ugseth@ramboll.no
http://www.ramboll.no/
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2. Planområdet 

2.1 Oversiktskart 

 
Figur 2-1. Oversiktskart. Grov lokalisering av planområdet angitt med rød sirkel. 

Kvitberget boligfelt ligger i nærheten av Tverrelvdalen skole, om lag 9,5 km fra Alta sentrum. 

Hovedveien mot Alta sentrum er Fv. 26 Tverrelvdalsveien, og kjøretida til sentrum er ca. 12 

minutter.  

 

Planområdet er til sammen 63 daa. 

  



 8 

2.2 Dagens bruk 

 

 
Figur 2-2: Ortofoto fra 30.08.16 med planområdet for Kvitberget boligfelt markert med rødstiplet avgrensning. 

 

Planområdet fremstår i dag som et skogkledt område som grenser mot dyrket mark mot sør og 

vest og mot Kvitberget og natur og skogmark mot nord og øst. Området er, etter det man har 

kunnskap om, relativt lite brukt utover noe bruk til ski og turformål. Det går flere stier gjennom 

området og Tverrelvdalen IL og skolen har benyttet området blant annet til skirenn. Hovedvekten 

av turstiene i området går utenfor selve planområdet. 

 

Tverrelvdalen skole ligger like sør for planområdet, og nordvest for planområdet ligger Alta 

hunde- og kattehotell som driver næringsvirksomhet.  
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Figur 2-3 og 2-4: Den nærmeste boligtomta ligger om lag 130 meter fra Alta hundehotell. Bilde tatt fra den siden av 

virksomheten til Alta hundehotell som vender mot planområdet. Bildet er tatt 20.05.2016, under befaring av planområdet.  

Foto: Rambøll 

 

 
Figur 2-5: Planområdet sett fra krysset Tverrelvdalsvegen og Borrasvegen. Planområdet grenser mot 

landbrukseiendommer i sør og i vest. I nord og mot øst dominerer natur og skogmark. Foto: Rambøll 
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2.3 Planstatus 

2.3.1 Kommuneplanens arealdel 

Kvitberget er i kommunplanens arealdel avsatt til fremtidig boligområde med krav om felles 

planlegging. Planen grenser til skoleområdet, avsatt til offentlig og privat tjenesteyting. Øvrige 

omkringliggende arealer er avsatt til LNFR i kommuneplanen, og er hovedsakelig dyrka mark sør 

og vest for boligfeltet, og skogmark nord og øst for feltet. 

 

 
Figur 2-6. Gjeldende kommuneplanstatus for planområdet, arealdelen vedtatt 21.06.11. Planområdet er vist med svart 

stiplet strek. Planavgrensning ved 1.gangs varsel om oppstart vist med blå, stiplet strek. 

Planen grenser til reguleringsplan for gang- og sykkelveg i Tverrelvdalen. I kommuneplanen er 

det satt av et område for boliger litt øst for planområdet benevnt som Svennbakken/Fallsen. 

Kommuneplanen forutsetter planlegging og utbygging av dette feltet i privat regi, men på grunn 

av grunnforholdene er planarbeidet foreløpig lagt på is. I planforslaget for Kvitberget er det tatt 

høyde for at Svennbakken/Fallsen kan kobles sammen med Kvitberget.  
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2.3.2 Kommuneplanens samfunnsdel 

Alta kommune vedtok ny kommuneplanens samfunnsdel «Alta vil» 22.06.15. Planen er 

overordnet og staker ut visjon og politiske mål og strategier for samfunnsutviklingen i Alta. 

Relatert til boligplanlegging i Alta bys nærområde, er det er flere relevante formuleringer. Særlig 

mål 14: «Alta vil ha boliger for alle i gode boområder og at boforholdene skal fremme velferd og 

samfunnsdeltakelse».  

 

Målet suppleres av følgende strategier: 

a. Medvirke med kommunal boligforsyning til dempet prispress på boligmarkedet, arbeide 

for flere utleieboliger samt legge til rette for god boligforsyning i distriktene. 

b. [Utbyggingsavtaler] 

c. Arbeide for helsefremmende og trafikksikre boligområder med barnevennlige kvaliteter 

og god byggeskikk. 

 

2.5 Vurdering av krav om konsekvensutredning 

 

Etter forskrift om konsekvensutredning av planer etter plan og bygningsloven skal 

detaljreguleringer som innebærer endringer av kommuneplanens arealdel, vurderes etter 

forskriftens vedlegg III. Ved avgrensning av planområdet ved varsel om oppstart vurderte 

planadministrasjonen at planarbeidet ikke falt inn under forskriftens oppfangingskriterier, og 

dermed ikke utløste krav om konsekvensutredning. Underveis i prosessen har det vært behov for 

å utvide planområdet noe mer enn det opprinnelig var tatt høyde for, og i forbindelse med dette er 

spørsmålet om konsekvensutredning på nytt vurdert. 

 

Etter forskriftens vedlegg III er det etter plankonsulentens kunnskap kun et punkt som kan ha 

relevans for denne planen å vurdere, punkt h:  

 

større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftslivsområder eller områder som er regulert 

til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet 

 

Vurdering 

Området som berøres og som skal brukes som adkomstveg er i kommuneplanens arealdel avsatt 

til LNFR-område. Arealene som berøres utgjør i sum om lag 14,7 daa. Arealet består for den 

sørvestlige delen av noe lauvskog av middels bonitet (ca 1 daa) og for den nordøstlige delen av i 

hovedsak uproduktiv barskog/impediment (10 daa) jf. bonitetskart AR 5 fra NIBIO. I tillegg blir 

3,3 daa fulldyrka jord av 38/208 berørt av adkomstvegen, både direkte som arealtap og indirekte 

pga. driftsmessige ulemper. 

 

Store deler av tilleggsarealene som er innlemmet i planområdet er satt av til grøntstruktur, og 

innebærer i praksis ingen endring i forhold til dagens bruk av arealene. Endringene anses ikke å 

være så store at de utløser krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om konsekvensutredninger 

for planer, § 4, andre ledd.  
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2.6 Eiendomsforhold 

2.6.1 Eiendomskart 

 
Figur 2-3. Ortofoto med eiendomsgrenser i gult. Planområdet er vist med svart stiplet strek  
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2.6.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 

 
Tabellen under gjengir eiendommer i planområdet og eierforholdene slik det fremkommer av matrikkelen. 

Tabellen er sortert fra størst til minst berørt areal. Naboeiendommer er nevnt i tabellen under. 

 

GNR/BNR AREAL* 
(m

2
) 

HJEMMELSHAVER PLANSTATUS PLANFORSLAG MERKNADER 

38/787 34 400 Alta kommune Bolig 
(fremtidig) 

Veg, friområde, 
bolig, lekeplass, 
snøopplag, 
gangveg 

 

38/236 12 800 Privat LNFR, bolig 
(fremtidig) 

Veg, friområde, 
bolig, lekeplass 

 

38/359 7 300 Privat LNFR Veg, friområde, 
bolig, snøopplag, 
trafo 

To teiger 

38/208 5 500 Privat LNFR, bolig 
(fremtidig) 

Veg, friområde, 
bolig, snøopplag, 
gangveg 

2 300 av dette 
avsatt til bolig 
i KPA 

38/58 1 500 Privat LNFR Veg, friområde, 
bolig, snøopplag 

 

38/384 900 Alta kommune Veg, g/s-veg Veg, g/s-veg  

38/385 900 Finnmark 
fylkeskommune 

Veg, g/s-veg Veg, g/s-veg  

38/504 700 Alta kommune OPT fremtidig Veg  

Sum planområdet 64 000 m
2
 

* Areal av eiendommen som ligger innenfor planavgrensningen 
 

GNR/BNR HJEMMELSHAVER PLANSTATUS MERKNADER 

38/1 Finnmarkseiendommen LNFR  

38/58 Privat LNFR Hovedteig  

38/59 Privat LNFR  

38/62 Privat LNFR  

38/276 Privat OPT Tverrelvdalen skole 

38/179 Alta kommune OPT Tverrelvdalen skole 
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3. Planforslaget 
 

 
Figur 3-1: Planforslagets plankart 

3.1 Planens intensjon 

Planens intensjon er å legge til rette for 17 frittliggende boligtomter i Kvitberget i Tverrelvdalen. 

Planen skal sørge for gode bokvaliteter, sikre at lekearealer i så stor grad som mulig er universelt 

utformet og at boligene så langt det er mulig er tilpasset landskapet.  
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Øvrig vegetasjon og dominerende landskapstrekk skal i størst mulig grad bevares. Så fremt det er 

mulig skal områdets kvalitet som turområde ivaretas.   

 

3.2 Planens dokumenter 

 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

 

1. Plankart m/tegnforklaring. 

2. Bestemmelser og retningslinjer 

3. Planbeskrivelse med vedlegg 

Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 

Vedlegg 2: Innspill 

Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 

Vedlegg 4: Geoteknisk vurdering 

Vedlegg 5: VA-notat 

 

Dokumentene er utarbeidet iht. gjeldende SOSI-standard og Alta kommunes maler. 

 

3.3 Planavgrensning 

 

Ved varsel om oppstart av planarbeid ble det 

satt en vid planavgrensning for å kunne finne 

en god adkomst til boligfeltet. 

Planavgrensning ved varsel om oppstart angitt 

i grønt. 

 

I løpet av planprosessen har det vært 

nødvendig å justere planområdet flere ganger, 

på grunn av terrengforhold og grunnforhold. 

Endelig planavgrensning er angitt i rødt.  

Endringene er uthevet og kommentert i figur 

3-3 a-d på neste side. Se også kapittel 3.4 

Konseptutvikling. 

 

 

Figur 3-2: Planavgrensning oppstart (grønt) og endelig (rødt) 
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Figur 3-3 a-d. Endringer i forhold til kommuneplanens arealdel 

  

3-3 c 

3-3 b 3-3 a 

7.6 daa 

1.2 daa 

1.2 daa 
Krevende 
stigningsforhold 
har gjort det 
nødvending å ta 
med dette arealet 
for å løse 
adkomsten til 
boligfeltet. 

Planområdet ble utvidet med 
dette arealet etter varsel om 
oppstart, jf. blå avgrensning 
pga. utfordringer med å løse 
internt veisystem. 

Området er tatt med i 
reguleringsplanen, selv om det 
ikke var inkludert i Kvitberget i 
arealdelen. Området foreslås 
avsatt til friområde. 

3.7 daa 

Noe areal er tatt med i 
planområdets sørvestlige 
del for motfylling til 
kvikkleire. 

3-3 d 
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3.4 Konseptutvikling 

I den innledende fasen med utvikling av konseptet ble det vurdert flere alternative vegtraseer inn i 

området, både fra Tverrelvdalsveien og nordfra fra Borrasveien forbi Alta hundehotell (utenfor 

varslet plangrense). Alternativet med adkomst via Alta hundehotell ble tidlig lagt bort da det ble 

ansett å bli for kostbart å oppgradere Borrasveien fra krysset ved Tverrelvdalsvegen. En adkomst 

fra Borrasveien ville i tillegg gi en svært lang vei før man kommer inn i selve boligfeltet.  

 

Underveis i planarbeidet fant man det også hensiktsmessig å se på muligheten for å etablere en 

adkomstvei som dekker behovet for adkomst til både Kvitberget og en framtidig boligutbygging 

på Fallsen. Det er påvist kvikkleire i store deler av Svennbakken/Fallsen-feltet ned mot 

Tverrelvdalsveien. En felles adkomstløsning for Kvitberget og deler av Fallsen-feltet vil gi flere 

tomter å fordele veikostnaden på, og gir en mulig adkomst til Fallsen-feltet som går utenom 

arealene med kvikkleire. 

 

Terrenget i planområdet gjør det svært 

utfordrende å finne en trase som fungerer for 

begge delene av boligfeltet. Det er også i 

kommuneplanen var lagt stor vekt på at 

reguleringsplanen skal tilpasses til landskapet. Et 

arbeidsutkast på et todelt vegsystem, som vist på 

fig. 9, ble vurdert for å forsøke å imøtekomme de 

terrengmessige utfordringene. 

 

Denne løsningen så ut til å muliggjøre noen 

ekstra boligtomter langs den lengste vegarmen. 

Forslaget ble etter hvert forkastet da to av 

boligtomtene som ble lagt langs denne vegen 

ikke kunne realiseres pga. funn av kvikkleire. 

Kostnadene med å realisere vegen ble da ansett å 

være for høy i forhold til antall boligtomter som 

kunne realiseres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-4: Arbeidsutkast som ble forkastet pga. kvikkleire 
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For å kunne betjene den vestre delen av 

planområdet måtte andre trasealternativer for 

adkomstveg vurderes. På grunn av de 

terrengmessige utfordringene var det 

hensiktsmessig å legge traseen for 

adkomstveien noe høyere i terrenget. Dette 

alternativet utløste imidlertid krav om utvidet 

varsling, som ble gjennomført som en begrenset 

høring i januar 2016. 

 

Krevede stigningsforhold og hensynet til 

omkringliggende landbruksområder har gjort at 

det har vært umulig å finne en vegtrase som 

både tilfredsstiller kravene vegnormen og 

samtidig ivaretar hensynet til jordvern. En 

mulig forlengelse mot en framtidig 

boligutbygging i Fallsen-området, øst for 

planområdet, har også vært premissgivende for 

planforslaget.   

 

Konklusjonen ble trasevalget som nå er 

innarbeidet i forslaget som ble lagt ut til 

offentlig ettersyn jf. figur 3-5.

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Reguleringsformål 

3.5.1 Bebyggelse og anlegg  

Innenfor planområdet er det lagt til rette for 17 eneboliger med mulighet for å bygge garasje. 

Tomtene er størrelsesmessig tilpasset kommuneplanens norm for boligtomter i nærområdet, og 

ligger gjennomsnittlig på 840 m
2
. Boliger skal ha en maksimal mønehøyde på 8,5 meter og øvre 

gesims på 5 meter. Utnyttingsgraden er satt til % - BYA = 35 %. Møneretning for de enkelte 

tomtene er lagt inn i plankartet. Garasjen kan ha møneretning parallelt med eller vinkelrett på 

husets møneretning, og er satt til å være maksimalt BRA = 60 m
2
. 

 

Terrenget har imidlertid vært og er en viktig premissgiver til plassering av vegsystemer og 

avgrensning av tomteareal. En viktig målsetting med planen har vært å forsøke å tilpasse 

bebyggelsen slik at man unngår unødig terrenginngrep som sprening av fjell.  

Boligtomtene er derfor forsøkt lagt naturlig i terrenget, slik at det er mulig å bygge uten å gjøre 

store inngrep i tomten. 

Figur 3-5: Vegløsning i planforslaget 
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I tillegg er det lagt til rette for to lekeplasser som hver for seg er forsøkt plassert innenfor 

rekkevidde for framtidige beboere i feltet. Det er også lagt opp til en snarvei ut til sti/løypetraseer 

i områdets østre del. Det er i planen fastsatt et minimums uteoppholdsareal på MUA= 100 m
2
.  

Det legges opp til at alle skal ha adkomst til egen tomt, herunder også parkering.  

 

Planforslaget har fire frisiktssoner, H140_1 - 4. I tilegg er det fastsatt en faresone rundt en ny 

nettstasjon, BE, fem meter fra yttervegg. Areal til pumpestasjon i forbindelse med VA til feltet er 

også satt av. 

 

3.5.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Planforslaget har en hovedadkomstveg, o_SKV1 inn i feltet med avgreininger inn til de enkelte 

husgruppene, herunder o_SKV2,  f_SKV 3 og o_SKV 4. Med unntak av f_SKV 3 som er 

fellesadkomst til tomt 7 og 8, er disse offentlige og forutsettes driftet og vedlikeholdt av 

kommunen.  

 

o_SKV2 er dimensjonert for å kunne fungere som en framtidig adkomst til eventuelt boligfelt i 

Falsen, og er derfor bredere enn det som er nødvendig kun for Kvitberget. Det er lagt opp til en 

vendehammer i enden av o_SKV 2. Den vil kunne fjernes i framtida om denne vegen en gang blir 

forlenget østover som en adkomst til Falsen.  

 

Det er lagt opp til en kobling i form av et gangareal ut til tursti/skiløype i områdets østre del, 

o_SGG1, for øvrig forutsettes andre nødvendige koblinger å skje der det faller seg naturlig. 

Lekeplassene har regulert inn to gangadkomster fra kjøreveg, o_SGG2 og 3. 

 

Det er lagt opp til snødeponi i enden av hvert enkelt vegsystem (o_BAS) Vann- og 

avløpssystemet skal for tomt 1 til 8 legges langs annen veggrunn, tekniske anlegg. For den 

innerste/vestligste delen av feltet må avløpsledning legges i friområdet, o_GF2. 

 

3.5.3 Grønnstruktur 

Det legges opp til at skrått og bart fjell samt eksponert terreng skal være tilgjengelig for 

rekreasjon og uteopphold. Disse arealene er i planforslaget satt av til grønnstruktur. De skal være 

offentlig tilgjengelig, og de bindes sammen med omkringliggende LNFR-arealer gjennom 

gangforbindelser til omkringliggende stier. I bestemmelsene er det tatt høyde for at man i 

grøntstrukturen kan tilrettelegge enkle stier der det faller seg naturlig. Grøntstrukturen er med på 

å ivareta områdets karakter som friluftsområde, selv om utbyggingen av boligfeltet endrer dagens 

bruk av området.  
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4. Planprosess og medvirkning 

4.1 Om planprosessen 

 
Planarbeidet ble, siden planområdet er i tråd med kommuneplanens arealdel, varslet oppstart 

administrativt 20.04.2015. Planen har så langt vært vurdert til å ikke utløse krav om 

konsekvensutredning. 

 

4.2 Oppsummering av innspillene 

 

Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert 

de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn: 

 

Sektormyndigheter: Fylkesmannen vektlegger at det bør tilrettelegges for friluftsliv og 

rekreasjon, og at grøntområder og forbindelser til disse sikres gjennom å sette av areal til sti og 

skiløype. For øvrig vektlegges universell utforming. Avinor har ingen merknader til at det 

planlegges eneboliger i området, men maksimal mønehøyde må angis. Finnmark fylkeskommune 

v/areal og kulturvernavdelinga vektlegger universell utforming og lokale leke og 

oppholdsmuligheter for barn og unge. Befaring varsles da det anses som sannsynlig at man kan 

finne automatisk freda kulturminner i området. Sametinget har ingen merknader.  

NVE vektlegger at det må sees som særlig viktig at man utfører en vurdering av grunnforholdene 

i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringen, særlig med tanke på funn av kvikkleire. 

Planforslaget må da ivareta tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireras etter TEK 10. 

 

Organisasjoner: Tverrelvdalen IL ønsker at mulighetene for skiaktivitet i form av trening og 

konkurranser fortsatt skal være mulig i området.  

 

Kommunale myndigheter: Innspillene knytter seg til helhetlig VA-planlegging, tilrettelegging 

for myke trafikanter, og særlig hvordan overføringsledning til påkoblingspunktet for 

hovedavløpsnettet skal løses. Bevaring av skiløype og en intern turveg ønskes også, samt at 

folkehelse blir ivaretatt som et eget tema. Snarveier som er universelt utformet ønskes også- 

Landbruksmyndigheten ønsker at man lar adkomsten gå utenom dyrka mark og helst da over berg 

og udyrkbart areal.  

 

Private parter: Nabo Anne Karin Myreng har kjennskap til at det går et elgtråkk gjennom 

området og at en nabo har et privat utslipp på hennes eiendom. Forøvrig er det ønskelig at 

Borrasvegen utvides og asfalteres til om med innkjøringa til Alta hundehotell. Alta hundehotell, 

som driver sin virksomhet nord og like ved planområdet utrykker bekymring for at deres 

virksomhet kan bli forstyrrende for evt. boliger som kan bli plassert i området.  
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5. Virkninger av planforslaget 

5.1 By- og stedsutvikling 

Eksisterende forhold: 

Området ligger ei god mil fra Alta sentrum og om lag halve avstanden fra sentrum ligger 

nærmeste matbutikk på Kronstad. Det går gang og sykkelveg fram til Tverrelvdalen skole, som 

ligger like ved avkjørselen til feltet. Denne går ca. 1 km ned til den gamle trebrua over Tverrelva 

til Mardalsvegen, som er mindre trafikkert.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget er utarbeidet i henhold til kommuneplanens arealdel og i tråd med kommunale 

målsettinger om arealutvikling i Alta. Området ligger relativt nært vei og framtidig 

tilknytningspunkt for avløpsnettet. Muligheten for å gå eller å sykle til og fra bosted til andre 

gjøremål anses som gode, med 1 km tilrettelagt g/s-veg til kryssing av Tverrelva og anledningen 

til å benytte Mardalsvegen (som er mindre trafikkert enn Tverrelvdalsvegen). 

5.2 Barns interesser 

Eksisterende forhold: 

Vi er kjent med at deler av området av og til tas i bruk til skiaktiviteter i forbindelse med skolen 

jf. innspill fra Tverrelvdalen IL. For øvrig kjenner vi ikke til andre aktiviteter i området, men det 

betyr ikke at de ikke finnes.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

 

Det er tilrettelagt for to nærlekeplasser i 

planforslaget, hver knyttet til sitt nærområde.  

For øvrig ligger området nært Tverrelvdalen 

skole, noe som vil være positivt for barn og 

unge i feltet. Omkringliggende 

grønnstruktur/friområder vil også være 

attraktivt for uteopphold og uteaktiviteter som 

er uavhengig av tilrettelegging. 

 

På grunn av terrengforholdene har det ikke latt 

seg gjøre å innarbeide de eksisterende 

løypestrukturene i planforslaget (fig. 5.1). Det 

vurderes likevel at feltet og nærområdet har en 

overvekt av positive virkninger for barn og 

unges aktiviteter og interesser.  

  

Figur 5-1: Lypekart fra Tverrelvdalen IL lagt over plankartet 
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5.3 Byggeskikk og estetikk 

Eksisterende forhold: 

Det er ikke eksisterende boligbebyggelse i området. Innenfor tomt 4 ligger det en hytte. I følge 

plankart er denne forutsatt fjernet. I nærområdet dominerer tradisjonell gårds- og boligbebyggelse 

med saltak.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:  

Det legges opp til at saltak skal benyttes for den nye bebyggelsen i feltet. Takvinkelen skal være 

mellom 30
o
-35

o
, med gesimshøyde maks 5 m og mønehøyde maks 8 m: 

 

 
 

Bebyggelsen skal underordne seg landskapet i området. Både adkomstveien og boligtomtene er 

derfor plassert i henhold til høydekotene på en slik måte at området kan bebygges uten å gjøre 

store terrenginngrep. Kommunens intensjon er at boligene skal tilpasses terrenget på tomta i 

størst mulig grad. Det tillates ikke BYA over 35 %. 

 

5.4 Demografiske forhold 

Eksisterende forhold 

Innenfor planområdet er det i dag ingen beboere, men antall beboere i skolekretsen er 972 ifølge 

tall fra Alta kommune 24.05.2016.  

 

Endringer/konsekvenser av tiltaket. 

Det estimeres at plantiltaket med 17 nye eneboliger vil føre til at det blir 44 nye beboere i 

området, beregnet med 2,6 beboere per boenhet. 16 -17 av disse er beregnet til å være barn.  

Planforslaget åpner for sekundærleilighet i eneboligene, noe som potensielt kan doble det 

estimerte antall beboere.  

5.5 Folkehelse 

Eksisterende forhold: 

Planområdet ligger nært fjellterreng. Det går en toppturløype fra skolen og opp mot Lille Borras 

et stykke øst for planområdet (se figur 5-1). Videre er det skiløypetraseer i nærheten av 

planområdet. Disse var ikke opparbeidet eller montert lys på høsten 2015.  
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Plantiltaket vil ikke isolert sett føre til at folkehelsa blir bedre – eller verre – men området ligger 

tett inntil turområder og har gode utsikts- og solforhold, som burde tilsi at folk har gode 

muligheter til å bedrive fysisk aktivitet, noe som er en faktor som regnes å være gunstig for å 

opprettholde sin egen helse. Se også punkt 5.6.  

 

5.6 Friluftsliv 

Eksisterende forhold: 

Rett øst for planområdet går det en turløype opp til Lille Borras (se figur 5-1 under).   

 
Figur 5-2. Turløype til Lille Borras 

Området rundt gir gode muligheter for fysisk aktivitet hele året, med tanke på at det ligger nært 

tur og skiløype. Området ligger under en fjellrygg med god utsikt over store områder rundt, noe 

som kan være attraktivt både for kortere og lengre turer i nærområdet, og for fiske og annet 

friluftsliv. 

 

Tverrelva har muligheter for fiske av anadrome fiskeslag som laks, ørret og sjørøye.  

 

Endringer som følge av planforslaget: 

Stier og løyper innenfor arealet for boligfeltet vil forsvinne som følge av planforslaget. Bruken av 

omkringliggende turområder vil likevel ikke påvirkes nevneverdig. Det legges til rette for 

gangadkomster fra boligfeltet til stier mot nordøst, samt at store arealer so ikke kan bebygges er 

satt av til grøntstruktur hvor det tillates at man opparbeider enkle stier og tilrettelegger for bruk. 

Totalt sett gjør dette at friluftslivets interesser er ivaretatt i planforslaget. 



 24 

5.7 Landskap og topografi 

Eksisterende forhold: 

Terrenget i området veksler mellom flate parti og bratte skrenter med bart fjell.  

Det meste av planområdet ligger på faste masser eller med tynne humusmasser på bart fjell. Deler 

av området er også landbruksjord med innslag av silt og leire. Det er påvist kvikkleire i en liten 

del av området. Jf vedlegg 4. 

 

 
Figur 5-3: Oversiktsbilde sett fra en bergrygg liten utenfor planområdets vestre del. 

Viktige naturelementer i planområdet anses for å være den langsgående ryggen/kanten med 

vegetasjon som skjermer de flatere partiene bak. Bildene viser naturtyper og elementer som 

dominerer i utbyggingsområdet. 

 

Enkelte rygger eller neser som strekker inn i planområdet å være viktig å ivareta som 

naturelement som kan fungere som adkomster ut i landskapet og for å lage naturlige skiller 

mellom grupper av boliger.  

 

Høyereliggende områder og bergrygger som ikke er lagt ut til utbygging domineres av reinlav 

(kvitkrull typisk), bær- og lyngmark. Innimellom er det mange partier med bart fjell.  

 

I glennene mellom og nedenfor bergryggene dominerer gammel seinvokst furu. 

Lengre ned i kantene øker frodigheten. De nedre delene av planområdet som heller ned mot 

landbruksjorda har større innslag av løsmasser og fuktighet og har derfor rikere vegetasjon som 

lauvtrær, eksempelvis osp. 

 

Alle foto er tatt av Rambøll våren 2015. 

 

 
Figur 5-4. Høyereliggende områder og bergrygger som ikke er lagt ut til utbygging domineres av reinlav (kvitkrull 

typisk), bær- og lyngmark 
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Figur 5-5: Høyereliggende områder og bergrygger som ikke er lagt ut til utbygging domineres av reinlav ( kvitkrull 

typisk), bær- og lyngmark 

Figur 5-6: I glennene mellom og nedenfor bergryggene dominerer gammel seinvokst furu  
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Figur 5-7: I glennene mellom og nedenfor bergryggene dominerer gammel seinvokst furu 

 

 
Figur 5-8: De nedre delene av planområdet som heller ned mot landbruksjorda har større innslag av løsmasser og 

fuktighet og har derfor rikere vegetasjon som lauvtrær, eksempelvis osp 
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Figur 5-9: De nedre delene av planområdet som heller ned mot landbruksjorda har større innslag av løsmasser og 

fuktighet og har derfor rikere vegetasjon som lauvtrær, eksempelvis osp 

 

 

 

Endringer som følge av planforslaget: 

For å kunne vurdere områdets egnethet for ulike formål, ble det i arbeidet med plankonsept og 

landskapsanalyse utarbeidet en digital terrengmodell med 1 meters oppløsning. Terrengmodellen 

deler inn planområdet i tre hovedklasser, etter helningsgrad, som vist på figur 5-9 (neste side). 

 

Overlayanalysen viser at av den gamle furuskogen vil utgå til fordel for boliger da denne ligger 

på de flate og tørre partiene som er egnet for utbygging. En god del av arealene innenfor 

planområdet er for bratt (brattere enn 1:3) for å tas i bruk til ordinære eneboliger. 

 

De bratteste og mest eksponerte partiene i terrenget er forsøkt bevart som friområder for å sikre at 

boligene ikke blir for eksponert. Det må antas at etablering av veg og motfylling vil være synlig, 

og veganlegget vil fremstå som mye mer dominerende enn tilfellet er i dag. 
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Figur 5-10: Helningsforhold i planområdet (digital terrengmodell med 1 m oppløsning). Planområdet er vist 

gjennomsiktig over terrengmodellen og er avgrenset med tykk, stiplet strek. 
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5.8 Lokalklima 

Eksisterende forhold: 

Vindforhold 

Sommer/høst 

 
Figur 5-11a: Frekvensfordeling av vindretning og vindstyrke de siste fem år for Alta lufthavn juni-oktober 

Vinter/vår 

 
Figur 5-11b: Frekvensfordeling av vindretning og vindstyrke de siste fem år for Alta lufthavn nov. - mai. 

Sol/skyggeforhold  

Området ligger sørvest-vendt og har gode solforhold. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Boligene som planlegges vil i all hovedsak bli liggende på et område som vil være mindre utsatt 

for vind enn områdene nede i selve dalbunnen. Noe vegetasjon må påregnes blir berørt som følge 

av utbyggingen, men karakteristiske landskapstrekk og vegetasjon er forsøkt bevart i størst mulig 

grad gjennom planleggingen.  
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5.9 Miljøvennlig energiforsyning 

Eksisterende forhold: 

Boliger i området er oppvarmet i privat regi, dvs. el, ved, varmepumpe mv. 

 

Endringer som følge av planforslaget: 

Planlagt boligfelt løser energiforsyning ved el og annet som tiltakshaver selv måtte installere. 

 

5.10 Naturressurser 

5.10.1 Biologisk mangfold, naturmiljø og forholdet til naturmangfoldloven 

Eksisterende forhold: 

Selve planområdet består i all hovedsak av gammel furuskog på grunnlendt og karrig lyng og 

bærmark, og noe mer jorddekt mark i de laveste delene av området. Her finnes litt rikere 

vegetasjonsdekke med blant annet mer varmekjære treslag som osp.  

 

Planområdet grenser til et landbruksområde i sør med fulldyrka mark.  

Det er registrert et elgtråkk gjennom området. Det er ikke registrert noen prioriterte arter i 

planområdet. De nærmeste observasjonene er over 5 km unna. Det er gjort flere 

enkeltobservasjoner av artene storspove og vipe på landbruksarealet til naboeiendommen. Disse 

to er registrert som nær truet på rødlista. Det er også gjort en enkeltobservasjon av gaupe i 

nærområdet.  

 

Naturbasen oppgir videre at planområdet for Kvitberget overlapper med verneplan for Tverrelva.  

På Solheim rett utenfor planområdet er det i følge Alta kommune gjort sikre funn av håret 

myrflatbelg som er registrert som nær truet.  

 

Redegjørelsene overfor anses å være beskrivelse av eksisterende kunnskap om naturmangfoldet i 

området, jfr naturmangfoldloven. Kunnskapsnivået anses å være tilstrekkelig.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget  

Planforslaget vil føre til at en god del gammel furu må hogges for å få etablert tomter for bolig. I 

tillegg vil enkelte vegetasjonstyper påvirkes sterkt til fordel for plen, hagevekster eller andre 

pionerarter. Det vurderes at elgen fremdeles kan passere forbi området etter utbyggingen. 

Ingen prioriterte, truede eller utvalgte arter eller naturtyper vurderes å bli berørt av 

utbyggingen. Forholdet til naturmangfoldlovens §§8-12 anses med dette som avklart.
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5.10.2 Jordbruk og skogbruk 

Eksisterende forhold.  

Det aktuelle planområdet består i hovedsak av lauvskog av middels- og lavbonitets og uproduktiv 

barskog, samt noe dyrkbar og fulldyrka jord.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Fulldyrka areal vil bli berørt av 

adkomstvegen inn i området, og 

mellom skolen og bakken inn til 

området vil 1,6 daa bli direkte 

nedbygd. 1,1 daa vil bli liggende 

ufordelaktig til.  

 

I tillegg blir noe dyrkbart areal 

berørt av veggrunn og av 

motfylling til vegen.  

 

Uproduktiv barskog blir berørt av 

bolig og veiutbygging  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5-12: Bildet viser plankartet med kartdata fra AR5 i bakgrunnen 
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5.12 Risiko- og sårbarhet 

 

Kvikkleire 

Grunnboringer i området påviste områder med kvikkleire. Dette resulterte i endringer i 

planforslaget, og i ei motfylling. 

 

Støy 

Alta hundehotell ligger 130 m fra feltet. Dersom det skulle oppstå ulemper ift. støy/hundeglam 

bør det drøftes løsninger for dette med berørte parter. I utgangspunktet vurderes ikke dette å 

respektere en risiko som utløser umiddelbare avbøtende tiltak. 

 

Lukt 

Planområdet er lokalisert i nærheten av et landbruksområde, og man må påregne at lukt kan 

forekomme i forbindelse med møkkspreiing.  

 

5.13 Samiske interesser ved endret bruk av utmark 

Eksisterende forhold: 

Reindriftsinteresser er kommentert under kapitlet om Naturressurser og naturverdier. Samiske 

kulturminner er kommentert i eget kapittel om kulturminner. I planprosessen har det ikke 

framkommet innspill knyttet til tradisjonell, samisk næringsutøvelse og utmarksbruk i området. 

Det samme gjelder for samisk kultur og samfunnsliv. Det betyr ikke nødvendigvis at disse ikke 

finnes.  

 

Virkninger av planforslaget: 

Planforslaget berører ikke områder som ikke tidligere har vært i bruk. Arealene er i gjeldende 

kommuneplan avsatt til boligformål. I planarbeidet har det vært viktig å sikre tilgangen til 

utmarka gjennom boligfeltet. Det er derfor satt av plass til snarveger, løyper, veger og traseer 

som sikrer trygge og effektive transportårer gjennom området – enten man befordrer seg til fots, 

på ski eller med bil.  

 

God tilgang til utmarka og utmarksressursene vurderes å være det viktigste tiltaket planen kan 

bidra med for å sikre/fremme tradisjonell utmarksbruk og næringsutøvelse, enten den er 

finsk/kvensk, samisk eller norsk. Det vurderes derfor at planforslaget i så stor grad som mulig 

ivaretar evt. tradisjonelle samiske interesser. 
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5.14 Sosial infrastruktur 

Eksisterende forhold: 

Kvitberget ligger om lag 3,4 km (ca. 5 min kjøring) fra Tverrelvdalen barnehage og vel 3,9 km 

(langs Tverrelvdalsveien, ca. 5 min kjøring) fra Saga barnehage. Avstanden til Tverrelvdalen 

skole er 500-1000 m, avhengig av startsted. Skolen er en 1-10 skole med SFO. Ved 

Tverrelvdalen barnehage finnes dessuten fotballbane og samfunnshus som brukes aktivt av 

idrettslag og ved sosiale lag. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Beregning av behov for barnehage- og skoleplasser som følge av planforslagets 17 boenheter: 

17*6,5/100 = 1,11 barn per alderstrinn, hvorav 80 % trenger barnehageplass: 1,11*0,8 = 0,88 

Oppsummert genererer planforslaget behov for 1,11 nye skoleplasser per alderstrinn (sum:11,1 

for 1.-10. klasse) og 0,88 barnehageplasser per alderstrinn (sum: 4,4 for 1-5 år). 

 

Planforslaget vurderes ikke i seg selv å medføre behov for utvidelse av skole- eller 

barnehagekapasitet. Det vurderes at Tverrelvdalen skole og eksisterende barnehager i Saga og 

Tverrelvdalen vil kunne fange opp tilveksten som Kvitberget genererer. Det er i beregningen ikke 

tatt høyde for utleieleiligheter i boligene. Dette vil kunne påvirke summen noe, men trolig ikke 

medføre noen utfordring for konklusjonen. 

 

Helsetilbudet løses innenfor rammen av Alta by, med nærmeste fastlegesenter på Elvebakken. Til 

døgnbemannet legevakt (Alta helsesenter) er det 11-12 km og i underkant av 20 min kjøretid. Det 

er ikke beregnet responstid for ambulanse, brannbil eller andre utrykningskjøretøy. 

 

Kommunen er grunneier og står fritt til å disponere tomter til formål innenfor kommunens 

boligsosiale politikk og planer. Sosial boligbygging har ikke vært tema for planarbeidet. 

 

Planforslaget inneholder ingen andre sosiale møteplasser enn lekeplassene. Det vurderes at disse, 

kombinert med nærhet til friluftsområder og Tverrelvdalen skole, på en tilstrekkelig måte 

oppfyller behovet for sosiale møteplasser. I tillegg kommer Tverrelvdalens øvrige møteplasser, 

som barnehagen, idrettsbanen og samfunnshuset på Sønvismoen. 

 

5.15 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende forhold: 

Vannforsyningen i området er knyttet til hovedvannforsyningen i Alta by. Det er god kapasitet på 

vannforsyningen i området, men for avløpssystemet har det vært utfordringer. Alta kommune ved 

kommunalteknikk planlegger derfor å legge opp en avløpsledning med pumpestasjon ved 

Tverrelvdalsvegen 78.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Vann- og avløp 

Det er utarbeidet et eget VA-notat for området. Området skal kobles til det nylig fremførte 

avløpsnettet til Tverrelvdalen. Kapasiteten på vann og avløpsnettet vil etter utbygging fortsatt 

være god. Se vedlegg 5. 
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Snøopplag 

Det er lagt opp til at deponering av snø skal løses innenfor planområdet. Det er regulert inn et 

snødeponi i hver ende av de feltinterne vegparsellene. I tillegg kan snø lagres i sidearealer av 

vegen, på skråningssida.  

 

Uteoppholdsarealer.  

Planen har et krav om 100 m
2 

 MUA per boenhet. Den gjennomsnittlige tomtestørrelsen er på 846 

m
2
 per tomt. Med en m

2
-BYA på 295 gir dette  551 m

2
 annet tomteareal. Det burde være mer enn 

nok areal som er egnet som uteareal. For øvrig er det regulert inn romslige friområder som kan 

tas i bruk til uteopphold og rekreasjon.  

 

5.16 Trafikkforhold 

Området vil bli knyttet til Tverrelvdalsvegen som i dag  er klassifisert som fylkesvei. 

Adkomstvegen vil krysse eksisterende gang- og sykkelveg. ÅDT for Tverrelvdalsvegen forbi 

Tverrelvdalen skole var i 2015 på 1581.  Det er en busstopp på høyre side av vegen, like etter 

skolen, med fotgjengerovergang.  

 

Adkomstveien til eiendommen 38/236 legges om som følge av planforslaget, og det legges opp 

til at eksisterende bolig i Tverrelvdalsveien 81 får etablert ny avkjørsel langs den nye veien ( se 

figur 18). 

 
 

 

Etter krav fra Statens vegvesen er krysset mellom FV27 og veien opp til Kvitberget er utformet 

med trafikkøy. Kravet fra SVV kommer som følge av at krysset ligger nært inntil barne- og 

ungdomsskolen i Tverrelvdalen, og veien således krysser skolevei.  

 

Figur 5-13: Plassering av framtidig avkjørsel 
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Veien (SKV1) inn til feltet, er pga veiens lengde, utformet etter spesifikasjoner for veiklasse SA1 

(samlevei i boligområder) fram til kryss SKV2. Etter krysset er veien utformet etter krav for A1 

(Adkomstvei i boligområder). Det samme gjelder for SKV4. 

SKV2 tilfredsstiller også SA1, dette er gjort med bakgrunn i at veinettet muligens på sikt skal 

kunne forsyne Svennbakken/Fallsen-området, som er satt av til boligformål i kommuneplanens 

arealdel 

 

5.17 Universell utforming 

Eksisterende forhold: 

Store deler av planområdet er brattere enn 10 %, som vist på kartutsnittet i figuren under. Terreng  

brattere enn 10 % regnes som utilgjengelig for rullestolbrukere. 

 

 
Figur 5-14: Kartutsnittet viser hvor stor del av terrenget som er brattere enn 10% (vist i rødt). 
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Areal brattere enn 10% regnes som uegnet å tilrettelegge for universell utforming.  Planforslaget 

har lokalisert flate og godt egnede arealer for lekeplasser i tilknytning til boligområdene. 

 
Figur 5-15 a og b: plassering av lekeplasser i forhold til terrenghelning 

Snarvegen som går mellom boligene i områdets østre del o_SGG1 er flat, mens andre uteareal, 

både innenfor og utenfor planområdet, er lite tilgjengelige, da disse delvis består av brattlendt 

terreng.  
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5.18 Verneverdier 

Eksisterende: 

Planområdet ligger i overkant av hundre meter fra Tverrelvdalen naturreservat der formålet er 

vern av skog. 

 

 
Figur 5-16: Planområdet i forhold til Tverrelvdalen naturreservat. 

Området ble befart sommeren 2015, uten at det ble påvist automatisk freda kulturminner.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planområdet berører ikke naturreservatet og området regnes ikke som en direkte trussel mot 

formålet med vernet. Videre er det tilstrekkelig med aktsomhet ved utbygging av feltet med tanke 

på funn av evt. automatisk freda kulturminner,  



 38 

5.19 Økonomi/gjennomføring 
 

5.19.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 

Det er så langt ingen særskilte rekkefølgekrav knyttet til tiltak utenfor planområdet. Planforslaget 

forutsetter at kostnadene ved opparbeidelse av Sa1 fordeles på eventuell framtidig utbygging i 

Fallsen/Svenbakken- området. Et rekkefølgekrav vil i så fall knytte seg til det planforslaget. 

 

 

5.19.2 Tidsplan for gjennomføring 

Oppstart av boligfeltet vil avhenge av tidspunktet for ferdigstilling av kommunal avløpsledning, 

samt nødvendig grunnerverv.  

 

 

5.19.3 Kostnader/finansiering 

Utbyggingen er ikke kostnadsberegnet.  
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6. Begrunnelse for valgte løsninger 
 

Planforslaget legger opp til eneboliger like ved Tverrelvdalen skole om lag 2 km fra nærmeste 

boligfelt. Planen følger opp formål og målsetninger i kommuneplanens arealdel om minimum 15 

boliger. Området vil bli sørvendt og det forventes god bokvalitet i området, med nærhet til både 

skole, skiløype og natur.  

 

Boligtomtene er plassert på de flateste partiene i boligfeltet, slik at man unngår unødig 

terrengbearbeiding. Landskapet har i stor grad vært premissgivende for utforming av feltet, noe 

som også har vært viktige føringer fra kommuneplanens arealdel. Det er stilt krav om at 

møneretningen i all hovedsak skal ligge langs kotene, noe som også skal bidra til å holde 

bebyggelsen lavest mulig og redusere eventuell sjenerende fjernvirkning.  

 

Det legges opp til to nærlekeplasser, knyttet til hver sin gruppe med boliger.  

Adkomst til feltet forutsettes løst som blandet trafikk uten separering mellom myke og harde 

trafikanter. Vegen skal fungere både som adkomst til dette feltet men også til framtidig boligfelt i 

Falsen. Øvrige veger er dimensjonert etter Alta kommunes vegnorm. I koblingen mot 

Tverrelvdalsvegen skal det legges opp til en omlegging av gang og sykkelvegen og trafikkøy.  

 

I enden av hver veg er det lagt opp til snødeponi. 

 

Pga. problematikk knyttet til kvikkleire i foten av Kvitberget, er det lagt opp til at et område 

avsettes som sideareal til veg med hensynssone som skal ivareta nødvendig sikringstiltak mot 

utglidning. Det legges opp til en motfylling i aktuelt område. Denne omfattes av et 

bestemmelsesområde, og er markert i plankartet som «#1 Sikringssone kvikkleire».  
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7. Høringer 

7.1 Parter som er varslet 

 
Statlige og fylkeskommunale myndigheter 

Fylkesmannen i Finnmark   Statens hus   9815 VADSØ 

v/Miljøvernavdelingen 

Finnmark Fylkeskommune    Fylkeshuset   9815 VADSØ 

v/Areal- og kulturvernavdelingen 

Sàmediggi – Sametinget   Ávjovárgeaidnu 50  9730 KARASJOK 

Statens Vegvesen Region nord   Postboks 1403                        8002 BODØ  

Avinor AS     Postboks 150   2061 GARDERMOEN 

NVE Region nord    Kongensgate 14-18  8514 NARVIK 

 

Kommunale instanser 

Alta kommune     Postboks 1403   9506 ALTA 

- Avd. for samfunnsutvikling, Landbruk  
- Avd. for samfunnsutvikling, Skogbruk  

- Drift- og utbygging, Avd. for kommunalteknikk  

- Drift- og utbygging, Oppmåling og byggesak  

- Drift- og utbygging Miljø, park og idrett  

- Barn og unges repr. v/Aase K. Abrahamsen 

- Helse- og sosialsektoren, Miljørettet helsevern v/Kristin Tørum  

- Oppvekst og kultur, Skole  

- Eldrerådet Alta kommune, v/Anne Karing Myreng  

- Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta v/Anne Karin Myreng  

Organisasjoner og private parter 

Finnmarkseiendommen,   Postboks 133   9811 VADSØ 

Alta Kraftlag SA,     Markveien 46   9509 ALTA 

Alta Zoologiske forening    Øverbygdveien 31  9512 ALTA 

v/Anders Ims 

Norsk Ornitologisk forening avd Finnmark Holmen bru   9700 LAKSELV 

v/Jo Inge Vidal 

Tverrelvdalen bonde- og småbrukarlag Tverrelvdalsveien 37  9517 ALTA 

v/Helge Isaksen 

Styret for reinbeitedistrikt 30C  Postboks 9   9525 MÁZE 

v/leder Nils Martin Sara 

Tverrelvdalen Idrettslag   Sønvismoen 44  9517 ALTA 

Telenor Servicesenter for nettutbygging Postboks 7150   5020 BERGEN 

Andreas Ellila     Nabo 

Anne Karin Myreng    Nabo 

Liv Unni Opgård    Hjemmelshaver 

Hans Arvid Sætrum    Hjemmelshaver 

Rolf Erling Sætrum    Hjemmelshaver 

Gerd Aina Søderholm    Nabo 
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7.2 Referat av innspill ved varsel om oppstart 

Statlige og fylkeskommunale myndigheter 

 

1. Avinor, brev datert 12.05.15 
Planområdet ligger innenfor sone for høyderestriksjoner. Avinor har ingen merknader til at 

det planlegges eneboliger i området, men maksimal mønehøyde må angis. Videre er 

planområdet ikke berørt av byggerestriksjoner eller flystøysoner.  

 

Kommentar: Innspillet tas til orientering 

 

2. Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 07.05.2015 
Området bør tilrettelegges for friluftslliv og rekreasjon og at grøntområder sikres. Det 

anbefales videre å sette av areal til stier og skiløyper ut fra boligområdet og til 

friluftsområder eller utmark. Videre viser det til RPR for barn og unges interesser i 

planlegging, og rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging. Funksjonelle og fysiske krav til 

blant annet egnethet/kvalitet og kort avstand til areal for lek og fysisk aktivitet fremheves. 

Det vises også til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel, kap. 4.2.1. som fremhever 

betydning av friområder som gjør samhandling mellom forskjellige alders og brukergrupper 

mulig og at de skal sikres universell utforming.  

 

Det minnes ellers på om at:   

- Grad av utnytting skal fastsettes 

- Vurdere om støy kan være et aktuelt tema å utrede 

- Vurdering etter NML §§8-12 skal være i planbeskrivelsen 

- Planen skal følge kart- og planforskriftens § 9, jf. også nasjonal produktspesifikasjon for 

arealplan og digitalt planregister.  

 

Kommentar: 

Forholdet til allmenne interesser er, så langt det har vært praktisk mulig, blitt forsøkt 

ivaretatt. Universell utforming, er så langt det er mulig, vært vurdert og ivaretatt i 

planforslaget. NML §§8-12 er implementert i planbeskrivelsen under naturmangfold. 

Beskrivelse av eksisterende kunnskap og virkninger av planforslaget anses å være 

tilstrekkelig for å oppfylle utredningskravet her.  

 

3. Finnmark fylkeskommune, brev datert 18.05.2015 
Minner om at universell utforming skal ivaretas og at det er særlig viktig ift. areal som er 

avsatt for allmennheten. Lokale leke og oppholdsmuligheter for barn og unge bør vurderes 

før boliger og veier plasseres. Minner ellers på T-2/08 og kommuneplanens arealdel.  

Har ingen merknader angående kommunens vurdering ift. KU-spørsmålet. 

Det vurderes ellers som sannsynlig at det kan være automatisk freda kulturminner i området, 

og det varsles befaring før endelig uttalelse til planforslaget kan avgis. 

 

Kommentar: 



 42 

Forholdet til allmenne interesser er, så langt det har vært praktisk mulig, blitt forsøkt 

ivaretatt. Universell utforming, er så langt det er mulig, vært vurdert og ivaretatt i 

planforslaget. 

 

4. NVE, epost datert 29.5.2015 
Minner om at planområdet ligger utsatt til og at det må utføres en vurdering av 

grunnforholdene i forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringa. Evt. funn av kvikkleire 

eller andre sprøbruddmaterialer medfører at man også må utrede områdestabiltet jfr. TEK 10 

kap. 7. Tiltaket faller inn under definisjon for K4 tiltak og det anbefales derfor at det ved et 

evt. funn av kvikkleire utføres en uavhengig kvalitetssikring av utredning. Evt. nødvendige 

sikringstiltak må utredes i et slikt omfang at en kan dokumentere at planlagte byggetiltak vil 

oppnå tilfredsstillende sikkerhet og at planen er mulig å realisere. Evt. fareområder må 

innarbeides med hensynssoner med bestemmelser for å ivareta tilstrekkelig sikkerhet. Det 

vises også til sjekkliste. 

 

Kommentar:  

Her vises det til geoteknisk utredning, vedlegg .  

 

5. Sametinget, brev datert 15.6. 2015 
Viser til at Sametinget har utarbeidet et planveileder som skal sikre naturgrunnlaget for 

samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og særlig da til kap 5.2 som gjelder tettbygde 

strøk. Videre vises det til at Finnmark fylkeskommune har varslet befaring og at endelig 

uttalelse fra Sametinget også avventer resultatet av denne befaringen.  

 

Kommentar: 

Samiske interesser er vurdert og så langt det er mulig ivaretatt i planforslaget. 

 

6. Statens Vegvesen, epost datert 9.6.2015 

Har ikke kommet med noe formelt svarbrev til selve oppstartsvarselet men har svart på 

forespørsel om plassering av avkjørsel for framtidig adkomstveg til feltet med at det er 

ønskelig å samordne avkjørsel med eksisterende. Det må også sikres sikt i kryss ved å hugge 

trær og kratt i området, siden avkjørselen krysser gang og sykkelvegen rett ved skolen. 

Viktig å vurdere utformingen av avkjørselen og området rundt med tanke på butikken og 

aktiviteten som skjer på andre siden av vegen. Viktig at det ikke blir et utflytende 

trafikkareal som gjør det vanskelig for trafikantene å orientere seg.  Ønsker å delta i det 

videre planarbeidet og se løsningen før forslaget legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Kommentar: 

Statens vegvesen har under prosessen med utarbeidelsen av reguleringsplan kommet med 

flere innspill som har vært med å påvirke planforslaget, herunder utforming av trafikkøy 

mot fylkesveien og vurderinger iht. stopp og møtesikt. Vegevsenet har sett løsningen før 

forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn.  
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Kommunale myndigheter 

 

7. Alta kommune, næring og landbruk, brev datert 21.05.2015 

Det bes om at området blir maksimalt utnyttet, for å hindre ytterligere press om mer 

boligareal på landbruksarealer. Ønsker ikke at adkomsten går over dyrka areal og det 

foreslås at den enten legges med området Falsen eller nordover over Fefos område, som 

består av berg og udyrkbart areal. Ingen av disse foreslåtte områder er innenfor avmerket 

planområde.  

 

Kommentar:  

Innspillet er dels ivaretatt, ved at alle bebyggbare areal innenfor planområdet er bebygd, jf. 

også vurdering av bebyggbarhet, figur 14. Når det gjelder adkomsten vises det innledende 

vurderinger i kap. 3.3 konseptutvikling. 

 

8. Alta kommune, barn og unges representant, brev datert 18.05.2015 

Viktig å registere om skiløype til Tverrelvdalen IL går gjennom området, og evt. ta hensyn 

til denne, samt at Tverrelvdalen IL har en topptur som starter ved skolen og går gjennom 

området.  

 

Kommentar:  

Innspillet er vurdert og så langt det er mulig ivaretatt. Det er svært lite areal innenfor 

planområdet som kan tas i bruk til boliger og adkomstveg, og det å legge inn skiløype i 

planområdet har vist seg å være umulig. Man har i områdets østre del likevel lagd en 

kobling til eksisterende løypestruktur, som burde ivareta tilgjengeligheten til det øvrige 

løypenettet.  

 

9. Alta kommune, drift- og utbyggingssektoren, kommunalteknikk, brev av 12.05.2015 

Viser til at det arbeides med fremføring av avløpsledning til Tverrelvdalen og det forventes 

oppstart av dette arbeidet i årsskiftet 2015/2016. Det planlegges at avløpsledningen fra 

Kvitberget boligfelt kan ledes til fremtidig pumpestasjon ved Tverrelvdalen 78.  

Det ønskes at planarbeidet utreder og beskrives hvordan system for vei, vann og avløp skal 

løses internt i feltet, samt overføringsledning til påkoblingspunktet for hovedavløpsnett.  

Planen må tilrettelegge for myke trafikanter og krav i kommunal VA og vegnorm må følges.  

 

Kommentar: 

Ivaretatt i planforslaget og i eget VA- notat, vedlegg 5  

 

10. Alta kommune, tjenesteområde helse og sosial, helseadministrasjon, brev av 15.05.2015 

Viser til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kap. 3 om miljørettet helsevern, der 

kommuneoverlegen er delegert myndighet, viser særskilt til forskrift om miljørettet 

helsevern av 25.04.2015.  

 

Viser til kap 3 og §§ 7-9 som omfatter overordna miljø og helsekrav til lokaler, 

virksomheter og eiendommer. I dette er blant annet et overordna krav om at planleggingen 

skal ha fokus på å ikke føre til fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Videre skal en 
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ved planlegging av nye virksomheter og ved vesentlige endringer og utvidelser ta hensyn til 

trafikkforhold, tilgjengelighet, forurensning, støy, klimatiske forhold og risikofaktorer i 

miljøet, samt områdets utforming og topografi mv.  

 

Viser videre til hele § 9 i samme forskrift som omhandler hvordan man vurderer støy, 

forurensing, skadeforebygging, avfallshåndtering og luktplager.  

 

Folkehelse ønskes ivaretatt som eget tema. Videre ønskes det at det opprettes snarveier som 

er universelt utformet mellom boligfeltet og skolen.  

 

Kommentar: 

Innspillet er ivaretatt gjennom krav til sikkerhet i vegplanlegging og i vurderinger knyttet til 

konseptutvikling. Støy og lukt er vurdert og ivaretatt i planforslaget. Universelt utforma 

snarveier mellom skolen og boligfeltet er ikke mulig, til det er terrenget for bratt.  

Organisasjoner og private parter 

 

11. Alta hunde- og kattehotell, 1. mai 2014 (innspill da eiendommen ble kjøpt) 

Er bekymret for at dersom det planlegges boliger på samme høyde som deres virksomhet, så 

kan det bli sjenerende støy fra anlegget. De ønsker at det tas særlig hensyn til at de har fått 

etablere seg i et område der de ikke skulle være til sjenanse for naboer og de ønsker at det 

fortsatt skal være slik. 

 

Kommentar: 

Dersom støy skulle en problematikk etter at boligfelter er etablert, bør dette kunne løses 

gjennom en dialog mellom partene om avbøtende tiltak. 

 

12. Tverrelvdalen IL, skigruppa, epost datert 6.7.2015 

Ønsker at området og skiløypa fortsatt skal kunne benyttes for tilrettelegging for skiaktivitet 

og konkurranser.  

 

Kommentar: 

Selve planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til boliger. Innspillet er vurdert og 

så langt det er mulig ivaretatt. Det er svært lite areal innenfor planområdet som kan tas i 

bruk til boliger og adkomstveg, og det å legge inn skiløype i planområdet har vist seg å være 

umulig. Man har i områdets østre del likevel lagd en kobling til eksisterende løypestruktur, 

som burde ivareta tilgjengeligheten til det øvrige løypenettet.  

 

13. Grunneier 38/208, epost via saksbehandler i Alta kommune, dat. 17.07.2015 

Grunneier for 38/208 ønsker ikke at det planlegges boliger i den delen av planområdet som 

hun eier og at det heller bevares som en buffersone. Det er nylig plantet et granfelt på 

oversiden av veien.  

 

Kommentar:  

Planområdet er avsatt til boliger i kommuneplanens arealdel og gir derfor anledning til å 

planlegge boliger.  
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14. Anne Karin Myreng, grunneier, brev datert 16.05.2015 

Har kjennskap til at det går et elgtråkk gjennom området (viser til kart). Viser også til at 

nabo har et privat utslipp på hennes eiendom.  

Ønsker at Borrasvegen utvides og asfalteres til og med innkjøringen til Alta hundehotell.  

 

Kommentar: Adkomst via Borrasvegen har vært vurdert men blitt ansett for uhensiktsmessig 

med tanke på evt. framtidig adkomst til boliger i Falsen/Svenbakken- området. Innspillet er 

derfor ikke imøtekommet. Elgen burde kunne fortsette sin vandring i skråninga/kanten av 

planområdet 

 

 

7.2 Referat av innspill ved offentlig ettersyn 

Statlige og fylkeskommunale myndigheter 

1. Finnmark fylkeskommune, brev datert 06.10.16 

Finnmark fylkeskommune er fornøyd med forslag til detaljregulering for Kvitberget 

boligfelt og har ingen merknader. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet tas til orientering. 

 

2. Avinor, brev datert 01.11.16 

Avinor minner om regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfarshinder når 

det gjelder oppstilling og bruk av kraner. Avinor har ingen ytterligere merknader til 

planforslaget. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet tas til orientering. 

 

3. Fylkesmannen i Finnmark, brev datert 31.10.16 

Fylkesmannen minner om muligheten til å sende plankart til Kartverket for kvalitetssikring. 

Utover dette har fylkesmannen ingen merknader til planforslaget. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet tas til orientering. 

 

4. NVE, brev datert 16.11.16 

De geotekniske forholdene i planen er utredet av Rambøll. Det er bra at 

reguleringsbestemmelsene ivaretar at hensyn til midlertidig og permanent fylling samt at 

endelig plan for vek kontrolleres av geotekniker før bygging. NVE påpeker at områder med 

kvikkleire også må innarbeides som hensynssone i plankart og tilknyttes bestemmelser som 

forbyr eller setter vilkår for utbygging. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er tatt til etterretning. Hensynssoner for 

kvikkleire er lagt inn i plankart, med tilhørende bestemmelser. 
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Kommunale myndigheter 

 

5. Rådet for likestilling av funksjonshemmede, brev datert 19.10.16 

Det bør etableres gang-/sykkelbane eller fortau langs hovedvegen til boligområdet. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet tas til orientering. På grunn av de 

terrengmessige utfordringene er det ikke lagt inn forau/ g/s- vei langs strekningen. Det er 

vurdert at med det begrensede antall boenheter kan aksepteres blandet trafikk på veien. 

 

6. Alta kommune Kommunalteknikk, notat datert 04.11.16 

o-SKV1: Veien må prosjekteres slik at det sikres tilstrekkelig areal til breddeutvidelse i 

sving og skråning i reguleringsplanen. 

 

o-BAS 1-5: Det må sjekkes om disse er tilstrekkelig store. 

 

o-SGS 1-3: Er kryssutformingen i henhold til 017? 

 

o-SKV 2: Inntil man velger å tilknytte veien til det fremtidige nabofeltet er dette en 

adkomstvei til 5 boliger, og bør være en fellesadkomst. Dimensjoneringsklasse SA1 er 

likevel ok. 

 

f-SKV 4: Bør dimensjoneres som A1, likt o-SKV4, med veilys og snumulighet. 

 

o-SKV 4: Bør være fellesadkomstvei, da kommunen ikke bør eie adkomstveier til mindre 

enn 8 boliger. 

 

Generelt: Viser til at man i henhold til kommunal veinorm tilstreber ringveier, mens veiene i 

planforslaget er utformet med vendehammer. Kommenterer at vendehammer kan benyttes i 

kostbart terreng. Foreslår endring av teksten i 5.1.1 a), og skrivefeil i 5.1.3. 

 

Vann og avløp: Notatet med VA-plan ser ok ut, minner om VA-normen. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er tatt til følge, og kommentert punktvis: 

o-SKV1: Veien er forprosjektert for å sikre tilstrekkelig areal og stigningsforhold. Dette er 

avklart med kommunalteknikk før planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. 

 

o-BAS 1-5: Skal være tilstrekkelig store. 

 

oSGS 1-3: Kryssutformingen er avklart med statens vegvesen i forkant av offentlig ettersyn, 

og gjort i henhold til håndbok V122, på grunn av at det er avkjøring fra fylkesvei og nærhet 

til skolevei. 

 

o-SKV 2: Dimensjonering av veien er beholdt, men veien er endret til fellesadkomst 

(f-SKV 2) i plankart og bestemmelser frem til fremtidig tilknytning til nabofeltet. 
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f-SKV 4: Antar at innspillet gjelder f-SKV 3. Dimensjoneringen av veien er beholdt som i 

forslaget til offentlig ettersyn. Terrenget tilsier at en utvidelse av veien vil føre til at tomtene 

vil bli for små og vanskelig å utnytte. Veien betjener tre boliger. 

o-SKV 4: Er endret til fellesadkomst i tråd med innspillet. 

 

Generelt: Som det blir påpekt i innspillet kan vendehammer benyttes i kostbart terreng, og 

dette er også bakgrunnen for at vendehammer er valgt i dette planforslaget. Intensjonen har 

vært at utbygging skal kunne skje med minst mulig terrenginngrep, samtidig som at verdifull 

vegetasjon skal bevares. Skrivefeil i bestemmelsene er rette opp, og foreslått formulering for 

bestemmelsen i 5.1.1 a) er tatt inn. 

 

 

7. Alta kommune Kommuneoverlegen, notat datert 16.11.16 

Kommuneoverlegen har vurdert saken i forhold til Lov om folkehelsearbeid kap. 3, om 

miljørettet helsevern. Kommuneoverlegen vurderer at hensyn til miljørettet helsevern er 

ivaretatt, og har ingen merknader til planen. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er tatt til orientering. 

 

8. Alta kommune, Barn og unges representant, brev datert 15.11.16 

Planforslaget vil kunne hindre at det kan arrangeres skirenn med utgangspunkt i 

Tverrelvdalen skole. Det er synd at det ikke er mulig å ta hensyn til eksisterende 

løypestruktur. Barn og unges representant regner med at det kan etableres snarveg fra 

adkomstvegen mot Tverrelvdalen skole. Det er bra at det er lagt inn kobling mot tursti. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er tatt til orientering. Planadministrasjonen 

er klar over at planforslaget vil kunne være til hinder for skirenn med utgangspunkt i 

Tverrelvdalen skole. Dessverre er terrenget i området så krevende at det ikke lot seg gjøre å 

hensynta eksisterende løypetrase og samtidig regulere boligfeltet. En snarvei til skolen vil 

kunne la seg gjøre, men er ikke regulert inn da det trolig vil være mest hensiktsmessig å 

utvikle seg mer organisk ettersom behovet oppstår. 

 

Organisasjoner og private parter 

9. Liv Unni Opgård (grunneier 38/208), brev datert 26.10.16 

I innspillet beskrives noe av den viktige historikken til gårdsdriften på eiendommen, og 

fremtidsplaner for driften. Det vises til at det er dårlig med areal tilknyttet gårdet, og at man 

er avhengig av de arealene man har i dag. Gården har allerede måttet avgi areal til skolen og 

i forbindelse med bygging av gang- og sykkelvei. I innspillet vises det til at et boligfelt som 

foreslått, med den adkomsten som er foreslått vil være til hinder for videre utvikling av 

gården, adkomsten har stor inngripen på beitearealer, både med tanke på areal, vedlikehold 

og forsøpling. Er bekymret for at adkomstveien vil føre til at problemene med tilsig av vann 

i området vil bli verre enn i dagens situasjon, samt at veien legger beslag på arealer som 

skolen i dag benytter på vinterstid. I innspillet påpekes det også at planforslaget fører til 

bortkasta utdannelse for egen og neste generasjon, og vil være til hinder for 

kvinnearbeidsplasser og en læringsarena. Avslutningsvis forlanger grunneier at det 
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utarbeides en ny plan for adkomsten til feltet der hennes eiendom ikke berøres, samt at de to 

boligtomtene på hennes eiendom tas ut da dette arealet er tiltenkt drivhus. Adkomst via 

Borrasveien er foreslått som en bedre og tryggere løsning.  

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er tatt til orientering. 

Adkomst via Borrasveien ble vurdert i en tidlig fase av planarbeidet, men ble forkastet på 

grunn av begrensningene denne ville ha på utformingen av området. Valg av 

adkomstløsning til feltet er omtalt i planbeskrivelsens kapittel 3.4 og 5.19. Ideelt sett ønsket 

planadministrasjonen å legge adkomsten langs traseen til eksisterende vei, men på grunn av 

terrenget i feltet lot det seg ikke gjøre innenfor rammene av kommunal veinorm. Man endte 

derfor til slutt på valgt løsning. 

Arealet hvor to boligtomter er lagt inn er i kommuneplanens arealdel (vedtatt 2011) satt av 

til boligformål. Planadministrasjonen har i utformingen av reguleringsplanen forholdt seg 

til arealene avsatt i kommuneplanen, med nødvendige tillegg for å løse adkomst og 

tilstrekkelig antall boligtomter. Kommuneplanens arealdel angir kommunens overordnede 

arealstrategi for Alta, og at arealer tas i bruk som angitt i arealdelen er en forventet del av 

utviklingen i Alta selv om dette kan ha uheldige og uønskede konsekvenser for enkelte. 

Kvitberget boligfelt er et etterspurt og etterlengtet boligfelt, og skal i henhold til arealdelen 

planlegges for omkring 15 eneboliger i perioden 2015-2025. 

 

10. Finnmark Bondelag, brev datert 04.11.16 

Innspillet er gitt av Alta bondelag. Bondelaget er opptatt av at all regulering av områder for 

bolig, industri eller annet formål gjøres på en måte som tar mest mulig hensyn til dyrka og 

dyrkbar mark i Alta kommune. Boligfelt må ikke legge begrensninger på bønders muligheter 

til å kunne videreutvikle sine gårder for framtiden. Alta bondelag ber derfor om følgende: 

1. At adkomstveien til feltet flyttes nordvestover til et område der den ikke går over 

dyrka mark, alternativt at den legges i trase for allerede opparbeidet vei inn i 

planområdet for å skjerme to aktive bønder og det arealet de i dag slår. 

2. Alta bondelag ber om at de to boligtomtene som planlegges i den delen av 

planområdet som ligger på Liv Unni Opgårds eiendom utgår fra planforslaget, da 

Opgård har planer om å ta i bruk gjeldende areal til et drivhus for produksjon av 

økologiske grønnsaker for salg.  

 

Planadministrasjonens kommentar: Planadministrasjonen tar innspillet til orientering. 

Jordvern er et viktig tema i arealplanlegging i Alta kommune, også ved regulering av nye 

boligområder inntil jordbruksland. I alle saker er det en nøye interesseavveining som ligger 

til grunn for de valgte løsninger, og omdisponering av dyrka mark er ikke noe som skal tas 

lett på. De to merknadene kommenteres under: 

 

1. Adkomstvei fra nordvest er vurdert i en tidlig fase av planarbeidet, men løsningen ble 

vurdert å være lite hensiktsmessig for planområdet som helhet. Valg av adkomstløsning er 

omtalt i planbeskrivelsens kapittel 3.4 og 5.19. På grunn av stigningsforhold innenfor 

boligfeltet, samt kvikkleire i området ned mot Tverrelvdalsveien lot det seg dessverre ikke 

gjøre å legge adkomstveien langs eksisterende veitrase inn i området. Denne løsningen ville 

være foretrukket også av planadministrasjonen, og den ble grundig vurdert før man endte 

opp med den løsningen som er presentert i planforslaget. 
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2. Arealet som omtales her, ble omdisponert til boligformål i forbindelse med siste rullering 

av kommuneplanens arealdelvedtatt i 2011. At arealet i denne reguleringsprosessen er satt 

av til boligtomter er dermed i tråd med overordnede føringer i kommuneplanens arealdel 

som er den langsiktige arealstrategien til Alta kommune. Planadministrasjonen har 

forståelse for at grunneier ønsker å beholde arealet til sin gårdsdrift, men samtidig er 

presset og behovet for nye eneboligtomter i Tverrelvdalen stort. Terrenget innad i 

planområdet er så vidt krevende at flytting av tomtene ikke vil la seg gjøre, samtidig som at 

behovet for alle tomtene som er avsatt i boligfeltet er stort. Planadministrasjonen forholder 

seg dermed til at arealet allerede var omdisponert til boliger i kommuneplanens arealdel. 
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Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
 

 

  



 1 

 
Referat fra oppstartsmøte 
 
 
1. Om planinitiativet og forslagsstiller 
 
Arbeidstittel 

 
Detaljregulering for Kvitberget boligfelt 
 

Initiativet gjelder  Plan med krav om KU 

 Områdeplan 

x Detaljplan 

 Mindre endring av:  

Tiltakets adresse Kvitberget, Tverrelvdalen 
Berørte eiendommer 38/787, 38/236, 38/208 
Planens formål/hensikt Tilrettelegging for 15 nye eneboliger, med tilhørende 

infrastruktur. 
Tiltakshaver Alta kommune 
Planfaglig ansvar Firma:  

Rambøll AS, Kongleveien 45, N-9510 Alta 
 
Prosjektansvarlig: 
Ulla Sennesvik, 482 20 730 
ulla.sennesvik@ramboll.no 

Informasjon fra 
konsulent i forkant av 
møte 

 

Supplerende 
informasjon 
oppstartsmøte 

Tilleggsarbeid, ikke med i utlysning: Det bør foretas 
grunnundersøkelser mtp. Kvikkleire, da det avsatte området 
ligger under marin grense og i stor grad består av hav- og 
fjordavsetninger. Rambøll tar kontakt med geoteknisk for å 
få pris på arbeidet. Det antydes at grunnundersøkelser kan 
gjennomføres i uke 25/26. 
 
I henhold til varslingsinnspill kan det være nødvendig å 
utvide planområdet enda mer enn det som er varslet. 
Rambøll gjennomfører en befaring av området og ser på 
mulighetene for det. I forbindelse med utvidelse av 
planområdet kan det også være hensiktsmessig å ha et møte 
med grunneierene og idrettslaget. Utvidelse av plangrense 
medfører ny varsling, og det må vurderes om det utløser 
krav til KU. 
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Innspill til oppstartsvarsel: 
Finnmark Fylkeskommune vurderer det som sannsynlig at 
det kan finnes automatisk freda kulturminner i området som 
ikke er påvist tidligere. De vil gjennomføre en arkeologisk 
befaring før endelig uttalelse gis. 
 
Anne Karin Myreng (nabo) informerer om elgtråkk gjennom 
planområdet, og foreslår at planområdet burde utvides enda 
mer med tanke på god adkomst. 
 
Fylkesmannen i Finnmark fremhever folkehelse og 
friluftsliv som viktige tema som må fokuseres på i 
planarbeidet. 
 

 
 
2. Om oppstartsmøtet 
Møtested Alta Rådhus 
Møtetidspunkt/ramme Torsdag 21.05.15, klokken 13.00 
Deltakere Fra kommunen: Veslemøy Grindvik, Hallgeir Strifeldt, 

Reidar Olsen 
 
Fra forslagsstiller: Ulla Sennesvik, Andreas Foss 
Westgaard, Karianne Lund Heitmann og Roy-Åge Jensen 
Ugseth 
 

Referent Saksbehandler  
 
3. Saksopplysninger 
 
Arkivsaksnr  15/871 
Planident 20150006 
Saksbehandler Navn: Veslemøy Grindvik 

Kontaktinfo: vesgri@alta.kommune.no  
Reg spm behandlet etter   Positiv anbefaling 

 Negativ anbefaling 
 Ikke behandlet 
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4. Gjeldende planer 
 
Planstatus 
Gjelder Plan Formål Vedtaksdato 
 Fylkes(del)plan   

x Kommuneplanens arealdel 
for Alta  

  

x Kommunedelplan for 
avløp 

Fremføring av avløp til 
Tverrelvdalen forventes å starte 
opp i årsskiftet 2015/2016.  

  

 Reguleringsplan   
 Bebyggelsesplan   
 
 
Statlige planretningslinjer (SPR), bestemmelser med mer som er relevant for 
planarbeidet 
Aktu
ell 

 Merknad 

x Samordn. 
Areal/transport 

 

x Barn og 
planlegging 

 

x Verna vassdrag NVE verneplan for Tverrelva 
 Riks- og 

fylkesveier 
 

 Arealbruk i 
flystøysoner 

 

 RPB Kjøpesentre  
 
 
 
5. Viktige tema i planarbeidet 
 
Tabellen under angir viktige, planfaglige tema jf. bestemmelse § 1.3 i Kommuneplanens 
arealdel for Alta (KPA), som må vurderes evt. utredes i det videre planarbeidet, og som 
skal kommenteres nærmere i planbeskrivelsen.  
 
Forslagsstiller må selv – på bakgrunn av bla innspill i forvarslingen – vurdere om det er 
flere forhold som er relevant å vurdere i saken.  
 
Tema Merknad 

1. Konsekvensutredning Alta kommune har vurdert at planarbeidet 
ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

2. By- og stedsutvikling Planer og nye tiltak skal gi et positivt bidrag 
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til lokal stedsutvikling i distrikt, nærområde 
og by. For øvrig skal tiltak bidra til å bygge 
byen innover og styrke tresenterstrukturen 
(jf. Kommuneplanens samfunnsdel). Jf. KPA 
§ 1.3.2 

3. Barns og unges 
interesser 

Barn og unges interesser skal dokumenteres 
og sikres ved gjennomføring av nye 
tiltak/planlegging. Jf. KPA § 1.3.3 

4. Byggeskikk og estetikk Det er viktig at bestemmelsene for planen 
vektlegger at boligene i dette feltet skal 
tilpasses landskapet, ikke omvendt. 
 
Byggeskikkveileder for Alta kommune 
finnes på www.alta.kommune.no 
Jf. KPA § 1.3.4 

5. Demografiske forhold Det skal redegjøres for hvordan tiltak/planer 
påvirker lokal demografi, herunder 
folketall/bosetting. Jf. KPA § 1.3.5 

6. Folkehelse Ivareta friluftslivets interesser i området, 
tilrettelegge for fortsatt bruk av løyper etc. 
 
Nye tiltak og planer skal legge til rette for 
tiltak som kan bidra til bedre folkehelse. Jf 
også tema under Risiko og sårbarhet. Jf. 
KPA § 1.3.6. 

7. Friluftsliv Opparbeidelsen av et nytt boligfelt i 
Kvitberget skal i minst mulig grad gå på 
bekostning av dagens bruk av området som 
friluftsområde. 
 
Befolkningens tilgang til friluftsområder/-
aktiviteter skal sikres. Jf. KPA § 1.3.7 

8. Landskap og natur Landskap, stedlig vegetasjon og 
naturmangfold skal redegjøres for. Jf. KPA § 
1.3.8  

9. Lokalklima I forbindelse med alle planer for beboelse og 
opphold skal forholdet til lokalklima utredes 
og søkes optimalisert for tiltaket selv og 
omgivelsene. Jf. KPA § 1.3.9 

10. Miljøvennlig/alt. 
Energiforsyning 

I alle planer og ved større tiltak skal 
mulighetene for bruk av miljøvennlig, 
fornybar energiforsyning utredes. Jf. KPA § 
1.3.10 

11. Naturressurser I alle planer skal naturressurser innenfor 
planområdet dokumenteres og sikres i størst 
mulig grad. Jf. KPA § 1.3.11 
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12. Risiko- og sårbarhet Ros- analyse:  ROS- analyse + eventuelle 
utredninger. Jf. KPA § 1.3.12 a-f. 
 
Grunnundersøkelser vil være nødvendig, jf. 
KPA § 1.3.12 c) 

 
13. Samiske interesser ved 

endret bruk av utmark 
Hensynet til lokal, samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv skal utredes 
og sikres. Jf delutredning om samiske 
interesser som finnes vedlagt til 
planbeskrivelsen. Jf. KPA § 1.3.13 

14. Sosial infrastruktur Jf. KPA § 1.3.14 
15. Teknisk infrastruktur 

og Trafikkforhold 
Vann og avløp:  
Alta kommune ved kommunalteknikk jobber 
med fremføring av avløp til Tverrelvdalen, 
og arbeidet antas å starte omm i årsskiftet 
2015/2016. I dette arbeidet er det lagt opp til 
at avløpet fra Kvitberget kan ledes til 
fremtidig pumpestasjon ved 
Tverrelvdalsveien 78. 
 
Planarbeidet for boligfeltet skal utrede og 
beskrive system for vei, vann og avløp innad 
i feltet, samt overføringsledning til 
påkoblingspunktet ved Tverrelvdalsveien 78. 
  
http://www.va-
norm.no/content/view/full/48386 
 
Overvannshåndtering:   
 
Vei:  
Vurdering av veiløsninger innad i feltet og 
adkomst til feltet må gjøres.  
 
https://www.alta.kommune.no/innfoering-
av-forskrift-om-kommunal-veinorm-i-alta-
kommune.4968196-75146.html 
Jf . KPA §§ 1.3.15 og 1.3.16. 
 
 
 

16. Universell utforming Jf. www.universell-utforming.miljø.no 
pbl § 29-3 samt teknisk forskrift (TEK 
10).Jf. KPA § 1.3.17 

17. Verneverdier Fylkeskommunen har varslet at de vil 
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gjennomføre arkeologisk befaring. 
 
Jf. § 1.3.18 

18. Gjennomføring/ 
utbyggingsavtale 

I plandokumentene skal det redegjøres for 
finansiering og fremdrift. Behov for, og 
innhold i evt. utbyggingsavtale 
 
Gjennomføring: 
 
Utbyggingsavtale: (Jf. kommunestyresak 
74/06 arkivsak 04/1985, vedlegg 9 i 
kommuneplanen). 
 
Jf.KPA § 1.3.19 
 

19. Felles plan -og 
byggesak 

Ikke aktuelt i dette arbeidet 
 

 
6. Varsel om oppstart: 
Alta kommune har varslet oppstart. Innspill som er kommet inn i varslingsperioden ble 
gjort tilgjengelig for planfaglig konsulent i forkant av oppstartsmøtet. 

OBS: Det kan være aktuelt å varsle på nytt om planområdet utvides. 
 
7. Innlevering av planforslag – krav til materiale 
 Merknad 

1. Plankart 
     

Leveres på SOSI-format (Sosifilen må være 
georefert) og PDF jf. Nasjonal 
produktspesifikasjon, se link 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan-
-og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-
.html?id=570324 

2. Bestemmelser/retningslinjer Alta kommunes mal benyttes 
3. Planbeskrivelse Alta kommunes mal benyttes 
4. Annet materiale o Steds-/landskapsanalyse 

o Sol-/skyggevirkninger 
o Tilpasning til terreng og 

omkringliggende bebyggelse 
 

 
Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. 
Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og i hht maler og avtale med 
kommunen på oppstartsmøtet. 
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8. Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 
Planstatus x Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan- 

Samsvarer med arealformålet. 
 Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan – Dette 

i forhold til antall boenheter som er tenkt i området. 
Kreves KU  Ja 

x Nei 
 
Plankrav 

 Områdeplan 
x Detaljplan 
 Mindre vesentlig endring av plan 

 
Anbefaling 

x Anbefaler oppstart av planarbeid 
 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 
 Anbefaler at reguleringsspørsmålet fremmes som § 30-

forespørsel 
Planavgrensning  Avklares i oppstartsmøte evt. etter annen avtale 
Annet 
 

  

 
9. Framdrift 
 
Planarbeidet er varslet av Alta kommune. Konsulenten planlegger i henhold til 
tilbudsdokumentet å sende inn komplett planforslag til kommunen i uke 26. På grunn av 
befaring fra fylkeskommunen og behov for grunnundersøkelser blir det avvik i 
fremdriften. 
 
Innspill til varsel om oppstart blir gjort tilgjengelig for konsulenten i forbindelse med 
oppstartsmøtet. Kartdata ble gjort tilgjengelig i forbindelse med utlysning av prosjektene. 
 
11. Godkjenning av referat (NB!) 
Referatet og Alta kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger og 
planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted.  
 
Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen.  
 
Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede 
planfaglige vurderinger. 
 
Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller 
framdriften av det. 
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Referat, datert 21.05.15 
Referent: Saksbehandler 
 
 
Referatet er godkjent av forslagsstiller: (dato, sign) 
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Vedlegg 2: Innspill 

 
 

  



 

Samfunnsutvikling 
Kommune og arealplanlegging 

 

Alta kommune • Besøksadresse: Sandfallveien 1 • Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 
Telefon: 78 45 50 00 • Telefaks: 78 45 50 23 • www.alta.kommune.no • Org.nr. 944 588 132 

 
ifølge adresseliste 
 
 
-  
 

 
 

Deres ref:  

Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 
8048/15 PLNID 20150006 15/871-1/VESGRI ALTA 20.04.2015 

    
 

 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, jfr. PBL § 12-8  

Alta kommune v/Avdeling for samfunnsutvikling har igangsatt arbeid med Detaljregulering 
for Kvitberget boligfelt i Tverrelvdalen. Planavgrensningen er vist med stiplet strek på 
kartutsnittet under. Se for øvrig kartvedlegg. (Varslet planavgrensning er større enn selve 
boligfeltet (skravert felt), for å kunne finne den beste adkomsten til boligfeltet.) 

 

Figur 1: Kartutsnitt som viser avgrensning av varslet planområde (stiplet strek), og boligfeltets utstrekning 

(skravert felt). 
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Kvitberget er i kommuneplanens arealdel (vedtatt 21.06.11) avsatt til fremtidig boligområde 
med krav om felles planlegging. Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av 
inntil 15 nye eneboliger med tilhørende infrastruktur, herunder å avklare veg- og 
trafikkforhold inn til og innenfor området.  

Planområdet er omsluttet av LNFR på alle kanter, og det er i henhold til kommuneplanens 
arealdel ønskelig at det settes av en buffersone mot LNFR når boligfeltet planlegges. 

Området fremstår i dag som et skogkledt belte i mellom dyrket mark og Kvitberget, og 
området brukes til rekreasjonsformål. Gjennom planarbeidet skal områdets kvalitet som 
friluftsområde bevares, og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. I 
planarbeidet skal det derfor utarbeides en steds/landskapsanalyse som beskriver områdets 
karakter, og den analysen skal ligge til grunn for det videre planarbeidet. Det skal gå tydelig 
frem av planen hvordan den nye bebyggelsen forholder seg til eksisterende vegetasjon og 
framtredende landskapstrekk.  

Et premiss for realiseringen av boligfeltet er at kommunalteknisk anlegg for vann og avløp 
legges hit, og planleggingen skal sees i sammenheng med dette. Arbeidet med 
avløpsanlegget i Tverrelvdalen er fremskyndet i forhold til gjeldende kommunedelplan for 
avløp. 

 

Konsekvensutredning 

Alta kommune har vurdert saken i forhold til forskrift om konsekvensutredning. 
Planmyndighetens vurdering er at tiltaket er av en slik karakter at det ikke faller inn under 
forskriftens oppfangingskriterier som er gitt i §§ 2 og 3. Basert på dette vurderes det at 
tiltaket ikke utløser krav til utarbeidelse av konsekvensutredning. 

 
Vurdering etter naturmangfoldloven 

I henhold til naturmangfoldloven (nml.) § 7, skal prinsippene i nml. §§ 8-12 legges til grunn 
ved utøving av offentlig myndighet. Planadministrasjonen har konferert Naturbase og 
Artsdatabanken. Naturbase oppgir at Kvitberget ligger innenfor NVE verneplan for 
Tverrelva. Artsdatabanken gir ingen funn innenfor selve planområdet, men ved Solheim rett 
utenfor er det gjort sikre funn av Håret myrflatbelg, som er nær truet. I tillegg er det på 
gården Sætrom rett utenfor planområdet gjort registreringer av vipe og storspove (nær 
truet), og svartglente (rødlistet). En nærmere vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 
vil bli gjort før endelig vedtak fattes. 

 

Medvirkning og videre saksgang 

Denne varslingen er første steg i planprosessen. Vi inviterer partene til å komme med 
innspill og merknader som er relevante for den videre planprosessen, og vi ber om at disse 
sendes Alta kommune ved planadministrasjonen. Til utarbeidelse av planen har Alta 
kommune av kapasitetsmessige hensyn gått i gang med en prosess for å engasjere en 
planfaglig konsulent, i henhold til regler for offentlige anskaffelser. 
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Merknader til oppstartsmeldingen 

Vi ber om at merknader som har interesse eller virkning for planarbeidet sendes:  

Alta kommune 
Avd. for samfunnsutvikling 
Postboks 1403 
9506 ALTA 

Eventuelt elektronisk til: postmottak@alta.kommune.no  

Frist for å komme med merknader er 18.05.2015. 

Eventuelle spørsmål om saken kan rettes saksbehandler Veslemøy Grindvik på e-post: 
vesgri@alta.kommune.no, eller på telefon: 78 45 51 58. 

 

 

 

Med hilsen 

 
 
Hallgeir Strifeldt Veslemøy Grindvik 
fagleder plan kommuneplanlegger 

  

 

 

Vedlegg:    

1.  Oversiktskart N50 

2. Planstatuskart med planavgrensning 

3. Situasjonskart med planavgrensning 

4. Ortofoto med planavgrensning 

5. Adresseliste  

 

 
Kopi til: 

mailto:postmottak@alta.kommune.no
mailto:vesgri@alta.kommune.no
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Alta kommune 
Postboks 1403 
9506 ALTA 
   

Vår ref. Vår dato: 

12/04973-72 12.05.2015 
  

Deres ref. Deres dato: 

8048/15 20.04.2015 
  Vår saksbehandler: 

  Einar K Merli  -  976 51 687 

 
 
 

Alta kommune - Kvitberget boligfelt i Tverrelvdalen - Oppstart av 
reguleringsplanarbeid - Uttalelse fra Avinor 

Vi viser til Deres brev av 20.04.2015 vedrørende varsel om oppstart av reguleringsplan for 
Kvitberget boligfelt i Tverrelvdalen. 
 
Planområdet ligger ca. 4,0 – 4,8 km sydøst for landingsterskel på bane 29 på Alta lufthavn. Videre 
ligger planområdet innenfor den skråstilte innflygingsflaten fra øst og den koniske flaten, som 
begge er høyderestriksjonsflater i restriksjonsplanen for lufthavnen i medhold av kap. 10 og 11 i 
Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2 av 06.07.2006. Samferdselsdepartementet 
vedtok 12.05.2014 revidert restriksjonsplan for Alta lufthavn i henhold til Luftfartsloven § 7-13. Det 
er Avinor som forvalter restriksjonsplanen for Alta lufthavn. Restriksjonsplanen er en plan med 
formål å ivareta flysikkerheten ved lufthavnen. 
 
Innenfor planområdet vil det være den koniske flaten som er dimensjonerende, jf. vedlagte 
restriksjonsplan for Alta lufthavn, Avinors tegning ENAT-P-08 datert 28.10.2010. 
Høyderestriksjonene over planområdet ligger fra ca. 48 meter over havet (moh) nærmest 
lufthavnen og stiger jevnt med 5 % til ca. 80 moh lengst unna lufthavnen.  
Avinor har ingen merknader til at det planlegges eneboliger i dette området. Det må i 
planbestemmelsene angis en maksimal byggehøyde (mønehøyde) for boligene. 
 
Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen, jf.  
§ 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 
27.06.2011. 
 
Videre er planområdet ikke berørt av flystøysoner. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Senioringeniør 
Plan og grunneiendom 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Vedlegg: 1 



caekm
Mangekant

caekm
Linje  

caekm
Tekst i maskinskrift
Planområdet























Vår dato: 06.10.2016 Vår ref: 201501848 - 11

Arkivkode: --- Deres ref:

Gradering: Saksbehandler: Hans Anders
Theisen
Telefon: +4778963012
Hans.Anders.Theisen@ffk.no

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr 964 994 218
Postboks 701
9815 VADSØ
postmottak@ffk.no

Henry Karlsens plass 1
9800 VADSØ
www.ffk.no

Telefaks +47 78 96 30 01 Bankkonto 4930.09.12051

Plan - og kulturavdelinga

Alta kommune -
Samfunnsutvikling
Postboks 1403
9506 ALTA

Uttalelse til melding om politisk vedtak - offentlig ettersyn - forslag til
detaljregulering for Kvitberget boligfelt

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 29.9.2016
Plan - og kulturavdelinga koordinerer fylkeskommunens uttalelser i plansaker.

Finnmark fylkeskommune er fornøyd med forslag til detaljregulering for Kvitberget boli gfelt og
har ingen merknade r.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom på
at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturminner
Finnmark .

Med hilsen

Tore Gundersen
plan - og kultursjef

Hans Anders Theisen
arealplanveileder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Fylkesmannen i Finnmark - Miljøvernavdelinga, Statens hus, 9815 VADSØ
Sametinget / Sámediggi, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Kárášjohka/Karasjok



Postboks 150 NO - 2061 Gardermoen
Tlf : +47 815 30 550 / Fax : +47 64 81 20 01
post@avinor.no / avinor.no NO 985 198 292 MVA

Alta kommune
Postboks 1403
9506 ALTA

Vår ref. Vår dato :
12/04973 - 105 01.11.2016

Deres ref. Deres dato :
21495/16 29.09.2016

Vår saksbehandler :
Einar K Merli - 976 51 687

Alta kommune - Forslag til detaljreguleringsplan for Kvitberget boligfelt
- Offentlig ettersyn - Uttalelse fra Avinor

Vi viser til Deres brev av 29.09.2016 vedrørende offentlig ettersyn av f orslag til
detaljreguleringsplan for Kvitberget boligfelt .

Avinor har uttalt seg i forbindelse med oppstart av planarbeidet ved brev av 12.05.2015 til Alta
kommune.

Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering,
re gistrering og merking av luftfartshinder:
http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner

Avinor har ingen ytterligere merknader til deta ljreguleringsplanen.

Med vennlig hilsen
Avinor AS

Einar K Merli
Arealplanlegger
Masterplaner og arealdisponering

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi: Fylkesmannen i Finnmark

http://www.luftfartstilsynet.no/flysikkerhet/Oppstilling_og_bruk_av_kraner
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Alta kommune - Samfunnsutvikling, Kommune og arealplanlegging
Postboks 1403
9506 ALTA

Vår dato: 16.11.2016
Vår ref.: 201502567 - 4
Arkiv: 323 Saksbehandler:
Deres dato: 29.09.2016 Eva Forsgren
Deres ref.: 21495/16 22959616/ efor@nve.no

1

NVEs merknad til - Offentlig ettersyn ifb. forslag til detaljregulering for
Kvitberget boligfelt - Alta kommune
Vi viser til offentlig ettersyn datert 29.9 .2016 og vårt innspill til planoppstart datert 29.5.20 15.
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, flom - , erosjon - og skredfare samt
energianlegg blir innarbeidet i arealplaner.

For en reguleringsplan gjelder det at reell fare skal være utredet . De geotekniske forholden er utredet av
Rambøll. Det er funnet kvikkleire i noen mindre deler av planområdet. Reguleringsbestemmelsene
ivaretar at hensyn til midlertidig og permanent fylling samt at endelig plan for veg kontro lleres av
geoteknikker for bygging. Det er bra men områder med kvikkleire må også innarbeides som
hensynssone på plankartet og knytes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for utbygging.

Nødvendige sikrings - og stabiliseringstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må inn som
rekkefølgebestemmelser. Slike sikrings - og stabiliseringstiltakene må være gjennomført før utbygging
med tilhørende masseforflytting starter opp. Vi kan ikke se at aktuelle områder er avsatt som
hensynssone med vilkår og ber om at planen oppdateres med hensyn til dette.

Med hilsen

Knut Aune Hoseth
Fungerende regionsjef

Eva Forsgren
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til: Fylkesmannen i Finnmark



 

Fellestjenesten 
Servicesenteret 

 

Alta kommune • Besøksadresse: Sandfallveien 1 • Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 
Telefon: 78 45 50 00 • Telefaks: 78 45 50 23 • www.alta.kommune.no • Org.nr. 944 588 132 

 
Alta kommune 
Samfunnsutvikling 
 
-  
 

 
 

Deres ref:  

Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 
24063/16 033 16/4967-3/ANMY ALTA 19.10.2016 

    
 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KVITBERGET BOLIGFELT - TVERRELVDALEN  
 
 
Fra møtet i Rådet for likestilling av funksjonshemmede den 18.10.2016, saksnr PS  29/16. 

 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
Rådet for likestilling av funksjonshemmedes innspill i saken: 
Det bør etableres gang-/sykkelbane eller fortau langs hovedvegen til boligområdet.  
 
 

 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
 
Anne K. Myreng 
Møtesekretær 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
Kopi til: 
 SU/SAMFUTV/VESGRI Veslemøy Grindvik 

 
 
 



 

Drift- og utbyggingstjenesten 
Kommunalteknikk 

 

Alta kommune • Besøksadresse: Sandfallveien 1 • Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 
Telefon: 78 45 50 00 • Telefaks: 78 45 50 23 • www.alta.kommune.no • Org.nr. 944 588 132 

ASU v/ Veslemøy Grindvik 
 
 
-  
 

 
 

Deres ref:  

Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 
25461/16 PLNID 20150006 15/5515-26/CIKA ALTA 03.11.2016 

    
 

 

SVAR - INTERN HØRING - DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT  
 
Veier og snødeponi: 
o-SKV 1: Offentlig vei, dimensjoneringsklasse SA1 fram til krysset ved o-SKV 2, deretter 
dimensjoneringsklasse A1. Veien må prosjekteres, slik at det sikres tilstrekkelig med areal til 
breddeutvidelse i sving og skråning i reguleringsplanen. 
 
o-BAS 1-5: Det må sjekkes om disse er tilstrekkelig store. Viser til kap 4.13 i kommunal 
veinorm. Minimum 30 % av kjørebaneen i tillegg til grøftearealet skal avsettes til snødeponi. 
 
o-SGS 1-3: Er kryssutformingen ihht 017 ? 
 
o-SKV 2: offentlig vei, dimensjoneringsklasse SA1. SA1 er valgt fordi det skal være mulig å 
knytte dette boligfeltet med et annet. Dette er en adkomstvei til 5 boliger og bør være en 
fellesadkomstvei fram til man eventuelt velger å knytte denne veien i hop med feltet bak. 
Viser til kommunal veinorm kap.3.5. Når det er færre enn 8 boliger bør veien ikke være 
kommunal. Det anbefales likevel at kravene til vei gjennom forskrift om anlegg av offentlig 
vei benyttes for FA. 
 
f-SKV 4: felles adkomst vei, dimensjoneringsklasse ? 
Adkomstvei til 3 boliger. Denne bør dimensjoneres som A1, likt o-SKV4, med veilys og 
snumulighet. 
 
o-SKV 4: Offentlig vei, dimensjoneringsklasse A1.  
Adkomstvei for 5 boliger. Denne bør være en fellesadkomstvei ihht kommunal veinorm kap. 
3.5 bør ikke kommunen eie adkomstveier til mindre enn 8 boliger. 
 
Generelt: 
Ser at alle veier utformes med vendehammer. Ønsker å vise til kommunal veinorm kap. 4.12. 
Man bør etterstrebe ringveier. Der det ikke går etableres snuplasser. Vendehammer kan 
benyttes i kostbart terreng. Viser også til 017 kap. E.7.6. Av hensyn til sikkerheten tilstrebes 
snuplasser som ikke medfører rygging av store kjøretøy. 



Alta kommune • Besøksadresse: Sandfallveien 1 • Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 
Telefon; 78 45 50 00 • Telefaks: 78 45 50 23 • www.alta.kommune.no • Org.nr. 944 588 132 

 
I Bestemmelser og retningslinjer så ser jeg en liten feil i pkt 5.1.3. Overskrift omtaler SKV2, i 
teksten under skriver man SKV3. 
Foreslår at teksten i 5.1.1 a) endres til « Kjøreveier skal utformes ihht komunal veinorm, 
belysning skal utformes ihht kommunal veilysnorm, …» 
 
Vann og avløp: 
Notatet med VA-planen fra Rambøll ser ok ut. Selvfall på avløp er selvsagt å foretrekke der 
det lar seg gjøre. Ellers minner vi bare om VA normen.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
Trond Einar Uglebakken 
virksomhetsleder 

Cicilie Kåsbøll 
avdelingsingeniør 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
 
 



 

Helse og sosialtjenesten 
Helseadministrasjon 

 

Alta kommune • Besøksadresse: Markveien 29-31 • Postadresse: Postboks1383, 9506 ALTA 
Telefon: 78 45 54 00 • Telefaks: 78 45 55 70 • www.alta.kommune.no • Org.nr. 944 588 132 

ASU v/ Veslemøy Grindvik  
 
 
-  
 

 
 

Deres ref:  

Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 
26386/16 PLNID 20150006 15/5515-29/KRTO ALTA 15.11.2016 

    
 

 

SVAR FRA KOMMUNEOVERLEGEN - INTERN HØRING - DETALJREGULERING FOR 
KVITBERGET BOLIGFELT  
 
Saksopplysninger:  
Det vises til mottatt notat av 30.09.16. Det gis informasjon om at formålet med 
detaljreguleringen er å tilrettelegge for utbygging av frittliggende eneboliger, tilrettelegge 
for gode bokvaliteter, sikre lekearealer og at boligene i størst mulig grad blir tilpasset 
terrenget.  
 

Regelverk:  
Vår vurdering av saken er i forhold til Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), kapittel 3 
om miljørettet helsevern, hvor kommuneoverlegen i Alta kommune er delegert myndighet. 
Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte 
kan ha innvirkning på helsen.  

 
Vurdering:  
Kommuneoverlegen vurderer det slik at hensyn til miljørettet helsevern er ivaretatt. Vi har 
ingen merknader til planen.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
 
Frode Øvrejord 
Kommuneoverlege 

Kristin Tørum 
helsekonsulent 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 



 

Barn og unges representant 
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Alta kommune, Samfunnsutvikling 
Kommune og arealplanlegging 
Postboks 1403 
NO-9506 ALTA 
Norge 

 
 

Deres ref: 21495/16 

Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 
26421/16 L12 &13 16/54-85/AAAB ALTA 15.11.2016 

    
 

 

SVAR - MELDING OM POLITISK VEDTAK - OFFENTLIG ETTERSYN - FORSLAG TIL 
DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT  
 
Jeg viser til overnevnte sak og har følgende merknader: 
 

 Planforslaget vil kunne hindre at det kan arrangeres skirenn med utgangspunkt i 

Tverrelvdalen skole. Det er synd at ikke det er mulig å ta hensyn til eksisterende 

løypestruktur. 

 Regner med at det kan etableres en snarveg fra adkomstvegen til Tverrelvdalen skole.  

 Det er bra at det er lagt inn kobling mot tursti.  

 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
Aase-Kristin H. Abrahamsen 
Barn og unges representant 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
 
Kopi til: 
 
 
Vedlegg: 
 
 



Liv Unni Opgård 

Tverrelvdalsvn.99B 

9517 Alta  

 

 

Alta Kommune  

Samfunnsutvikling  

Kommune og arealplanlegging       Alta 26.10.2016 

 

Viser til brev datert 29.09.2016 ang. forslag til detaljregulering av Kvitberget boligfelt. 

Må først si at- å få dette saksframlegget, var som å få et slag i magen, og både nattesøvn, livskvalitet 
og bolyst er kraftig forringet. 

At kommunen i det hele tatt kan sende ut et slikt forslag er for meg ubegripelig. 

 

Vi driver, og skal fortsette og drive gård her, også neste generasjon.  På Solheim har det vært drevet 
gård siden 1909, med stopp i noen år etter evakueringa. Det er dette neste generasjon har utdannet 
seg til. Planlegging av ombygging av fjøset til nye krav, å utvide besetningen noe, er godt i gang.  Det 
er kjøpt inn et 100 kvm stort drivhus, belysning til dette er og innkjøpt, der planlegger vi å dyrke 
økologiske grønnsaker, og planen er å utvide med flere drivhus om dette viser seg å være lønnsomt. 
Dette for å styrke gårdens inntjeningsmuligheter, og også kunne gi flere arbeidsplasser. Neste 
generasjon har utdannet seg for å kunne ta over, og svigersønn har utdannet seg til gartner. 

 Da det er dårlig med areal i nær tilknytning til gården, er vi helt avhengig av de arealene vi har. 
Gården har tidligere måtte avstå areal til skolen, og har mistet en del leiejord, da gang og sykkelveien 
ble bygd. Vi har ikke mere å gi bort. Det må jo være sikrere og billigere å bygge vei på fjell, og ikke i 
kvikkleir! Vi kan ikke dyrke fo`r på fjell, men veier kan bygges på fjell. 

Da deler av eiendommen Sætrum var solgt til kommunen, tenkte jeg at det var ok – da vi ble 
forespeilet et LNF – område imellom oss og boligfeltet, en grei buffersone. 

Så mottok vi i fjor varsel om at det skulle grunnbores på vår eiendom. Jeg dro da rett på kommunen å 
spurte va dette var for noe. Fikk opplyst at det var i planområde til Kvitberget boligfelt, og ikke noe 
mer.  Det har aldri falt meg inn og tro at store deler av min eiendom, som i aller høyeste grad er en 
næringseiendom, da landbruk og` er ei næring, skulle være en del av et boligfelt.  

  

 Et boligfelt innpå eiendommen vil ødelegge for videre utvikling av gården. 

 Vei til feltet via vår eiendom vil ha stor inngripen i beitearealer, også ved vedlikehold og 
forsøpling.  

 Da det i dag er stort tilsig av vann i området, vil problemene med å få bort vann bli enda 
større om det kommer vei der. En vei vil også ta store deler av det arealet skolen kan benytte 
seg av vinterstid.  

 Bortkasta utdannelse for egen og neste generasjon. 

 Et hinder for kvinnearbeidsplasser og læringsarena. 
 

 



 

Jeg forlanger at det utarbeides en ny plan for adkomsten til boligfeltet, der min eiendom ikke 
berøres! Arealene det er tenkt inn to boligtomter er tenkt til drivhus. 

Det mest naturlige, og sikreste alternativet til adkomst Kvitberget boligfelt, må jo være via 
Borrasveien.  

Vi som bor og driver næring her i dag, har vel også krav på livskvalitet og nattesøvn. 

Når man velger og overta en gård, sette seg i gjeld tilknyttet gården, og utdanne seg for å kunne 
drive best mulig, og neste generasjon utdanner seg innen landbruk og gartneri, så sier det seg vel selv 
at man ikke ønsker å bo i et boligfelt! 

 

Med hilsen 

Liv Unni Opgård 
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Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  E-postadresse: 

Postboks 1091  
9503 ALTA 

Meieriveien 5 
9510 ALTA 

 78 44 08 22  finnmark@bondelaget.no 

Finnmark Bondelag Org.nr.: 939678670 Bankkonto: 8101.05.12891 Internett: 
Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.: 985063001 MVA Bankkonto: 8101.05. 91392 http://www.bondelaget.no/finnmark/ 

 

  

Alta kommune 

Postboks 1403 

9506 ALTA 

Norge 

 

 

   

 
 

Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  

Terje Balandin 04.11.2016 16/00077-9 

   Deres dato Deres referanse  

       

Innspill på reguleringsplan for Kvitberget boligfelt 

  

Alta bondelag ønsker med dette å gi innspill på detaljregulering for Kvitberget boligfelt 

 

Vi er svært opptatt at all regulering av områder for bolig, industri eller til annet formål 

gjøres på en måte som tar mest mulig hensyn til dyrka- og dyrkbar mark i Alta kommune.  

 

Boligfelt må heller ikke legge begrensninger på bønders mulighet til å kunne videreutvikle 

gårdene sine for framtiden. Landbruket er en langsiktig næring som er helt avhengig av 

forutsigbare rammer og forvaltninga må gjøre sitt ytterste for å sikre bonden dette. 

 

Vi ber derfor om følgende: 

 Innkjøringsvei til boligfeltet flyttes nordvest over og legges i ett område der den 

ikke går over dyrket mark. 

Hvis dette ikke lar seg gjøre så forventer vi at veien legges på allerede opparbeidet 

vei opp i tiltenkt boligområde. Dette for å i størst mulig grad skjerme to aktive 

bønder og det landbruksarealet de i dag slår. 

 Liv Unni Opgård driver ett melkebruk som grenser opp til tiltenkt boligfelt. I 

reguleringsplanen så ønsker dere å ta arealer fra gården for å tilrettelegge for to 

boligtomter i umiddelbar nærhet til gården. Liv Unni har kjøpt ett drivhus på 100 

kvadrat som er planlagt oppsatt i tilknytning til det arealet dere ønsker å 

omdisponere. På drivhuset er det planer om å dyrke økologiske grønnsaker for salg 

og Liv Unni sin svigersønn er utdannet innen faget. 

 

Alta bondelag ber om at Alta kommune tar hensyn til dette i reguleringsplanen og 

trekker de to aktuelle tomtene nordvest over og bort fra Liv Unni sin tomt, 

eventuelt tar de i sin helhet bort i fra planen. 

  

 

 

 

 



Alta Bondelag  2 av 2 

 
 Vår dato Vår referanse 

 04.11.2016 16/00077-9 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jørn Suhr 

Lokallagsleder  

Alta Bondelag 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 
 

 

3.1 Naturbasert sårbarhet 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad
1
 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no 
Sterk vind  x Området ligger ikke eksponert for vind 

Store nedbørsmengder  x Ligger høyt i terrenget, ikke flomutsatt 

Store snømengder  x Alta har lite snøfall generelt og området 

ligger ikke spesielt utsatt til.  

Annet?    

Flomfare www.nve.no, www.alta.kommune.no 

Flom i elver/bekker  x Ligger høyt i terrenget, ikke flomutsatt 

Springflo  x Ligger høyt i terrenget, ikke flomutsatt 

Historisk flomnivå
2
  x Ligger ikke ved sjøen 

Annet?    

Strålefare www.nrpa.no, www.alta.kommune.no 

Radon ?  Ligger på fjell.  

Skredfare www.skrednett.no, www.alta.kommune.no 

Jord- og leirskred  x  

Kvikkleireskred x  Grunnundersøkelser gjennomført. 

Geoteknisk vurdering foreligger og har 

resultert i motfylling på o_SVT1 

Løsmasseskred  x  

Snø- og isskred  x  

Steinras, steinsprang  x  

Historisk rasfare?
3
  x  

Annet?    

Dårlig byggegrunn 

Setninger  x Arealer avsatt til bolig ligger for det 

meste på antatt faste masser og nærmere 

vurdering ift. stabilitet er ikke nødvendig  

Utglidninger  x  

Annet?  x  

Skadedyr 

?  x  

Annet? 

  x  

 

                                                 
1
 I merknadsfeltet redegjøres bla for hvordan risikoen er håndtert i planen, eventuelt med referanse til aktuell 

planbestemmelse 
2
 Kjenner man til at det har vært flom i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 

3
 Kjenner man til at det har gått ras i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 

http://www.met.no/
http://www.nve.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.nrpa.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.alta.kommune.no/
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3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  x  

Eksplosjonsfare  x  

Forurenset vann 

Drikkevannkilde  x  

Badevann, fiskevann, elver oa  x  

Nedbørsfelt  x  

Grunnvannsnivået  x  

Annet?    

Forurensning – grunn
4
 

Kjemikalieutslipp  x  

Annet?    

Forurensning – luft  
Støy

5
 x  Alta hundehotell ligger 130 m fra 

feltet. Dersom det skulle oppstå 

ulemper ift. støy/hundeglam bør det 

drøftes løsninger for dette med 

berørte parter. I utgangspunktet 

vurderes ikke dette å respektere en 

risiko som utløser umiddelbare 

avbøtende tiltak. 

Støv/partikler/røyk  x  

Lukt x  Ligger like ved gårdsvirksomhet. Må 

påregnes midlertidig lukt ifbm. 

gjødsling. 

Annet?    

Lagringsplass farlige stoffer
6
 

?  x  

Skytefelt (militært/sivilt) 
Støy 

Annen fare    

Smittefare 

?  x  

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 
Høyspentlinje  x  

Trafo  x  

Andre installasjoner?  x  

                                                 
4
 Nåværende/tidligere virksomhet på og ved området som kan ha forurenset grunnen. Vibrasjoner i grunnen? 

5
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-

arealplanlegging.html?id=278741 
6
 Eksempelvis avfallsdeponi, industrianlegg, havner, bensinstasjoner, lagring av radioaktivt materiale 

http://www.stralevernet.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741
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Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  x  

Militære anlegg
7
  x  

Tidligere avfallsdeponi  x  

Annet?  x  

 

 

 

                                                 
7
 Eksempelvis fjellanlegg, piggtrådsperringer etc 
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3.3 Sårbarhet pga infrastruktur 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Forurensning 

Støy  x  

Støv/partikler  x  

Lukt  x  

Annet?  x  

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei  x  

Annet?  x  

Ulykker på nærliggende transportåre
8
 

Vann/sjø  x  

Luft  x  

Vei  x  

Damanlegg  x  

Bru  x  

Annet?  x  

Strategisk sårbare enheter
9
 

Sykehus/helseinstitusjon  x  

Sykehjem/omsorgsinstitusjon  x  

Skole/barnehage  x  

Flyplass  x  

Viktig vei  x  

Bussterminal  x  

Havn  x  

Vannverk/kraftverk  x  

Undervannsledninger/kabler  x  

Bru/Demning  x  

Sykehus/helseinstitusjon  x  

Annet?  x  

 
 

3.4 Annet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

Fare for kriminalitet  x  

Frykt for kriminalitet  x  

 

                                                 
8
 Vil utilsiktet/ukontrollert ulykke på nærliggende transportåre/infrastruktur utgjøre risiko for området? Eksempelvis 

i fht transport av farlig gods? Ulykker i innflygingstrase, brudd på vannledning? ol 
9
 Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv - og derfor bør ha en grundig 

vurdering 
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Vedlegg 4: Geoteknisk vurdering 
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Vår ref. 1350010103/MBPTRH 

NOTAT 
Oppdrag 1350010103 Kvitberget boligfelt - detaljregulering 
Kunde Alta kommune 
Notat nr. G-not-001  
Til Alta kommune ved Veslemøy Grindvik 

 

Fra Rambøll Norge AS ved Marit Bratland Pedersen 
Kopi Rambøll Norge AS ved Ulla Sennesvik 

 
KVITBERGET BOLIGFELT, ALTA - 
GEOTEKNISK VURDERING FOR REGULERINGSPLAN 
 
1. Orientering 

Alta kommune arbeider med nytt boligfelt ved Kvitberget i Tverrelvdal i Alta. 
Rambøll har oppdrag med arealplanen. 
 
I forbindelse med regulering av ovennevnte område til boligformål samt 
adkomstveg, har Rambøll Norge AS sommer og høst 2015 utført 
grunnundersøkelser på og ved det aktuelle planområde. 
 
Planområdet ligger like ved en rekke registrerte kvikkleiresoner (figur 1), og 
det er gjennom grunnundersøkelsene registrert kvikkleire i deler av området.  
Dette medfører at tiltakene må vurderes i forhold til skredfare og 
områdestabilitet iht til krav i TEK 10 og NVEs veileder 7/2014, ref /1/. 
 
Dette notatet inneholder geoteknisk vurdering for omtalte reguleringsplan. 
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Figur 1: Kvikkleiresoner og skisse plassering planområde [skredatlas.nve.no] 

 
På vedlagte situasjonsplan, tegning 1002, er det vist hvilke borpunkt som har registrert innhold eller 
antatt innhold av kvikkleire og/eller sprøbruddmateriale. 
 
Resultater fra grunnundersøkelsene finnes i sin helhet i datarapport, G-rap-001_rev01 1350010103 av 
16.10.2015, ref /2/. 
 
2. Regelverk 

For geoteknisk prosjektering gjelder følgende standarder og retningslinjer: 
 NVE retningslinjer 7/2014 
 NS-EN 1990-1:2002+NA:2008 (Eurokode 0) 
 NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 (Eurokode 7) 
 Det skal vurderes om NS-EN 1998-1:NA2004/NA:2008 (Eurokode 8) skal legges til grunn for 

prosjekteringen 
 

2.1 Geoteknisk kategori 

Det stilles i Eurokode 7 krav til prosjektering ut fra 3 geotekniske kategorier. Standardens punkt 2.1 
«krav til prosjektering» gir føringer for valg av kategori. I dette prosjektet skal nye bygg oppføres i 
område uten kvikkleire, samt det skal anlegges kommunal adkomstveg i kvikkleireområde. På grunnlag 
av grunnforholdene og de forventede grunn- og fundamenteringsarbeidene vurderer vi prosjektet til å 
ligge i geoteknisk kategori 2. 
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2.2 Pålitelighetsklasse (CC/CR) 

Tabellen NA.A1(901) i nasjonalt tillegg til Eurokode 0 gir eksempler på plassering av byggverk, 
konstruksjoner og konstruksjonsdeler i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 1-4. Planlagte boligfelt ligger i 
kategorien «Kontor og forretningsbygg, skoler, institusjonsbygg, boligbygg osv» som faller inn under 
pålitelighetsklasse 2. 
 
Vurdering av områdestabilitet i forbindelse med adkomstveg i kvikkleireområde er også vurdert å falle 
inn under pålitelighetsklasse 2, ref kapittel 3. 
 
2.3 Kontrollklasse og utførelseskontroll 

Eurokode 0 gir føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll, som avhenger 
av pålitelighetsklasse. I henhold til tabell NA.A1 (902) og NA.A1 (903) i Eurokode 0 settes 
prosjekteringskontroll og utførelseskontroll av geotekniske arbeider generelt til kontrollklasse  
N (normal).  
 
Regler for uavhengig kontroll er også gitt i Plan- og bygningsloven (PBL) kap 24 og Byggesaksforskriften 
(SAK10) kap 14. For geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3 er det krav til uavhengig kontroll, dels av 
prosjektering og dels av utførelsen. 
 
3. Geoteknisk vurdering 

Med bakgrunn i resultater fra utførte grunnundersøkelser anbefaler vi at det opprinnelige planområdet 
justeres noe, slik at boligfeltet i sin helhet ligger utenfor området hvor det er registrert kvikk/sensitiv 
leire. 
 
Videre for adkomstvegen, så vil det ikke være gjennomførbart å anlegge denne uten å komme i 
berøring med kvikkleire. Det anbefales derfor at denne reguleres inn som eget tiltak som kun har formål 
som adkomstveg.  
    
3.1 Boligområdet 

Med den justerte ytterbegrensningen av boligfeltet, er det ikke registrert kvikkleire eller 
sammenhengende sprøbruddmateriale i boligfeltet. Det er dermed ikke krav til vurdering av 
områdestabilitet iht. NVE sin veileder 7/2014 for selve boligfeltet.  
 
Utførte undersøkelser viser beskjeden løsmassemektighet med registrert dybde til antatt berg 
varierende fra 2,4 til 6,7 m under terreng. Sondering og prøvetaking viser i hovedsak faste masser, 
delvis antatt morene i dybden. Langs sørvestlige ytterkant av boligfeltet er det registrert middels fast og 
middels sensitiv leire (borpunkt 8) ned til 6,7 m under terreng. Det er registrert berg i dagen i en rekke 
punkter i boligfeltet. Plassering fremkommer på situasjonsplanen, tegning 1002. 
  
Boliger som plasseres i område med faste masser og antatt morene kan fundamenteres direkte i 
originale humusfrie løsmasser (morene/faste masser) eller på berg. For å oppnå en enhetlig og 
setningsmessig tilfredsstillende fundamentering anbefales det at hvert bygg fundamenteres enten på 
løsmasser og undersprengt berg, eller på berg i sin helhet. Fundamentene må enten føres ned til frostfri 
dybde eller isoleres mot frost. 
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Boliger som plasseres ved sørøstre grense av planområdet (ved borpunkt 7 og 8, se skravur på 
situasjonsplan), vil trolig få fundamenter delvis i middels fast leire. Graving, fylling og fundamentering 
må for dette område detaljprosjekteres av geoteknikker.   
 
Det forutsettes at endelige planer i boligområdet fremlegges for godkjenning hos geoteknikker. 
 
3.2 Adkomstveg 

For adkomst til boligfeltet skal det anlegges kommunal veg fra eksisterende Tverrelvdalsvegen og til 
boligfeltet. Ønsket plassering av vegen fremkommer av situasjonsplanen, tegning 1002. 
 
Det er registrert kvikkleire og sprøbruddmateriale i en rekke borpunkter i område for adkomstvegen  
(i området utenfor boligfeltet). Vest for Tverrelvdalsvegen er det også registrert flere kvikkleiresoner, 
ref figur 1. Sondering og prøvetaking i oppdraget viser leire til stor dybde i området. Øvre del av leira er 
registrert kvikk ved prøvetaking. Sonderingene tyder på at kvikkleirelaget er sammenhengende.  
 
Iht NVE 7/2014 (tabell 5.1), ref /1/, kan adkomstvegen klassifiseres i tiltakskategori K2; 
 
«Tiltak som er nevnt under K1 når tiltaket vil påvirke stabiliteten negativt dersom det ikke gjennomføres 
stabiliserende tiltak utenom selve tiltaket.» 
 
Beskrivelsen for K1 er som følger: 
 
«Byggverk, terrenginngrep og anlegg av begrenset størrelse og tyngde (inkludert inventar) med lite 
personopphold. Selve tiltakene kan utføres med lette masser fir å oppnå at stabiliteten ikke forverres.   
 
Eksempel er mindre bygninger i landbruket og lagerbygg av begrenset verdi, mindre massedeponier, 
lokale VA-anlegg, private og kommunale veger…» 
 
I all hovedsak tilfredsstiller vegen(e) kravene iht tiltakskategori K1, men fyllingen for linje 21000 profil 
320-370 vil ha negativ påvirkning på stabiliteten.  
 
Vi har utført en faregradsevaluering for å kunne vurdere krav til oppnådd stabilitet og krav til 
kvalitetssikring av vurderingene. Faregradsevalueringen er utført for området fra Tverrelvdalsvegen og 
opp til boligområdet. Evalueringen foreligger som vedlegg 1 og konkluderer med faregrad middels. 
Dette medfører krav til F ≥ 1,4 eller ingen forverring, samt krav til kollegakontroll.  
 
For området mellom Tverrelvdalsvegen og Tverrelva er det allerede utført en faregradevaluering og 
sonevurdering i regi av NVE. Faregraden er vurdert til middels, og sonen er avgrenset ved 
Tverrelvdalsvegen. I en slik avgrensning er det blant annet vurdert hvor langt et evt initialskred kan bre 
seg. Da sonen er avgrenset ved Tverrelvdalsvegen, vurderer vi at et evt skred i sonen(e) ved elva ikke 
kan bre seg bak til adkomstvegen for boligfeltet. 
 
Videre er planområdet for adkomstvegen tilnærmet flatt, bortsett fra litt stigning i øvre del av området, 
hvor berg i dagen avgrenser kvikkleireområdet. Beregning for vegfylling i dette området viser 
tilfredsstillende stabilitet iht krav i NVE 7/2014. Vi vurderer dermed at tiltaket har tilfredsstillende 
stabilitet iht NVE sine krav, forutsatt at beskrivelsen i dette notatet etterfølges. 
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For etablering av adkomstvegen forutsettes det at den prosjekteres og utføres på en slik måte at 
lokalstabiliteten er ivaretatt. Område for adkomstvegen er i dag forholdvis flat og det bør etterstrebes å 
velge en veg-linje hvor vegen kan legges i terreng, med minst mulig fylling. Eventuelle fyllinger kan ved 
stabilitetsbehov utføres med lette masser for å begrense tilført last. Av hensyn til setninger er det også 
gunstig med minst mulig fylling.  
 
Krav til lokal stabilitet for vegfylling i område med sensitive masse vurderes iht SVV Hb220, figur 0.3 å 
være F≥1,5 (CC2 og sprøtt brudd). For område uten sensitive masser vil krav til lokal stabilitet være 
F≥1,4; 

 
Figur 2: Partialfaktor ved effektivspennings og totalspenningsanalyser [Hb220, figur 0.3] 

 
Veglinje 20000 – pr 0-520 
Veglinja starter fra veg 21000 ca ved profil 235. Fyllingen legges ut med helning 1:2. Veglinja ligger i 
hovedsak på lav fylling eller tilnærmet i terreng. For strekningen profil ca 210-320 ligger vegen på 
fylling med inntil ca 2,5 m tykkelse (pr 210). Fyllingsutslaget er størst i profil 300.  
 
Stabilitetsberegning for profil 210, som vist på tegning 1003, viser tilfredsstillende stabilitet/bæreevne 
for utlagt vegfylling.    
 
Stabilitetsberegning for profil 300 viser tilfredsstillende stabilitet for utlagt vegfylling, iht tegning 1004. 
 
Veglinje 21000 – pr 0-500 
Veglinja ligger i hovedsak på lav fylling i terrenget. Fyllingen legges ut med helning 1:2. For å oppnå 
tilfredsstillende stabilitet må det etableres motfylling for strekningen profil 320-380 (venste side), iht 
prinsipp vist på tegning 1005.  
 
Vedrørende alternativ med heller å etablere støttemur (helning 3:1) for strekningen, vil det være behov 
for at denne etableres på berg/berghylle pga bløte masser i grunnen. Bergoverflaten i området faller 
bratt, og motfylling ansees som et bedre alternativ. Motfyllingen vil bli lite synlig i terrenget etter 
etableringen.  
 
Veglinje 22000 – pr 0-50 
Veglinja starter fra veg 21000 ca ved profil 420. Veglinja ligger på lav fylling og i terreng i område med 
faste masser og berg i dagen.   
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Veglinje 23000 – pr 0-120  
Veglinja starter fra veg 20000 ca ved profil 435. Veglinja ligger på lav fylling og i terreng i område med 
faste masser og berg i dagen.   
 
Anleggsteknikk og gjennomføring 
Eventuell torv, myr og vekstjord forutsettes masseutskiftet før anlegging av veg og parkeringsarealer. 
Det må legges fiberduk mellom originale masser og vegfylling. Originale masser er telefarlige. 
 
For etablering av vegen må det påregnes bløte masser under tørrekorpeleira. Dette må hensyntas av 
utførende entreprenør. 
 
Fylling, deponering (også midlertidig) og mellomlagring av masser i området ved og rundt 
adkomstvegen skal godkjennes av geoteknikker.   
 
Kontroll 
Det forutsettes at endelige planer for vegen fremlegges for kontroll og godkjenning hos geoteknikker. 
Det forutsettes at kontrollplan for arbeidene utarbeides i samråd med geoteknikker, når endelige planer 
foreligger. 
 
3.3 Seismiske laster 

Eurokode 8 (NS-EN 1998-1:NA2004/NA:2008) gir føringer for prosjektering av konstruksjoner for 
seismisk påvirkning. 
 
Utelatelseskriteriet i forhold til bruk av Eurokode 8 ligger i NA.3.2.1(5)P: 
 
«NA.3.2.1(5)P Det kreves normalt ikke påvisning av tilstrekkelig sikkerhet etter NS-EN 1998 for 
konstruksjoner i seismisk klasse I, for lette trekonstruksjoner, dersom agS < 0,05g = 0,49 m/s2, eller 
dersom Sd < 0,05g = 0,49 m/s2 beregnet med konstruksjonsfaktor q = 1,5. For bruer i seismisk klasse 
IV kreves alltid påvisning av tilstrekkelig sikkerhet etter NS-EN 1998.» 
 
Ut fra figur NA 3(902) ligger Alta i en seismisk sone som gir ag40HZ=0,25 
 
Område for boliger 
Referansespissverdien for berggrunnens akselerasjon agR=0,8ag40HZ=0,8*0,25=0,20.  
 
Ut fra tabell NA 4 (902) ligger boligbygg i seismisk klasse II. Dette gir en γ1=1,0.  
 
Grunntype vurderes med utgangspunkt i utførte undersøkelser til;  

- grunntype E, som gir S=1,7 jfr tabell NA.3.3 
- grunntype A, som gir S=1,0 jfr tabell NA.3.3 

 
For planlagte boligområdet har vi dermed: 

- grunntype E, agS = γ1* agR *S = 1,0*0,2*1,7 = 0,34 <0,49m/s2 
- grunntype A, agS = γ1* agR *S = 1,0*0,2*1,0 = 0,20 <0,49m/s2 

 
Utelatelseskriteriet for prosjektering iht Eurokode 8 er dermed oppfylt for boligområdet.  
 





Oppdrag:
Oppdragnummer: Dato:

Saksbehandler Kontrollert:

20001008 2 datert 31 august 2001. Revisjon 3 datert 8 oktober 2008

Faregradsklasser (sannsynlighet) Forklaring

vurdering:
Faktor vekttall vurdering kommentar Faktor vekttall 3 2 1 0
Tidligere skredaktivitet 1 0 Flatt område, ingen teng til tidligere skredaktivitet Tidligere skredaktivitet 1 Høy Noe Lav Ingen
Skråningshøyde 2 0 I hovedsak flatt område Skråningshøyde, m 2 >30 20 30 15 20 <15
Tidligere/nåværende terrengnivå 2 3 Tidligere terreng en del høgere enn dagens Tidligere/nåværende terrengnivå (OCR) 2 1,0 1,2 1,2 1,5 1,5 2,0 >2,0
Poretrykk, overtrykk 3 0 Flatt område, forventes hydrostatisk poretrykk Poretrykk, overtrykk (kPa) 3 >+30 10 30 0 10 Hydrostatisk
Poretrykk, undertrykk 3 0 Flatt område, forventes hydrostatisk poretrykk Poretrykk, undertrykk (kPa) 3 > 50 (20 50) (0 20) Hydrostatisk
Kvikkleiremektighet 2 3 Kommer ut med høy score pga lav høydeforskjell i området Kvikkleiremektighet 2 >H/2 H/2 H/4 <H/4 Tynt lag
Sensitivitet 1 3 Registrert over 100 i punkt 3, ellers lavere. Konservativt lagt inn.vurdering. Sensitivitet 1 >100 30 100 20 30 <20
Erosjon 3 0 Ingen kjente spor etter erosjon, ingen bekker/vassdrag Erosjon 3 Aktiv/Glidning Noe Lite Ingen
Inngrep, forverring 3 1 Inngrep, forverring 3 Stor Noe Liten Ingen
Inngrep, forbedring 3 0 Inngrep, forbedring 3 Stor Noe Liten Ingen
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Vedlegg 5: VA-notat 

 

  



NOTAT 
Oppdrag Kvitberget boligfelt 
Kunde Alta kommune  
Notat nr. K-001 
Dato 05-09-2016 
Til Alta kommune 
Fra Trond Paulsen, Rambøll 
Kopi - 

 
1. VA-plan Kvitberget boligfelt 

 
Rambøll er engasjert av Alta kommune for regulering av Kvitberget boligfelt, og vurdering 
av vei, vann, avløp og overvann i tilknytting til boligfeltet.  
Dette notatet omhandler overordnet VA – løsning i tilknytning til Kvitberget boligfelt.   
 
Planområdet hentet ut fra Alta kommunes kartside. 

 
Figur 1 - Planområde Kvitberget  
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Utforming av VA-planen er gjort på bakgrunn av reguleringsplanforslaget og veier som er 
utarbeidet for området.  
 
Forslag til hovedløsning VA for det alternativet er vist på vedlagte tegninger K-731-10-001, 
K-731-10-002, K-731-10-003 og K-731-10-004.  
 
VA-nettet forutsettes bygd ut iht. kommunal standard med de minimumskrav som er gitt i 
VA-norm for Alta kommune. 
 

 
1.1 Beliggenhet, topografi, grunnforhold 

Det planlagte boligområdet ligger på eiendom Gnr/Bnr 38/1, 38/58, 38/359, 38/59 og 38/62 
i Tverrelvdalen.  
Området vil ha adkomst fra Fylkesvei Tverrelvdalsveien. I dag består området av skog og 
fjell, det er en fritidsbolig innenfor plangrensen. Planområdet ligger i nord vendt skråning 
med terrenghøyde fra ca kt +32,0 til kt +60 iht. NN2000. 
 
Det er utført grunnundersøkelse av området av Rambøll.  
 
Iht. rapport fra grunnundersøkelse så er det et topplag på ca. 2,0m med tørrskorpeleire 
med tynne siltlag. Under tørrskorpeleiren antyder totalsonderingene ett bløtt leirlag med 
mektighet på 10 – 20 meter. Opptatte prøver påviser kvikkleire og sprøbruddmateriale i 
dette laget, samt at leiren er bløt til middels fast. Prøvene viser også flere tynne siltlag i lei-
ren. I underkant av det bløte leirlaget, antyder totalsonderingene masser med økende 
fasthet, antagelig leire. Mektigheten av dette laget er stor, og den dypeste boringen er til 48 
meter uten å påtreffe fjell. 

 
 

1.2 Fremtidig utbygning.  
I de planene som er foreligger, er det lagt opp til 17 stk. tomter til bolig formål. Det totale 
arealet for hele planområdet er ca. 47 000 m2, og det er bare deler av området som bygges 
ut. Største parten vil bestå i urørt skogområde eller grøntområder. Veien utgjør et areal på 
ca. 6 100 m2. 
 
Etter utforming/plassering av boligtomtene, og forslag til plassering av VA – ledninger så 
kan de fleste boliger etableres med kjeller. Nærmere kontroll på dette må gjøres når feltet 
detaljplanlegges.  
 

 
1.3 Eksisterende kommunalt VA-anlegg 

Det er ingen eksisterende VA – anlegg som går gjennom området, størsteparten består av 
urørt terreng uten bebyggelse.  
 
Ved fylkesveg som er sør for planområdet ligger det vann- spillvannsledning, det er også et 
renseanlegg for avløp som er i umiddelbarnærhet.  
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Alta kommune opplyser at det er planlagt endringer på eksisterende VA, og det er planlagt 
en ny avløpspumpestasjon ved eksisterende renseanlegg for avløp. Denne endringen skal 
gjøres i forbindelse med prosjektet “kloakkering av Tverrelvdalen“.  
I forbindelse med etablering av pumpestasjonen for avløp, skal det tilrettelegge for Kvitberg 
boligfelt.  
 
Ny planlagt vannledning kan tilkoples eksisterende vannledning Ø225mm.  
Overvannsledninger etableres sammen med vann- og spillvannsledninger, og føres til åpne 
bekk-/grøftesystem som er i forbindelse med jordbruksareal. 
  

  
Figur 2 Eksisterende kommunalt nett 

 
 

1.4 Dimensjonerende vannmengder for boligområdet 
Dimensjonerende vann- og spillvannsmengder er beregnet med basis i normerte er-
faringstall for vannforbruk og antall boenheter for boligområdet. 
 
Følgende dimensjonerende verdier er lagt til grunn (Norsk Vann 193/2012): 
 Spesifikt vannforbruk, qs = 200 l/p*d 
 Lekkasje/infiltrasjon, qi = 50 l/p*d 
 Maksimal døgnfaktor, fmax = 2,5 
 Maksimal timefaktor, kmax = 5,0 
 
Totalt antall boenheter: 17 stk bolighus  
Antall pe pr bolighus = 5,0 stk (forutsatt boliger m/mulighet for leilighet) 
Totalt antall pe: = 85 
 

1.4.1 Forbruksvann  
Dimensjonerende vannforbruk Qmaks time: 

Tilkoblingspunkt 
Kommunale  
VA-ledninger 

Eks renseanlegg 
for avløp 
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Qmaks time = ((85pe*200 l/pe * 2,5 * 5,0)+ 50 l/pe*85)/86400 
 
Qmaks time = ca 2,5 l/s 
 

1.4.2 Brannvann 
Veileder til TEK10 angir at følgende ytelser må minst være oppfylt for vannforsyning 
utendørs: 
1. Brannkum/hydrant må plasseres innenfor 25-50 m fra inngangen til hovedangrepsvei. 
2. Det må være tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle deler av byggverket 

dekkes. 
3. Slokkevannskapasiteten må være: 

a. Minst 20 l/s i småhusbebyggelse 
b. Minst 50 l/s, fordelt på minst to uttak, i annen bebyggelse 

 
Og da det skal være småhusbebyggelse i feltet så må slokkevannskapasitet være:  
Qbrann = 20 l/s. 
 

1.4.3 Spillvann 
Dimensjonerende spillvannsmengder er beregnet etter samme prinsipp som vannforbruket:  
Qmakstime = ca 2,5 l/s. 
 

1.4.4 Overvann 
Overvannsmengder fra utbyggingsområdet er beregnet med bakgrunn i tid/areal metoden. 
Det finnes ikke målestasjoner for korttidsnedbør i Alta, nærmeste målestasjon er Karasjok.  
IVF-kurve for Karasjok er lagt til grunn for beregning av overvannsmengder.  
 
For bestemmelse av gjentaksintervall for beregning av dimensjonerende overvannsmengder 
er det tatt utgangspunkt i Norsk Vann rapport 163 «Klimatilpasset overvannshåndtering». 
For å møte fremtidige klimaendringer, anbefaler Norsk Vann at det legges til en  klimafaktor 
på økning i nedbørintensitet på minimum 40%. 
 
Overvann fra boligfeltet vil omfatte: 
 Takvann fra bygninger 
 Drenering for bygg. 
 Overflatevann fra veier og plasser (tette flater) 
 Overflatevann fra natur- og grøntarealer mv (permeable flater)  
 
Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av overvannsavrenning fra feltet i 
nåsituasjon og fremtidig etter utbygging: 
 Areal for hele planområdet er ca. 47 000 m2 
 Areal på veier som bygges ut er på ca. 6 100 m2.   
 Areal for boligområde etter utbygning ca. 19 000m2 
 Avrenningsfaktor naturlig felt (dagens situasjon) C1 = 0,1 
 Avrenningsfaktor utbygd felt C2 = 0,35 (boligstrøk i by, eneboliger) 
 Dimensjonerende nedbørsintensitet (Karasjok, IVF, 15 min konsentrasjonstid) 
 Klimafaktor 1,4 (ref. eKlima, forventet levetid 100 år) 
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Overvannsledninger som etableres i feltet, dimensjoneres for en 10 års hendelse (Norsk 
vann rapport 162/2008, Veilending i klimatilpasset overvannshåndtering). Dimensjonerende 
vannføring fra feltet etter utbygging blir da ca. 140 l/s.  
Utslipp på to plasser med ca 60 l/s på hvert utslipp. 315 – ledning forutsatt ruhet 2 og fall 
10 promille har kapasitet på ca 90 l/s.  
Endelig dimensjonering må gjøres i detaljprosjekteringen, profiler skissert.  
 
Det er ikke kommunale overvannsledninger i området, og ny etablerte overvannsledninger 
må ha utløp i etablerte overvannsgrøfter langs jordbruksområder. 
 
 

 
1.5 VA-løsninger 

 

 
Figur 3 Nye planlagte VA - løsninger.  

Tilknytningspunkt for 
vann og avløp 
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1.5.1 Vannforsyning 

Hovedvannledning Ø225mm går langs Tverrelvdalsveien og videre oppover Tverrelvdalen.  
Vannforsyning til og innad i feltet foreslås tilknyttet hovedvannledningen Ø225mm som lig-
ger ved Tverrelvdalsveien, vannledningen videre føres langs ny planlagt vei.  
Forslag til trase og tilknytningspunkter er vist på tegning -001 til -004. 

 
Høydeforskjell og lengden på vannledningene er avgjørende, for styrende dimensjonering av 
vannledning i feltet, og nødvendig anbefales minimum innvendig dimensjon 150 mm. 
 

1.5.2 Spillvann 
Spillvann innad i feltet legges i nesten samme trase som vannledning, med noen unntak. 
Med bakgrunn i topografi og foreslått plassering av veg innad i feltet, kan hele feltet løses ut 
ved selvfall for spillvann. Det kan forårsake at drøftedybden kommer opp mot 6,0 meter, og 
at deler av traseen går utenom vei.  
Alternativ er at det etableres en pumpestasjon innerst i feltet, og spillvannet pumpes over et 
høybrekk til S10 (Se figur 4). Da samles alle ledninger i veiformålet, og ikke nødvendig med 
så dype grøfter.   
 
Spillvannet for planområdet tilknyttes planlegt spillvannsnett I Tverrelvdalsveien utbygget i 
2017.  
 
For å sikre selvrensing bør spillvannsnettet legges med minimumsfall 10‰. Ved planlegging 
av mindre fall bør selvrensing dokumenteres vha. beregninger.  
 
Det legges opp til at alle boliger kan bygges med kjeller, slik som spillvannsledningene etab-
leres. Nærmere utredning vil bli utført ved detaljprosjekteringen av boligfeltet.  
Iht. sanitærreglementet for Alta kommune, skal laveste sluk i bygning ligge minimum 90 cm 
over tilkoblingspunkt kommunalt nett.  
 
Skisse med plan og profiler for hovedtraseer er vist på tegning -001 til -004. 
 
Eventuell tilkopling av eksisterende boliger som ikke oppnår selvfall, til kommunalt nett må 
skje via pumping (privat pumpestasjon).  
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Figur 4 Alternativ Pumpestasjon innerst i feltet 

 
1.5.3 Overvann 

Det legges overvannsledning sammen med vann- og spillvannsledninger, med utløp i eksis-
terende grøfter. Da det ikke er kommunal overvannsledning i nærheten av boligfeltet.  
 
Med bakgrunn i topografi og foreslått plassering av veg innad i feltet, kan hele feltet løses ut 
ved selvfall ledning. Forutsatt at det kan etablere et utløp av overvann innerst i feltet, som 
har utløp mot eksisterende bekk (Se figur 4).   
 
Det legges opp til at overflatevann fra vei kan ledes til overvannsledninger, via sand-
fangkummer og sluker.  
 
 

1.6 Avslutning 
VA-planen må revideres når forslag til reguleringsplan foreligger.  
 
 

1.7 Vedlegg  
 Tegning K-731-10-001 VA-plan oversikt 
 Tegning K-731-10-002 VA-plan profil, trase 1 
 Tegning K-731-10-003 VA-plan profil, trase 1 og 3 
 Tegning K-731-10-004 VA-plan profil, trase 2 
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