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Administrasjonens innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Kvitverget 
boligfelt, bestående av plankart datert 07.02.17, bestemmelser og retningslinjer datert 
07.02.17 og planbeskrivelse med vedlegg datert 13.02.17 
 
 
Saksutredning 
Vedlegg: 

1. Plankart, datert 07.02.17 
2. Bestemmelser og retningslinjer, datert 07.02.17 
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 13.02.17 

Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
Vedlegg 2: Innspill  
Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 
Vedlegg 4: Geoteknisk vurdering 
Vedlegg 5: VA-notat 

  
Andre saksdok. 
Sakens øvrige dokumenter er arkivert på sak 15/5515 og 15/871 
 
Bakgrunn 
Kvitberget er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligfelt med 15 eneboliger, med krav om 
detaljregulering. Regulering av området har avventet utbygging av avløpsledning 
Tverrelvdalen, og dette arbeidet er nå begynt. Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Norge 
AS, avd. Alta på vegne av Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling. 
  
Høring/merknader 
Planutvalget vedtok i møte 08.09.16 at forslag til detaljregulering for Kvitberget boligfelt 
skulle legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget ble gjort tilgengelig på Alta kommunes 
nettsider 30.09.16, og melding om offentlig ettersyn ble sendt ut til berørte parter og 
myndigheter samme dag. Papirversjon av plandokumentene ble gjort tilgjengelig hos Alta 
bibliotek og på Rådhuset. Frist for innspill til planforslaget var 15.11.16.  
 



Planadministrasjonen mottok i høringsperioden ti innspill til planforslaget. En oppsummering 
av alle innspillene med planadministrasjonens kommentarer kan leses i planbeskrivelsens 
kapittel 7. I all hovedsak er innspillene til planforslaget positive. Alta Bondelag og privat 
hjemmelshaver for naboeiendommen 38/208 som berøres mye av planforslaget fremmer 
bekymringer for hvordan planforslaget påvirker muligheten for videreutvikling av gårdsdrift 
på 38/208 og den omdisponeringen av landbruksareal som gjøres på grunn av adkomstvei til 
feltet. Valg av adkomstløsning til feltet har vært krevende på grunn av terrengforhold og 
grunnforhold, og flere alternativer er vurdert i løpet av prosessen. Både adkomst via 
Borrasveien og langs traseen til eksisterende vei inn i planområdet fra Tverrelvdalsveien er 
vurdert før man til slutt har landet på den løsningen som er presentert i planforslaget. Denne 
løsningen gir en adkomstvei som oppfyller krav i kommunal veinorm, samtidig som den gir 
muligheter for en fremtidig kobling til nytt boligfelt i Svennbakken/Falsen, og er etter 
planadministrasjonens vurdering den beste løsningen for adkomst til feltet på tross av 
negative konsekvenser for tilgrensende eiendommer. Mer om de vurderingene som er gjort 
kan leses i planbeskrivelsens kapittel 3.4 og 5.16. Innspillene i sin helhet er lagt ved i vedlegg 
2 til planbeskrivelsen. 
  
Planforslaget 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 

1. Plankart, datert 07.02.17 
2. Bestemmelser og retningslinjer, datert 07.02.17 
3. Planbeskrivelse med tilhørende vedlegg, datert 13.02.17 

 
Formålet med detaljreguleringsplanen har vært å tilrettelegge for utbygging av frittliggende 
eneboliger, tilrettelegge for gode boligkvaliteter, sikre lekearealer og at boligene i størst mulig 
grad blir tilpasset til terrenget. En viktig problemstilling har vært å finne en løsning for 
adkomst til feltet. 
 



 
Planforslagets plankart etter revisjon 

 
 
Planen legger til rette for 17 eneboligtomter, fordelt på to områder, med tilhørende teknisk 
infrastruktur. Det er regulert inn en nærlekeplass for hvert at de to områdene. Lekeplassen er 
plassert slik at den i størst mulig grad kan opparbeides i tråd med krav til universell utforming.   
 
Følgende endringer er gjort i etterkant av offentlig ettersyn: 

 Hensynssoner for kvikkleire er lagt inn i plankart (H310_1-3), med tilhørende 
bestemmelser 

 Ny eierform på lekeplasser (f_BLK1 og 2) med oppdaterte bestemmelser, i tråd med 
lekeplassnormen 

 o-SKV4 er endret til f-SKV4 

 Planbestemmelser korrigert i tråd med innspill fra kommunalteknikk 
 

For øvrige detaljer vises det til vedlagte plandokumenter. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Opparbeidelsen av feltet vil skje i kommunal regi. Det vil være behov for noe grunnerverv før 
feltet kan bygges ut. Det er ikke gjort noen beregninger av utbyggingskostnader i tilknytning 
til reguleringsplanen, men terrenget og forekomsten av kvikkleire indikerer at utbyggingen vil 
være kostbar. 
 
Vurdering 



Generelt 
Planforslaget inneholder forslag til utbygging av like ved Tverrelvdalen skole. Planen legger 
vekt på gode bokvaliteter og tilpasning av boliger til omkringliggende landskap og vegetasjon. 
Landskapet har i stor grad vært premissgivende for arbeidet med utforming av feltet. 
Området er sørvendt, og har umiddelbar nærhet til skole, skiløyper og natur. 
 
Boligbebyggelse 
Området er i kommuneplanens arealdel satt av til 15 eneboligtomter. Området har et 
krevende terreng, hvor store deler er brattere enn 1:3, noe som gjør at store deler av 
området ikke lar seg gjøre å utnytte til boliger uten stor terrenginngrep. Gjennom 
planarbeidet er det lagt vekt på å plassere boligtomtene naturlig i terrenget. 

Eneboligtomtene er størrelsesmessig tilpasset kommuneplanens bestemmelser om 
tomtestørrelser for nærområdet. Tomtestørrelsen er i gjennomsnitt 846 m2, men tomtene er 
terrengtilpasset og størrelsene vil derfor variere noe.  

Det stilles krav om minst 100 m
2 

egnet uteoppholdsareal per boenhet i området (+ 50 m
2 

for 
bi-leilighet), i tillegg til at det er regulert inn romslige friområder som kan benyttes til 
uteopphold og rekreasjon. Disse friområdene skal være tilgjengelige for allmennheten. 

Trafikale løsninger 
Boligfeltet får adkomst fra Tverrelvdalsveien og opparbeides med utgangspunkt i 
eksisterende avkjørsel til 38/236. Adkomstveien ligger nært Tverrelvdalen skole, og krysser 
gang- og sykkelveien. Krysset utformes derfor med trafikkøy etter innspill fra Statens 
vegvesen. Adkomstveien er utformet i henhold til kommunal vegnorm med standard SA1 
(samlevei i boligområder) opp til det første krysset, og videre mot øst for å muliggjøre en 
kobling til Svennbakken/Fallsen i fremtiden, og med klasse A1 (adkomstvei i boligområder) for 
veien videre fra krysset og inn i feltet. 

Teknisk infrastruktur 
Rambøll har utredet VA-løsninger for feltet i henhold til Alta kommunes VA-norm. Et eget 
notat med VA-plan finnes i planbeskrivelsens vedlegg 5. 

Risiko- og sårbarhetsmessige forhold 
Som et ledd i planprosessen er det utarbeidet en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse for 
planområdet, se planbeskrivelsens vedlegg 3. Viktige tema har vært støy, lukt og 
grunnforhold/kvikkleire. 

Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i planområdet som har avdekket noe 
kvikkleire i en liten del av planområdet. Dette resulterte i noen endringer i planforslaget, blant 
annet er det tilrettelagt for en motfylling i forbindelse med adkomstveien. Den geotekniske 
rapporten kan leses i vedlegg 4 til planbeskrivelsen. 
 
Vurdering etter forskrift 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. 
 
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. Se også kap. 2.5 i planbeskrivelsen. 
 
Vurdering etter naturmangfoldloven 
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. (Se planbeskrivelsens kap. 5.10.1.) 
 
Ingen prioriterte, truede eller utvalgte arter eller naturtyper vurderes å bli berørt av 
utbyggingen. Forholdet til naturmangfoldlovens §§8-12 anses med dette som avklart. 
 
Konklusjon 
Planforslaget legger opp til at det etableres 17 nye eneboliger, og store arealer settes av til 
grøntstruktur for å ivareta områdets karakter. Boligtomtene er plassert i terrenget slik at alle 
arealer som er egnet til boligformål benyttes til dette, og det avsatte areale utnyttes dermed 
på en god måte. Boligfeltet oppfyller plan- og bygningslovens formål om universell utforming 
all den tid krav om tilgjengelighet løses for den enkelte tomt, og det er tilrettelagt for 
lekeplasser på arealer hvor man kan opparbeide universelt utformede lekearealer.  
 
Planadministrasjonen vil etter en samlet vurdering anbefale at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn i minst seks uker. 
 
 
 
Alta, 13.01.17 
 
Bjørn-Atle Hansen     Oddvar Konst 
Rådmann      Kommunalleder samfunnsutvikling 
 
 
Hallgeir Strifeldt 
Fagleder plan 
        
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


