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1. Bakgrunn 
 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for endrede behov ved eksisterende bilforretning, 

bilverksted og dagligvareforretning i Skiferveien 2 og 4 (gnr/bnr. 27/733).  

 

1.2 Om forslagsstiller 

Tiltakshaver:    Bilinvest AS, fester av eiendom gnr/bnr. 27/733 

 

Konsulenter:    Prosjekterende arkitekt/planlegger Haldde arkitekter AS 

    Prosjekterende veg   Rambøll Norge AS  

 

2. Planområdet 

2.1 Oversiktskart 

 
 

Den røde markeringen på ortofotoet viser planavgrensningen rundt eksisterende 

næringslokaler i Skiferveien 2 og 4. Utvalgte veger og forretninger i Bossekop er vist med 

hvit skrift. Nord er orientert oppover. 
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2.2 Dagens bruk 

Bildet nedenfor viser eksisterende næringslokaler i Bossekop med gjeldende plangrunnlag 

som bakgrunn. Figuren er orientert med nord oppover.  

 

Bossekopområdet består i dag av blandet næringsliv og tjenesteyting omkranset av 

boligbebyggelse. Det blå området innenfor rød firkant er i dag bilforretning (plassert nærmest 

E6) og dagligvareforretning (mot Sorenskriverveien). Mellom bygningene er 

biloppstillingsplasser tilknyttet bilforretningen og adkomst til parkeringskjeller under 

dagligvareforretningen.  

 

Langs E6 og rundt Bossekop torg (rosa farge på figuren) er blandet kontor og 

forretningslokaler med Coop Bossekop som den største bygningsmassen i området. På motsatt 

side av Sorenskriverveien ligger utleieboliger (gul farge mot nord), et bolig- og 

forretningsbygg (markert med mørkere gul farge) i 3 etasjer og omsorgssenteret Betania. Også 

på motsatt side av E6 er det en blanding av forretninger, kontorer og tjenesteyting (blå farge).  

 

Grå farge på figuren er parkeringsplasser, veier og/eller andre trafikkarealer. 

 

 
 

Sør og øst for området (utenfor figuren) er det hovedsakelig eneboliger. Vest for området 

ligger boliger i rekke. Videre vest og høyere i landskapet ligger bensinstasjon og 

Vertshushagen eldresenter. Nord for området ligger «skiferkaia» med industriformål. 
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2.3 Planstatus 

Gjeldende plangrunnlag er Kommuneplanens arealdel. Området er satt av til formål 

«forretninger» med krav om felles planlegging (Områdeplan for Bossekop bydelssenter) og 

hensynssone «Bevaring kulturmiljø», spesifisert med bestemmelser om skiferbruk.  

 

Figuren nedenfor viser utsnitt av dagens planstatus med planens avgrensning angitt med rød 

linje. 

 

 
 

Andre planer i nærområdet:  

 

 Reguleringsplan for Torgsenteret (PID 20030009), vedtatt 01.12.2003. Planens formål 

er å legge til rette for bolig- og næringsformål, samt adkomst og nytt parkeringsareal 

for Studentsamskipnadens boliger (nord for Sorenskriverveien). 

 Reguleringsplan for Skiferveien 11/13 (PID 20020009), vedtatt 26.05.2003. Planens 

formål er å legge til rette for boligbygging på eiendom 27/419 (vest for planområdet). 
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Igangsatt planarbeid i nærområdet: 

 

 Eiendommen 27/733 er omfattet av et samlet områdeplankrav i kommuneplanens 

arealdel. Dette arbeidet er startet opp i kommunal regi (PID 20130007).  

 

2.4 Eiendomsforhold 

2.4.1 Eiendomskart 

 
 

Kartutsnittet over viser grenser og gnr/bnr. for berørte eiendommer i og inntil planområdet. 

Planområdet er angitt med rød linje. Bildet er orientert med nord oppover.
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2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 

 

Eiendom Hjemmelshaver Areal m2 Planstatus Planforslag 

Direkte berørte eiendommer 

27/733 Alta kommune 

Fester: Bilinvest 

AS 

5458,6 Forretning Forretning 

27/2 Alta kommune 33749,3 Parkering Parkering/biloppstilling 

27/896 Alta kommune 1634,8 Parkering Parkering/biloppstilling 

27/346 Amanasstiftelsen 719,2 Forretning Forretning 

27/439 Alta kommune 1337,7 Vegformål Fortau/del av 

dagligvareforretning 

27/431 Alta kommune 

Rettighetshaver:  

Alta Motor AS 

14,2 Del av vegformål, 

grønnstruktur 

Del av vegformål, 

grønnstruktur 

27/875 Alta kommune 1951,5 Vegformål Vegformål 

27/1176 Ingen 31330,6 E6 E6 

Naboeiendommer 

27/342 Steffen Vonheim 

Johansen 

1581,8 Bolig Bolig 

27/1164 Alta kommune 

Fester: Alta 

Eiendom AS 

384,8 Bolig/forretning Bolig/forretning 

27/943 Alta kommune 

Fester: K.G 

Eiendom AS 

391,2 Bolig/forretning Bolig/forretning 

27/343 Alta kommune 1770,1 Vegformål/grøntareal Vegformål/grøntareal 

 



 9 

3. Planforslaget 

3.1 Planens intensjon 

Formålet med planen er å tilrettelegge for endrede behov for bilforretning (verksted og 

salgslokaler) og dagligvareforretning i Skiferveien 2 og 4 (gnr/bnr. 27/733). 

 

3.2 Planens dokumenter 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

 

1. Plankart m/tegnforklaring, datert 21.08.17 

2. Bestemmelser og retningslinjer, datert 22.08.17 

3. Planbeskrivelse datert 22.08.17, med 5 vedlegg 

i. Referat fra oppstartsmøte 

ii. Innspill ved varsel om oppstart og ved offentlig ettersyn 

iii. Forenklet ROS-analyse 

iv. Notat om vegløsning Skiferveien, 

med tre tegningsvedlegg: 

Tegning 761-20-105 

Tegning 761-20-106 

Tegning 761-20-110 

v. Trafikkbetraktning, krysset Altaveien/Skiferveien 

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

 

3.3 Planavgrensning 

Plangrensen er trukket i samråd med Alta kommune v/Avdeling for samfunnsutvikling. 

Planområdet omfatter aktuelle eiendom samt noe vei- og parkeringsareal rundt eiendommen. 
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3.4  Reguleringsformål 

3.4.1 Takform og materialbruk 

Det legges opp til at bygninger innenfor planområdet skal ha flatt tak på grunn av 

bygningenes størrelse/omfang. 

 

Bebyggelse med tilhørende anlegg innenfor planområdet skal ha en tiltalende og 

harmonerende material- og fargebruk tilpasset bygningsfunksjonen og de naturgitte 

omgivelser. Bygningsdetaljeringen skal være gjennomarbeidet og helhetlig. Dette gjelder 

også eventuelle bi-konstruksjoner, takoppbygg, avfallshåndtering, varelevering m.m. 

3.4.1.1 Forretninger F 

Innenfor formålet legges det til rette for riving av eksisterende bilforretning og etablering 

av nye forretningslokaler med tilhørende parkering på bakkenivå eller på tak. 

 

Tillatt maksimal byggehøyde er satt til 6 meter over gulv i eksisterende bygg og 15 

meter for område tenkt for nybygg. Det tillates BYA=100 %. 

 

Adkomst skjer via felles avkjørsel f_FA fra Skiferveien, via fortau eller via eksisterende 

parkeringsplass nord og øst for planområdet. 

3.4.2.1 Kjøreveger (o_KV) 

Kjørevei o_KV er kommunalt vegområde som sikrer tilfredsstillende kjøreadkomst til  

og rundt planområdet. 

3.4.2.2 Felles avkjørsel (f_FA) 

Felles avkjørsel f_FA skal sikre tilgang fra Skiferveien til planlagt dagligvareforretning 

og parkering tilknyttet denne. Nødvendig areal er avsatt iht. veglinje kontrollert av 

vegplanlegger. 

3.4.2.3 Gang- og sykkelveg (o_G1) 

Område o_G1 sikrer areal for gang- og sykkelveg langs E6. 

3.4.2.4 Fortau (o_G2) 

Område o_G2 sikrer areal for fortau langs Skiferveien. 

3.4.2.5 Annet vegareal, grønnstruktur (o_AV1 og o_AV2) 

Område o_AV1-4 er grøntarealer langs Skiferveien. Områdene skal beplantes med 

vegetasjon som har en sammenheng med øvrige opparbeidede samferdselsanlegg i 

Bossekop. Det forutsettes at valgt vegetasjon ikke hindrer frisikt, og det skal benyttes 

busker og trær av type som gir lite pollenutslipp. 

3.4.2.6 Annet vegareal (o_AV3 og o_AV4) 

Områdene sikrer areal til rekkverk og/eller grønnstruktur mot gang- og sykkelveg o_G1. 

3.4.2.7 Annet vegareal (o_AV5)  

Området sikrer avstand til bygninger i område F, og skal opparbeides med fast dekke 

eller stein. 
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4. Planprosess og medvirkning 

4.1 Om planprosessen 

Planprosessen har hatt følgende milepæler: 

 

12.04.2016  Planoppstartsmøte 

18.04.2016  Oppstart av planarbeidet ble varslet i brev til naboer og berørte parter 

18.04.2016  Oppstart av planarbeidet ble varslet i avisen Altaposten 

25.01.2017 Planforslaget ble forelagt Alta kommune v/Planutvalget  

22.03.2017 Revidert planforslag ble forelagt Alta kommune v/Planutvalget 

28.03.2017 Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 

 

4.2 Oppsummering av innspillene etter varsling 

I forbindelse med varsel om oppstart ble det registrert 9 innspill: 
 

06.05.2016 Avinor 

09.05.2016 Finnmark fylkeskommune v/Plan- og kulturavdelinga 

10.05.2016 Alta kommune v/Rådet for likestilling av funksjonshemmede 

10.05.2016 Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavdelingen 

12.05.2016 Sametinget 

13.05.2016 Alta kommune v/Barn og unges representant 

20.05.2016 Alta kommune v/Helse og sosialtjenesten 

20.05.2016 Statens vegvesen 

30.05.2016 NVE 

 

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

 

 

4.3 Oppsummering av innspillene etter offentlig ettersyn 

I forbindelse med offentlig ettersyn ble det registrert 5 innspill: 

 

24.04.2017 Sametinget 

31.03.2017 Finnmark fylkeskommune v/Plan- og kulturavdelinga 

15.05.2017 Alta kraftlag 

16.05.2017 Statens vegvesen 

18.05.2017 Alta kommune – Avdeling for kommunalteknikk 
 

Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. 
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5. Virkninger av planforslaget 

5.1 Krav til KU 

Tiltaket er vurdert i forhold til Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket faller ikke inn 

under forskriftens § 2 (tiltak som alltid skal konsekvensutredes). Planen legger opp til mulighet 

for etablering av næringsbygg med et bruksareal (BRA) på mer enn 5000 m² og omfattes således 

av forskriftens § 3. Planen faller ikke inn under omfangskriteriene i § 4 og skal derfor ikke 

behandles etter forskriften. 

 

5.2 By- og stedsutvikling 

Eksisterende forhold: 

Planområdet ligger i vestenden av Bossekop bydelssenter, og omfatter i hovedsak Skiferveien 2 

og 4 (gnr/bnr. 27/733), samt deler av Skiferveien mellom E6 og Sorenskriverveien. Bossekop-

området preges av blandede forretningsformål og boliger i eldre bebyggelse med ulik 

materialbruk og oppbygning. Det går et veiforløp rundt Bossekop, men de fleste rom mellom 

eksisterende bygninger benyttes som trafikk- eller parkeringsarealer. Eiendommene er generelt 

begrenset til selve bygningskroppen. På grunn av topografien mot vest, hvor landskapet stiger, 

utgjør den aktuelle eiendommen sammen med naboeiendommene mot vest en avslutning av 

Bossekop. Senter av Bossekop er omkranset av boligområder.  

 

Skiferveien 2 er i dag bebygget med bilforretning og bilverksted. Skiferveien 4 er 

dagligvareforretning. Mellomrommet mellom bygningene er adkomst til kjellerarealer for begge 

adresser, samt biloppstillingsplasser tilknyttet disse. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget legger opp til at eksisterende dagligvareforretning omgjøres til bilforretning. 

Eksisterende bilforretning rives ned til kjeller, og påbygges med ny dagligvareforretning. I 

rommet mellom (og under) disse bygningene etableres bilverksted med parkering på tak for 

dagligvareforretningen. Dagligvareforretningen etableres med veggliv langs E6 og vil bidra til 

en mer sammenhengende bygningslinje gjennom Bossekop. 

 

Tiltaket legger til rette for videreutvikling av eksisterende næring i Bossekop og forsterker 

Bossekop bydelsenter som forretningsområde. Stegvis fornyelse av eldre bygningsmasse vil 

være deltakende i at området kan gjennomgå en nødvendig transformasjon mot en mer moderne 

bydel. 

 

5.3 Barns interesser 

Eksisterende forhold: 

På grunn av planområdets beliggenhet og den forretningsmessige drifta som utføres på 

eiendommene, anses ikke eiendommene som et godt egnet område for barn i dag. Gående og 

syklende ferdes for det meste langs etablerte gang- og sykkelveier, det vil si langs E6, og i 

hovedsak på motsatt side av vegen. Eksisterende snarveger øst for Altaveien 91, gnr/bnr. 37/346 

benyttes for myke trafikanter som skal fra sør til nord i området.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Det legges ikke opp til spesiell tilpasning for barn (lekeplasser eller lignende) i den nye 
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situasjonen, men det er avsatt areal for myke trafikanter rundt planområdet og til nye 

forretninger innenfor område F via gang- og sykkelveg og fortau langs Skiferveien. 

 

5.4 Byggeskikk og estetikk 

Eksisterende forhold: 

Det foreligger ingen helhetlig estetisk plan for Bossekop i dag, og bygningene har blandede 

størrelser og materialbruk. En del av bygningene med saltak har skiferkledning, andre har ikke. 

En del av bygningene har flatt tak med takfolie. Innenfor aktuelt planområde er det i dag to 

bygningsvolumer. Begge bygninger er etablert med flatt tak med takfolie. De fleste bygg i 

Bossekop er etablert som elementbygg av betong med ulike overflater. Mindre bygninger har 

trekledning. Innenfor planområdet er begge bygninger etablert av betong. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Gjennom foreslått byggelinje trekkes bebyggelsen mot E6 og skaper et mer sammenhengende 

fasadeliv langs bydelssenterets trafikale hovedakse. I planen stilles krav til helhetlig bruk av nye 

fasadematerialer. Bebyggelse innenfor planområdet skal ha en tiltalende og harmonerende 

material- og fargebruk tilpasset bygningsfunksjonen og de naturgitte omgivelser. 

Bygningsdetaljeringen skal være gjennomarbeidet og helhetlig, og dette gjelder også eventuelle 

bi-konstruksjoner, takoppbygg, avfallshåndtering, varelevering m.m. Det kan være nærliggende 

å tro at renovering og gjenoppbygging i Bossekop vil kunne bidra til en utvikling i positiv 

retning, dersom det gjøres på en helhetlig og god måte.  

 

Den ønskede bilforretningen i dette tiltaket er underlagt strenge krav fra fabrikk om hvordan 

bygningenes ytre skal se ut. Fargebruken reguleres gjennom egne NCS og RAL fargekoder og 

det tillates ikke store avvik i forhold til fastsatte designmanualer. Forslagsstiller har utarbeidet 

foreløpige skissetegninger for hvordan fasadene ved eksisterende dagligvareforretning fasade 

nord og øst tenkes å se ut etter omgjøring til bilforretning: 

 

 

Fasade øst planlegges kledt med fasadeplater i farge RAL 7016 (mørk grå) og med en hvit kant 

øverst. Vinduene gis en mørk grå farge, og inngangsparti får grønn omramming. 

Skilting og logo på gesims. 
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Fasade nord deles av Skoda og Volkswagen. Her benyttes en lysere grå farge RAL 9006 

sammen med et hvitfarget inngangsparti. Inngangen er underlagt strenge krav til både høyde, 

bredde og dybde. På hjørnet mot vest er tenkt etablert et uthengsskilt. Alle dører og vinduer gis 

enhetlig farge og all beslagbruk må være i henhold til manual. 

  

 

 
 

Slik ser forslagsstiller for seg at planløsningen for bilforretningen og de tilliggende områdene 

kan være. Det foreslås innkjøring til bilverkstedet fra øst som vist til høyre på tegningen. 

Innkjøring mot en slett og åpen parkeringsplass anses å være en trafikksikker løsning. En av 

hovedmålsettingene med prosjektet er at bilforretningen og bilverkstedet er på samme etasjenivå 

for enkel og hensiktsmessig drift, dette muliggjøres med inngang på samme side og på samme 

terrengnivå.  

 

Merk at tegningene er på skisseprosjektnivå. 
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De fleste dagligvarekjedene har også egne designmanualer for butikkutforming, og flere av disse 

konseptene varierer relativt mye fra hverandre. Forslagsstiller ønsker av denne grunn ikke å 

begrense seg til konkrete løsninger på reguleringsnivå, men heller åpne for flere mulige 

løsninger i prosjekteringen frem mot rammesøknad. Det er som bakgrunn for 

reguleringsarbeidet tatt utgangspunkt i et bygningsvolum for dagligvareforretningen med 

bruksareal 1200-1500 m
2
.  

 

Her er et utvalg referanser fra ulike butikkjeder som gir et bilde av mulighetsrommet innenfor de 

ulike designmanualene: 

 

 
 

 Rema 1000 på Dal. Kilde: http://www.eub.no/nyheter/vil-ha-ny-rema-1000-pa-dal 

http://www.eub.no/nyheter/vil-ha-ny-rema-1000-pa-dal
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Coop på Kronstad i Alta. Kilde: http://www.rojo.no/project.jsp?id=34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny Kiwi i Trondheim. Kilde: http://www.norgesgruppen.no/om-oss/eiendomsmuligheter-

/prosjekter/planlagte-prosjekter/dalgard---byasen-i-trondheim/ 

http://www.rojo.no/project.jsp?id=34
http://www.norgesgruppen.no/om-oss/eiendomsmuligheter-/prosjekter/planlagte-prosjekter/dalgard---byasen-i-trondheim/
http://www.norgesgruppen.no/om-oss/eiendomsmuligheter-/prosjekter/planlagte-prosjekter/dalgard---byasen-i-trondheim/
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5.5 Demografiske forhold 

I dag er det ingen boliger innenfor planområdet, og utbyggingsplanene medfører ikke til økt 

beboermasse innenfor planområdet, krav til barnehageplasser, skole etc. 

 

5.6 Folkehelse 

Eksisterende forhold: 

I et folkehelsemessig perspektiv har Bossekop gode forutsetninger. Nærhet til 

rekreasjonsområder, barmarks- og skiløyper, treningssenter og massasjekontorer ligger i gang-

/sykkelavstand. Dagens aktivitet i forretninger og verksted ivaretar internt sine krav til støy og 

forurensning. Dagens forretningslokaler har noe uhensiktsmessig utforming. En hovedmålsetting 

med nybygget er å legge hele bilforretningen og bilverkstedet tilknyttet på ett plan, slik at 

arbeidsforholdene bedres. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Det forventes liten eller ingen endring av de eksterne helseforholdene etter utbygging av 

planforslaget. Det forventes bedring av arbeidsforholdene i forretningslokalene. I byggefasen vil 

det forekomme rivingsarbeider som kan medføre noe støv og trafikk for omgivelsene i et 

normalt forventet omfang for et slikt rivings- og byggetiltak. 

 

5.7 Grunnundersøkelse 

Planområdet ligger på bebygd areal i Bossekop bydelsenter. Det er ikke registrert kvikkleire, 

sprøbruddmateriale eller setninger i området, og det har ikke fremkommet grunn til å tro at 

området ikke er egnet for bygging. Eksisterende dagligvareforretning i Skiferveien 4 er fra 

tidligere dimensjonert for påbygging av 3 ekstra etasjer. 

 

Det har tidligere vært bensinstasjon og bilverksted på sørlig del av eiendom 27/733, Skiferveien 

2. Det er gjennom ferdigattest gitt 14.06.2010, Alta kommunes ref. 08/3456-10, dokumentert at 

riving av tankanlegget tilknyttet revet bensinstasjon er utført og ferdigstilt i samsvar med 

tillatelser og krav. Det er ikke gjort kjent noen forurensning av grunnen under eksisterende 

bilverksted som krever masseutskifting. Eventuelle forurensninger vil avdekkes gjennom 

miljøsaneringsbeskrivelse før oppstart av rivearbeider på eiendommen. 

 

I byggesaken stilles det krav om geoteknisk prosjektering for konkret ønsket byggetiltak. Her vil 

behov for masseutskifting, markisolering og fundamentering avdekkes gjennom 

godkjenningsområde(r) belagt med ansvarsrett. Ved plassering av godkjenningsområdet i 

tiltaksklasse 2 eller 3 vil den geotekniske prosjekteringen også berammes av obligatorisk 

uavhengig kontroll, det vil si en ytterligere kontroll utført av uavhengig foretak. 

 

5.8 Lokalklima 

Klimaet i Alta ligger mellom kyst- og innlandsklima. Om vinteren er fremherskende vindretning 

fra sørøst, mens det sommerstid oftest er vind fra nordvest. Endringen av bebyggelsen anses å ha 

liten endring/effekt på lokalklimaet i Bossekop eller bruken av området i forhold til dagens 

situasjon. 
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5.9 Risiko- og sårbarhet 

I forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyse (jfr. vedlegg 3) legges følgende definisjoner til 

grunn for sannsynlighet og konsekvens: 

 
SANNSYNLIGHET Forklaring 

Begrep Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse 

Lite sannsynlig Mindre enn én gang i løpet av 50 år Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende 

situasjoner, men det eksisterer en 

teoretisk sjanse for at hendelsen 

inntreffer. 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og 

en gang i løpet av 50 år 

Hendelsen kan inntreffe, men det er 

mindre sannsynlig 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og 

en gang i løpet av 10 år 

Det er sannsynlig at hendelsen 

inntreffer 

Meget sannsynlig Mer enn én gang i løpet av et år Det er meget sannsynlig at hendelsen 

inntreffer, faren er kontinuerlig til stede 

 
KONSEKVENS  

Begrep Forklaring 

Ufarlig Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig 

systembrudd. Ingen økonomiske konsekvenser. 

En viss fare/mindre farlig Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skader 

som følge av et systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. 

Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med 

lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet 

settes ut av drift over en lengere tid. Moderate økonomiske 

konsekvenser. 

Farlig Personskade i form av en død eller varige mén. Alvorlige 

miljøskader med lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 

1 år. Systemet settes ut av drift. Store økonomiske konsekvenser. 

Katastrofalt Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på 

miljøet, uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av 

drift. Meget store økonomiske konsekvenser. 

 
SANNSYNLIGHET KONSEKVENS 

Ufarlig Mindre farlig Kritisk Farlig Katastrofalt 

Lite sannsynlig    1/3  
Mindre sannsynlig   4   
Sannsynlig  2    
Meget sannsynlig      

 

Følgende faktorer fremstår som de viktigste for det aktuelle området: 

 

1. Forurenset grunn – kjemikalieutslipp: 

Det har tidligere vært drevet bensinstasjon på eiendom 27/733. Fjerning av tankanlegget 

er gitt ferdigattest og skal være forskriftsmessig utført. Dersom det under 

rivearbeider/grunnarbeider for ny dagligvareforretning avdekkes forurensning over 

akseptkriteriet for helserisiko må massene tas ut og leveres til godkjent deponi.  
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2. Støy fra omkringliggende veger 

Tiltaket ligger innenfor støysoner fra omkransende bilveger. Tiltakets funksjoner er ikke 

støyømfintlige, og plasseringen anses som akseptabel. Generert støy vil ikke endre seg i 

særlig grad etter planlagt tiltak. Forretningslokalene nærmest E6 beregnes plassert med 

inngang mot nord, det vil si på motsatt side av bygget. De nye forretningslokalene vil 

fungere som et støyhinder fra E6 videre inn i området. 

 

3. Brannfare i og rundt bilverksted 

Dekklager og lager for kjemikalier må vies spesiell oppmerksomhet innenfor delområde 

F. 

 

4. Trafikkulykker på veg 

Kryssløsninger mot E6 er tradisjonelt ulykkesbelastede, med særlig vekt på 

Bossekopkrysset og overgang ved Nordlys hotell. Det foreligger en viss usikkerhet rundt 

fremtidig trafikkmengde gjennom Bossekop og hvordan trafikken vil håndteres i 

områdeplanleggingen som pågår i kommunal regi (ny rundkjøring, ny E6 sør for Alta 

o.l.). Funksjonene innenfor aktuelt planområde beregnes å i sum ikke øke 

trafikkmengden til området, men vil justere noe på trafikkmønsteret til eiendommens 

adkomster. Det er i planarbeidet ikke sett behov for vesentlige endringer av eksisterende 

trafikksituasjon. 

 

5.10 Sosial infrastruktur 

Planområdet er ikke særlig berørt av trafikk til/fra sosial infrastruktur i dag, og utbyggingen 

forventes å ha liten eller ingen innvirkning på disse forholdene. Nærmeste helsetilbud finnes 

som legestasjon i Thomasbakkveien cirka 500 meter unna. Alta helsesenter ligger i Alta sentrum 

ca. 2 km unna planområdet. Det er ingen skoler eller barnehager i umiddelbar nærhet til 

planområdet. Nord for området ligger eksisterende boliger eid av Studentsamskipnaden. Disse 

boligene forventes i liten grad å bli berørt av dette tiltaket. 

 

5.11 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende kommunalt VA-anlegg ligger for det meste i sørvestlig en del av planområdet, og 

følger trasé til eksisterende veg Skiferveien. Øst i planområdet går det spillvannsledninger med 

fall fra sør til nord. Ved kryss E6/Skiferveien ligger en 1000mm overvannsledning på skrå over 

sørligste del av planområdet, eksakt plassering for denne fremgår ikke i kart. Da det er uklart om 

inntegnet plassering av ledningen er innmålt eller anslått, skal denne påvises før det gis 

igangsettingstillatelse for tiltaket. Plasseringen av overvannsledningen er viktig for en eventuell 

VA-plan for området, og det er derfor også lagt inn som et rekkefølgekrav at VA-plan må lages 

og godkjennes av kommunalteknikk før det søkes om igangsettingstillatelse. 

 

Tiltaket baserer seg i hovedsak på eksisterende VA-nett, og det forventes ingen store endringer 

av disse anleggene. VA-forholdene er også relativt oversiktlige; Den nye bygningsmassen vil 

påkobles eksisterende anlegg ved Skiferveien og føres nordover som i dag. Den 1000mm store 

overvannsledningen antas å ligge godt utenfor den planlagte bygningsmassen og vil hensynstas 

iht. kommunal VA-norm i videre prosjektering og utførelse.  

 

Ut over mindre grøftearealer er det ingen eksisterende snødeponi i planområdet i dag, all snø 

kjøres bort. Bortkjøring av all snø tenkes videreført med fremtidig løsning. 
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5.12 Trafikkforhold 
I dag ankommer størstedelen av trafikken til dagligvareforretning via Sorenskriverveien, mens 

bilforretningen har sin hovedadkomst fra Skiferveien. Det legges opp til at plasseringen av 

eksisterende adkomster beholdes, men justeres; Adkomst til eksisterende bilforretning beholdes 

og ombygges som adkomst til ny dagligvareforretning med tilhørende parkering. Adkomster til 

eksisterende dagligvareforretning fra Skiferveien og Sorenskriverveien ønskes beholdt som 

adkomst til ny bilforretning.  

 

Det har aldri vært ulykkesbelastet, men krysset Skiferveien/E6 har en utfordrende geometri 

vinterstid. Hele Skiferveien skrår oppover mot E6, og med glatte veger og tette intervaller 

mellom trafikken på E6 kan det være vanskelig å slippe ut på hovedvegen. Utgangspunktet for 

tiltakshaver er likevel at det planlagte tiltaket ikke genererer mer trafikk inn til området via 

krysset Skiferveien/E6, og at situasjonen for krysset således ikke endres i negativ retning av 

dette tiltaket. Avkjørselen f_FA er gitt en romslig bredde i planen for å gi handlingsrom til de 

best mulige løsningene i den videre prosjekteringen. Tilkoblingspunktet mellom eiendommen og 

Skiferveien er avhengig av hvor skjæringspunktet mellom vegen og rampen til parkeringsdekket 

plasseres i både vertikal- og horisontalplanet. At fortauet langs Skiferveien må benyttes som 

oppstillingsplass før utkjøring på Skiferveien er et problem, men med både krav om at 

dagligvareforretningen trekkes mot E6 for å gi Bossekop et mer bymessig preg langs E6 og et 

viktig krav til innvendig høyde i bilverkstedet er det vanskelig å komme utenom en 

rampeløsning opp til parkeringen på taket av bilverkstedet. Til gjengjeld vil denne nye 

avkjørselen nå være i en isfri nedoverbakke mot Skiferveien (varmekabel) som gir en langt mer 

oversiktlig situasjon for alle trafikanter enn i dag. Man vil ikke lenger behøve ekstra fart for å 

komme opp bakken og ut på Skiferveien. Frisiktforholdene bedres også, og myke trafikanter 

som skal krysse oppstillingsplassen vil på grunn av flatt terreng, sving eller motbakke i dette 

området ikke ha særlig stor hastighet. 

 

Planforslaget tar sikte på å lede myke trafikanter inn i området via andre veger enn over 

vareleveringen og personbiladkomsten. Med én innkjøring må likevel vareleveringen til 

dagligvareforretningen løses i en kombinasjon med adkomst for personbiler. Forslag til 

sporingskurver for adkomst fra veg Skiferveien til (dagens) bygning Skiferveien 2 er vist i 

vedlegg 4, også for varelevering med stor lastebil. Eksisterende snarveger øst for Altaveien 91, 

gnr/bnr. 37/346 er også tenkt opparbeidet for myke trafikanter som skal fra sør til nord i 

området. Og for å sikre adkomst for gående og syklende tenkes det etablert en snarveg fra fortau 

o_G1 til inngangen til ny dagligvareforretning, på østsiden av bygget. 

 

Sykkelparkering 

Det er i planbestemmelsene lagt inn krav om minst 1 opparbeidet sykkelparkering per 200 m
2
 

forretningsareal for kolonialforretningen. Med et forretningsareal på ca 1500 m
2 

2 utgjør dette et 

krav om minst 7,5 sykkelparkeringsplasser. 

 

Parkering 

Kolonialvareforretningen utløser med sine ca 1500 m
2
 krav om 37 parkeringsplasser, jf. 

kommuneplanens arealdel. Tilsvarende utløser bilforretningen krav om 32 parkeringsplasser, og 

verkstedet 22 parkeringsplasser. Totalt 91 plasser. 

Det tilrettelegges for parkering på tak utenfor kolonialforretningen, med inntil 46 plasser. I 

tillegg er det parkeringsarealer i eksisterende kjeller under Skiferveien 4, med 35 plasser. Totalt 

finnes det 81 rene parkeringsplasser innenfor planområdet. I tillegg er det i 1. etg av prosjektet 
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oppstillingsplass for 27 biler knyttet til salgshall og verkstedslokaler. Virksomhetene har en 

sannsynlig underdekning på om lag 10 parkeringsplasser som må løses utenfor planområdet, 

f.eks på felles parkering i Bossekop 

5.13 Universell utforming 

Det legges opp til at området skal planlegges på grunnlag av prinsipper for universell utforming. 

 

5.14 Økonomi/gjennomføring 

5.14.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 

Parkeringsplasser skal være opparbeidet med fast dekke før det kan gis ferdigattest for de 

tilknyttede bygningene. 

 

Planen stiller krav om at det senest ved søknad om igangsetting for utomhusanlegg skal 

fremlegges utomhusplan som viser plassering av adkomster, grøntanlegg, varemottak og 

planlagt opparbeidelse av øvrige utearealer. Det stilles også krav om at 1000 mm 

overvannsledning i den sørlige del av planområdet er påvist og at VA-plan er godkjent 

av kommunalteknikk før søknad om igangsettingstillatelse. 

5.14.2 Tidsplan for gjennomføring 

Byggestart er for dette tiltaket planlagt igangsatt straks tillatelser for dette foreligger etter 

vedtatt plan. 

 

5.14.3 Kostnader/finansiering 

Kostnader tilknyttet egen bebyggelse, eiendom og forretningsdrift ivaretas av utbygger 

som en del av utbyggingen. 

 

5.14.4 Utbyggingsavtale 

Det er ikke varslet behov for utbyggingsavtale i forbindelse med plansaken. 
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6. Begrunnelse for valgte løsninger 
 

Denne reguleringsplanen omfatter Skiferveien 2 og 4 i Bossekop i Alta. Innenfor planområdet 

drives det bilforretning og dagligvareforretning i dag, og den samme forretningsdriften er tenkt 

videreført. 

 

Tiltakshaver Bilinvest AS fester eiendom gnr/bnr. 27/733 som utgjør størstedelen av 

planområdet. Bakgrunnen for utarbeidelse av reguleringsplanen er at tiltakshaver ønsker å rive 

gammel bilforretning og gjenoppbygge den samme aktivitet på eiendommen med nye, moderne 

og mer effektive forretningslokaler på samme etasjenivå. Det blir kun en svak økning av arealet 

med det nye tiltaket, men ettersom hele 1.etasje av eksisterende bilforretning skal rives, regnes 

tiltaket som «nytt areal».  

 

Siden totalarealet for tiltaket overskrider 1000 m
2 
utløses krav til reguleringsplan iht. 

bestemmelser i Kommuneplanens arealdel. Se KDP punkt 1.1.1 «Tiltak, (…), kan bare settes i 

gang på bakgrunn av godkjent reguleringsplan (…).» samt unntaksbestemmelsene i punkt 1.1.2 

b) «Tiltak i eksisterende byggeområder kan unntas fra det generelle plankravet i 1.1.1 dersom 

det ikke overstiger 1000 m
2
 tillatt bruksareal (BRA) i de øvrige byggeområdene».  

 

Målsettingen med utbyggingen er å kunne etablere den mest arealkrevende 

forretningsvirksomheten, bilforretning og bilverksted, på samme etasje for å gjøre denne mer 

moderne og hensiktsmessig utformet. Det foreslås derfor et bytte i forhold til dagens plassering: 

Bilforretningen, som i dag ligger plassert mot E6 i sør, foreslås flyttet til eksisterende 

dagligvareforretning mot nord. Eksisterende bilforretning rives ned til grunnmur/kjeller og 

gjenoppbygges som dagligvareforretning samtidig som område mot E6 løftes til et noe høyere 

terrengnivå. Mellom bygningene bygges bilverksted, hvor det oppå taket til bilverkstedet 

etableres kundeparkering på samme nivå som dagligvareforretningen. 

 

Forslagsstiller ønsket i utgangspunktet å etablere kundeparkeringen mot E6 for å gjøre 

adkomsten så enkel som mulig, men det er nå lagt inn en byggelinje mot sør for å trekke 

bebyggelsen nærmere E6 og gi et mer sammenhengende gateløp mot denne hovedvegen.  

 

Eiendommen er omfattet av et samlet områdeplankrav i kommuneplanens arealdel. Arbeidet 

med områdeplanen for Bossekop bydelsenter er startet opp i kommunal regi, men det forventes 

at slikt arbeid kan ta lang tid. Ideelt skulle områdereguleringen vært ferdigstilt før 

detaljregulering av dette området, men tiltakshaver har ikke mulighet til å vente på at dette 

planarbeidet skal ferdigstilles, og er nødt til å igangsette eget arbeid med en parallell prosess.  

 

En av hoveddiskusjonene i planprosessen har vært om tiltaket vil generere økt trafikk i krysset 

mellom E6 og Skiferveien, og i avkjøringen fra Skiferveien til forretning i Skiferveien 2 enn 

tidligere. Et av hovedargumentene til tiltakshaver er at det ikke planlegges en formålsendring. 

Funksjonene bilforretning/verksted og dagligvareforretning bytter bare plass, og tiltakshaver 

finner ingen vektige begrunnelser for at dette automatisk vil gi mer trafikk inn til området. Og 

selv om samtidighet ikke nødvendigvis er en viktig faktor i teoretiske trafikkvurderinger, ser 

tiltakshaver det som et viktig poeng for trafikksituasjonen at forretningene i den praktiske 

hverdagssituasjonen mottar sine kunder på ulike tidspunkter av dagen. 

Med utgangspunkt i at tiltaket i seg selv ikke gir noen økning av trafikken til forretningene 
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innenfor området, mener tiltakshaver at det legges opp til flere positive endringer som i sum vil 

kunne bidra til en bedring av den eksisterende situasjonen, heller enn å gjøre den verre.  

 

Det første grepet er å heve terrenget mellom Skiferveien 2 og gang- og sykkelvegen langs E6. 

Dette vil minske dagens høydeforskjell mellom disse to områdene. G/s-vegen blir tryggere, og 

behovet for rekkverk kan mest sannsynlig frafalles, noe som bedrer forholdene for brøyting. 

Sjansen for å skade bilforretningens parkerte biler forsvinner, ettersom det lavereliggende 

området mot E6 ikke lenger vil bli benyttet som biloppstillingsplasser.  

 

Ved å løfte avkjørselen f_FA vil dagens bratte motbakke opp til Skiferveien erstattes med en 

isfri rampe ned mot Skiferveien. Dette gir bedre siktforhold i avkjørselen, og en langt lettere 

utkjøring enn eiendommen har i dag. Dessverre må kjøretøyene på grunn av stigningsforholdene 

i rampen mest sannsynlig benytte fortauet som oppstillingsplass ved utkjøring, men med fortau 

langs Skiferveien blir overgangen tydeligere enn i dag og gir en tryggere situasjon for myke 

trafikanter som ferdes langs Skiferveien. 
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VEDLEGG 
 

1. Referat fra oppstartsmøte 

2. Innspill ved varsel om oppstart og offentlig ettersyn 

3. Forenklet ROS-analyse 

4.  Notat om vegløsning Skiferveien med tre 

tegningsvedlegg: 

Tegning 761-20-105 

Tegning 761-20-106 

Tegning 761-20-110 

 

5. Trafikkbetraktning, kryss Altaveien/Skiferveien 
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Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
Haldde arkitekter AS 
 
 
-  
 

 
 
Deres ref:  
Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 
6152/16 PLNID 20130007 16/995-2/VESGRI ALTA 12.04.2016 

    
 

 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE - REGULERINGSPLAN - EIENDOM 27/733 BILINVEST AS ALTA 
MOTOR  
 
Vedlagt er referat fra oppstartsmøte 1 for detaljregulering for eiendom 27/733, Bilinvest AS 
Alta motor.  
 
Minner om at før oppstart av planarbeid kan varsles, må tiltakshaver og kommunen enes om 
hvilken planavgrensning som er hensiktsmessig. I tillegg må tiltakshaver gjennomføre en 
vurdering av hvorvidt tiltaket krever konsekvensutredning, som etterspurt i forkant av 
oppstartsmøtet. 
 
I etterkant av oppstartsmøtet har saksbehandler blitt oppmerksom på at det er registrert 
mistanke om forurenset grunn på tomt 27/733. Dette må ses nærmere på i forbindelse med 
planarbeidet. Denne informasjonen er registrert: Dette har vært en shell-bensinstasjon 
tidligere. Se bl.a. 08/3433 og 08/3456. Siste sak er byggesak ifm fjerning av tanker. Det ble 
påvist forurensning og ca 70 tonn masser ble kjørt til avfallsanlegg. Det fremkommer ikke at 
eiendommen er ryddet for all forurenset masse. Fortsatt grunn til å tro at det kan være noe 
igjen i grunnen. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
Hallgeir Strifeldt 
Fagansvarlig plan 

Veslemøy Grindvik 
kommuneplanlegger 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 
Kopi til:  Bilinvest AS 
 Basale Tromsø AS, avd Alta 
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Referat fra oppstartsmøte 
 
1. Om planinitiativet og forslagsstiller 

 
Arbeidstittel 

 
Detaljregulering for Bilinvest/Alta Motor, Bossekop 
 

Initiativet gjelder  Plan med krav om KU 

 Områdeplan 

x Detaljplan 

 Mindre endring av:  

Tiltakets adresse Skiferveien 2 og 4 (27/733) 
Berørte eiendommer 27/733, 27/2 m.fl 
Planens formål/hensikt Tilrettelegge for endrede behov for Alta motor AS (verksted 

og salgslokale), kolonialforretning og leiligheter. 
Planforslagsstiller Bilinvest AS  
Planfaglig ansvar Firma:  

Haldde Arkitekter AS 
 
Prosjektansvarlig: 
Magnus Langli 
magnus@haldde.as  

 
2. Om oppstartsmøtet 

Møtested Alta Rådhus 
Møtetidspunkt/ramme Torsdag 10.03.16, kl 8.30-10.00 
Deltakere Fra kommunen: 

Hallgeir Strifeldt, Svein J. Kemi, Veslemøy Grindvik (referent) 
 
Fra forslagsstiller: 
Tor-Even Stamnes og Oddbjørn Eidisen, Basale AS 
Magnus Langli, Haldde arkitekter AS 
Rolf Pedersen, Bilinvest AS 

 

mailto:magnus@haldde.as
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3. Saksopplysninger 

Arkivsaksnr  16/995 
Planident 20160004 
Saksbehandler Navn: Veslemøy Grindvik 

Kontaktinfo: vesgri@alta.kommune.no  
Planadministrasjonens 
standpunkt til 
reguleringsspørsmålet jf. 
PBL § 12-8  

Eiendommen 27/733 er omfattet av et samlet 
områdeplankrav i kommuneplanens arealdel. Dette arbeidet 
er startet opp i kommunal regi. Pt. pågår det en 
mulighetsstudie for Bossekop sentrum, gjennomført som et 
parallelt oppdrag med tre prosjektgrupper. 
Parallelloppdraget avsluttes med en presentasjon og 
folkemøte 30. mars. 
 
Administrasjonen er positive til initiativ som gjelder utvikling 
i Bossekop, og tilrettelegging for boligbygging i kombinasjon 
med andre formål i sentrale deler av Bossekop er et viktig og 
riktig grep for fremtiden.  
 
Ideelt sett skulle vi gjerne hatt områderegulering for 
Bossekop ferdig før en detaljregulering av 27/733, men pbl. § 
12-8 åpner for at en kommunal områderegulering og en 
privat detaljregulering kan gjennomføres som parallelle 
prosesser. Dette krever organisering og avtale av samarbeid 
for å oppnå parallellitet. 
 
En parallell prosess gir den private mulighet for påvirkning 
gjennom drøftinger, men det må påregnes at den offentlige 
områdereguleringen kan konkludere annerledes enn ønsket. 
Dette innebærer at det foreligger en risiko for den private for 
endringer i framdrift, innhold, utnyttingsgrad osv. som kan ha 
direkte konsekvenser for detaljreguleringen (jf. kap. 2.8 i 
veileder til utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og 
bygningsloven). 
 
Forutsatt at foralget til detaljregulering er i 
overensstemmelse med utredningene i områdereguleringen, 
er det ikke noe hinder for at en detaljreguleringsplan kan 
vedtas før sluttbehandling av områdereguleringen. 

 
4. Grunnlagsmateriale oversendt før møtet 
Brev fra Haldde arkitekter datert 04.02.16, med anmodning om oppstartsmøte. Konseptskisser 
som redegjør mer for situasjonen, med aksonometrier, planer, snitt og fasader ble oversendt på 
forespørsel fra kommunen. 
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5. Gjeldende planer 
Planstatus (gjeldende planer) 

Plan Formål Vedtaksdato 
Kommuneplanens arealdel 
for Alta  

Eiendommen er satt av til 
forretninger, og omfattet av samlet 
områdeplankrav for Bossekop 
sentrum. 

21.06.11 

I henhold til reguleringsplanveilederen pkt 4.1.3 kan noen former for arealbruk som hører til under 
næringsbebyggelse (eks. håndverkstjenester) eller tjenesteyting (salg av tjenester) tillates under 
forretninger. Det er området i en større sammenheng som avgjør hvilket formål som benyttes, og et 
bilverksted i tilknytning til en bilforretning vil naturlig kunne passe inn under arealformålet 
forretning. Det er dermed etter planadministrasjonens oppfatning ingen motsetning mellom dagen 
virksomhet og arealformålet i kommuneplanens arealdel. 

Planstatus (planer under utarbeidelse, kjente planinitiativ, søknader om disp/me) 

Status Plan Formål Forslagsstiller 
Pågår Områderegulering for 

Bossekop sentrum 
 Alta kommune 

 
Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm. som er relevant for planarbeidet 

Aktuell Dokument Merknad 

x Frikjøp av lekeplasser Vedtatt av KST 21.09.09 (lekeplassfond) 
x Norm for lekeplasser Skal legges til grunn for utforming av nye 

lekeplasser 
x Frikjøp parkering Vedtatt av KST (sak 8/94) 
x Parkeringskrav Jf. kommuneplanens bestemmelser punkt 2.1.5 
x Byggeskikkveileder  
x Kommunal veinorm Skal legges til grunn for utforming av kommunale 

veger 
 Kommunal veilysnorm  

x Støysonekart E6 Rød støysone i sør og sørvestlige deler av 
eiendommen, gul støysone i sør og langs 
Skiferveien i vest. 

 Flomsonekart Ikke relevant 
 Flystøysonekart Ikke relevant 
 Restriksjonsplan for Alta 

lufthavn 
Ikke relevant 

x Innhold i 
utbyggingsavtaler 

Relevant 

x Plan for offentlige uterom  

 
Statlige planretningslinjer (SPR), bestemmelser med mer som er relevant for planarbeidet 

Aktuell Dokument Merknad 
x Samordn. Areal/transport  
x Barn og planlegging  
 Verna vassdrag  

x Riks- og fylkesveier  
 Arealbruk i flystøysoner  
 RPB Kjøpesentre  
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6. Konsekvensutredning 

Før varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid kan sendes ut, må tiltakshaver ved konsulenten 
vurdere tiltaket opp i mot forskrift om konsekvensutredninger for tiltak etter plan- og 
bygningsloven, og avklare om tiltaket utløser krav til konsekvensutredning og dermed også krav 
om planprogram. 

 
7. Viktige tema i planarbeidet 
Tabellen under angir viktige planfaglige tema som må vurderes i det videre planarbeidet, og som 
skal kommenteres nærmere i planbeskrivelsens kapittel 5. Forslagsstiller må selv, på bakgrunn av 
bla innspill til forvarslingen, vurdere om det er flere forhold som er relevant å vurdere i saken.  
Tema Merknad 

1. By- og stedsutvikling Planer og nye tiltak skal gi et positivt bidrag 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 

2. Barns og unges 
interesser 

Lekeplasser/snarveier/trafikksikkerhet 
Jf. KPA § 1.3.3 

3. Byggeskikk og estetikk Jf. KPA § 1.3.4 
4. Demografiske forhold Det skal redegjøres for hvordan tiltak/planer påvirker 

lokal demografi, herunder folketall/bosetting.  
Jf. KPA § 1.3.5 

5. Folkehelse Støy, spesielt trafikkstøy må omtales 
Jf. KPA § 1.3.6. 

6. Friluftsliv Snarveger – det bør sikres snarveger/gangforbindelser 
mellom tiltaket og Bossekop sentrum   
Lekeplasser 
Jf. KPA § 1.3.7 

7. Landskap og natur Hvordan vil en eventuell åpning av bekkefaret påvirke 
prosjektet? Se også pkt. 14. 
Jf. KPA § 1.3.8  

8. Lokalklima Lokalklima skal utredes og søkes optimalisert for tiltaket 
selv og omgivelsene.   
Jf. KPA § 1.3.9 

9. Miljøvennlig/ 
Alternativ 
energiforsyning 

Løsninger må beskrives i planbeskrivelsen.  
Jf. KPA § 1.3.10 

10. Naturressurser Jf. KPA § 1.3.11 
11. Risiko- og sårbarhet Støy (støyfaglig utredning) 

Forurensning 
Trafikksikkerhet 
Byggegrunn 
Høyderestriksjoner mht. Alta lufthavn 
Jf. KPA § 1.3.12 a-f. 

12. Samiske interesser ved 
endret bruk av utmark 

Jf. KPA § 1.3.13 

13. Sosial infrastruktur Boligsosialt – sikre variasjon i leilighetstyper 
Jf. KPA § 1.3.14 
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14. Teknisk infrastruktur 
og Trafikkforhold 

Vann og avløp:  
http://www.va-norm.no/content/view/full/48386 
 
Overvannshåndtering:   
Gjennom arbeidet med områdereguleringen skal det 
utredes om deler av Bekkefaret skal gjenåpnes, samt 
hvordan det kan tilrettelegges for større grad av åpen 
overvannshåndtering, som kan være mer hensiktsmessig 
mtp. klimaendringer og økende nedbørsmengder. Jf. NoU 
2015:16 om overvann i byer og tettsteder. 
 
Vei:  

- E6, ulykkesutsatte krysningspunkter 
- Fortau langs Skiferveien 
- Antall avkjøringer fra Skiferveien 
- Sikre gode tverrforbindelser gjennom planområdet 

 
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. 

15. Universell utforming Jf. KPA § 1.3.17 
16. Verneverdier Jf. KPA § 1.3.18 
17. Gjennomføring/ 

utbyggingsavtale 
I plandokumentene skal det redegjøres for finansiering og 
fremdrift.  
Behov for utbyggingsavtale? 
Jf.KPA § 1.3.19 

18. Felles plan- og 
byggesak 

Ikke avklart. 
Felles plan/ og byggesak: Jf. KPA § 1.3.19 

 
Følgende arealbruksrealterte problemstillinger ble diskutert under møtet: 
 
1. Bygningsmasse/utnyttingsgrad 

o Det må redegjøres for hvordan tiltaket forholder seg til naturlige og bygde omgivelser. 
- Byggets høyde og volum bryter relativt mye med tilgrensende bebyggelse. 
- Nærføringsulemper for omgivelsene må dokumenteres 
- Sol- og skyggevirkning for omgivelsene må dokumenteres 

o Hvordan er tiltaket med og bidrar til utviklingen av Bossekop som et attraktivt 
sentrumsområde? 

o Konseptskissen viser et massivt volum, som følger tomtegrensen mot nord, øst og vest.  
- Stort fotavtrykk på tomta, begrenser mulighet for å løse blant annet parkering på 

egen tomt og gode tverrforbindelser for myke trafikanter. 
o Uheldige trafikale løsninger flere steder i prosjektet 

- Lokalisering av verkstedsporter mot øst/sentrum båndlegger arealet mellom Alta 
motors eiendom og sentrum, og er til hinder for å tenke alternativ utvikling til nytte 
for Bossekop sentrum som helhet. 

- Inngang til boliger bør ikke være plassert direkte ved verkstedsport. 
- Varelevering for dagligvareforretning ved alternativ adkomst til boliger er ikke en 

god løsning. 
o Planmyndighetene ønsker at man som en del av den videre planprosessen utreder et 

utbyggingsalternativ som i større grad kan være med å definere en kvartalsstruktur for 
dette området.  

http://www.va-norm.no/content/view/full/48386
https://www.alta.kommune.no/innfoering-av-forskrift-om-kommunal-veinorm-i-alta-kommune.4968196-75146.html
https://www.alta.kommune.no/innfoering-av-forskrift-om-kommunal-veinorm-i-alta-kommune.4968196-75146.html
https://www.alta.kommune.no/innfoering-av-forskrift-om-kommunal-veinorm-i-alta-kommune.4968196-75146.html
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- Bebyggelse opp mot E6 i stedet for asfaltflate 
 
2. Utomhusareal: 

o Kvaliteter på utomhusareal må dokumenteres 
- Sol/skygge 
- Vind/trekk 

o Lekeplass? 
o Det bør tilrettelegges for sykkelparkering innendørs eller utendørs under tak. Minst 1,5 

sykler per boenhet. 
o Deponering av snø fra parkering/uteareal må løses, det kommer ikke fram av 

konseptforslaget. 
 

3. Trafikale forhold 
o Adkomstforhold 
o Trafikkstøy må utredes nærmere, deler av tomten ligger innenfor gul og rød vegstøysone 

for E6 og Skiferveien. Avbøtende tiltak må beskrives der det er behov for det. 
o Usikkerhet knyttet til ny E6 – hvilke tiltak skal gjøres på dagens E6 gjennom Bossekop? 

Flere ulykkesutsatte punkter som krever tiltak. 
o Antall avkjøringer fra Skiferveien 
o Fortau og snarveger 

- Fortau mangler langs Skiferveien 
- Sikre gode tverrforbindelser gjennom planområdet mot Bossekop sentrum 

o Parkeringsforhold 
 

3.  Vann og avløp 
o Mange kommunale VA-ledninger innenfor tomten 
o I forbindelse med områdereguleringen for Bossekop utredes mulig åpning av Bekkefaret. 
o Det må utarbeides en VVA-plan som en del av planbeskrivelsen. Løsninger for vei, vann, 

avløp og overvann må beskrives her. 
 
4.  Risiko og sårbarhet 

o Trafikkstøy – med forslag om avbøtende tiltak 
o Trafikksikkerhet – krysningspunkter av kjøreveger for gående/syklende 

 
5. Utbyggingsrekkefølge og eventuell trinnvis utbygging 

o Må omtales og defineres i planbestemmelsene dersom dette er aktuelt. 
 
6. Utbyggingsavtale – følgende tema kan være aktuelle å ta med 

o VA-tilknytning 
o Frikjøp lekeplass 
o Andelsbidrag for fortau, kryssutbedring 

 
7. Dialog – Det vil være viktig at konsulenten i en innledende fase innleder dialog med følgende 
aktører: 

o Avdeling for samfunnsutvikling (Områderegulering for Bossekop) 
o Kommunal avdeling for kommunalteknikk 
o Barn- og unges representant (lekeplass) 
o Grunneiere innenfor planområdet (gjennomgå innspill/høringsuttalelser) 
o Alta Kraftlag (evt. behov for transformatorstasjon) 

 

8. Planområdets avgrensning  

I materialet som er oversendt kommunen er det ikke foreslått noen planavgrensning, men 
skisseprosjektet viser at tiltaket tar i bruk de tilgrensende arealene som i dag er regulert til felles 
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parkering. Planmyndighetene mener at det er hensiktsmessig at planområdet omfatter 
eiendommen 27/733 og den delen av 27/2 som ligger mellom 27/733 og Sorenskriverveien mot 
nord.  

Før planoppstart kunngjøres skal konsulenten oversende kommunen et forslag til 
planavgrensning. 

9. Varsel om oppstart – krav til materiale 

 Merknad 
Annonse i lokalavis (som er alminnelig lest 
på stedet) og elektroniske medier (nettavis 
som er alminnelig lest på stedet) 

Altaposten 

Brev til berørte parter i hht. adresseliste: 
- redegjørelse for planens hensikt og 

angivelse av fremtidig planstatus 
(mest mulig informasjon) 

- Vurdering etter KU-forskriften 
- oversiktskart 
- kart med planavgrensning 
- kart med dagens planstatus 

Saksbehandler lager adresseliste 

Evt. folkemøte eller andre informasjonstiltak  
Planprogram (ved KU)  
Planavgrensning Ved varsling av oppstart skal 

planavgrensningen sendes kommunen i 
SOSI-format, slik at den kan legges inn i 
kommunens kartsystem. 

 
10. Innlevering av planforslag – krav til materiale 

 Merknad 

1. Plankart 
     

Leveres på SOSI-format 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 
(SOSI-filen må være georeferert) 

2. Bestemmelser/retningslinjer Alta kommunes mal benyttes 
3. Planbeskrivelse Alta kommunes mal benyttes 
4. Kopi av varslingsbrevet Sendes kommunen 
5. Kopi av innspill under varslingen Sendes kommunen 
6. Kopi av annonser Sendes kommunen 
4. Annet materiale Eks.: Det kan bli påkrevd materiale som bidrar til å 

visualisere den planlagte bygningsmassen. Følgende 
tema vil være sentrale å få belyst: 

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. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
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11. Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 

Planstatus  Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan- 
Samsvarer med arealformålet. 

x Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan – I gjeldende 
plan er arealet satt av til forretninger, det nye planforslaget vil i stor 
grad ha kombinert formål bolig/forretning. 

Kreves KU  Ja 
 Nei 

 
Plankrav 

 Områdeplan 
x Detaljplan 
 Mindre vesentlig endring av plan 

 
Anbefaling 

 Anbefaler oppstart av planarbeid 
 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 
 Anbefaler at reguleringsspørsmålet fremmes for planutvalget 

Planavgrensning  Forslag til planavgrensning sendes kommunen før varsling av 
oppstart. 

Annet 
 

x En planprosess for 27/733 før områdereguleringen er ferdig, 
forutsetter et tett samspill mellom områderegulering og 
detaljregulering i en parallell prosess.  
 
Det ble i møtet besluttet at vi gjennomfører et nytt 
oppstartsmøte/arbeidsmøte når kommunen har fått styringssignaler 
for områdereguleringen fra planutvalget, for å kunne gi tydeligere 
svar og føringer til tiltakshaver og konsulent. 

 
12. Framdrift 

Alta kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra 
komplett planforslag er mottatt til første gangs behandling av saken (offentlig ettersyn) er 12 uker. 
Den videre framdriften er blant annet avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig 
ettersyn. 
 
Foreløpig tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan: 

1. Forslagsstiller planlegger å varsle oppstart av planarbeidet så snart som mulig, tidspunkt 
ikke diskutert i møtet. 

2. Forslagsstiller planlegger å sende inn planforslag til kommunen i ??? 2016. 
3. Alta kommune anslår at førstegangs behandling i planutvalget kan skje senest 12 uker etter 

mottak av komplett planforslag. 
4. Alta kommune anslår at vedtak kan fattes i kommunestyret x uker etter at offentlig ettersyn 

er over. 

 
13. 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.  
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Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede planfaglige 
vurderinger. 
 
Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner med 
mer, samt utredninger knyttet til områderegulering for Bossekop sentrum kan føre til krav om 
endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. 
 
Referat, datert 20.03.16 
Referent: Saksbehandler 
 
 
Referatet er godkjent av forslagsstiller: (dato, sign) 
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Vedlegg 2: Innspill 
 

 2.1 Parter som er varslet  

 
Kommunale instanser 

 

Alta kommune  Rådmannen  Postboks 1403  9506 Alta  

Alta kommune  Avdeling for 

samfunnsutvikling 

v/grunnforvalter  

Postboks 1403  9506 Alta  

Alta kommune  Barn og unges 

representant  

Postboks 1403  9506 Alta  

Alta kommune  v/representant for 

Eldrerådet og Rådet 

for 

funksjonshemmede  

Postboks 1403  9506 Alta  

Alta kommune  Avdeling for 

kommunalteknikk  

Postboks 1403  9506 Alta  

Alta kommune  Miljø, park og idrett  Postboks 1403  9506 Alta  

Alta kommune  Oppmåling og 

byggesak  

Postboks 1403  9506 Alta  

Alta kommune  Helse og 

sosialsektoren 

v/Kristin Tørum  

Postboks 1403  9506 Alta  

 

Øvrige instanser 

 

Fylkesmannen i 

Finnmark  

Miljøvernavdelingen  Statens hus  9800 Vadsø  

Finnmark 

fylkeskommune  

Areal og 

kulturvernavdelingen  

Fylkeshuset  9815 Vadsø  

Sametinget  Avd. for rettigheter, 

næring og miljø  

Ávjovárgeaidnu 

50  

9739 Karasjok  

Statens vegvesen  Region Nord  Postboks 1403  8002 Bodø  

Avinor AS   Postboks 150  2061 Gardermoen  

Lensmannen i Alta  SLT koordinator  Labyrinten 1  9510 Alta  

NVE Region Nord   Kongensgate 

14-18  

8514 Narvik  

Finnmarkseiendommen   Postboks 133  9811 Vadsø  

Alta Kraftlag A/L   Markveien 46  9509 Alta  

Alta Næringsforening   Postboks 1360  9505 Alta  

Næringslivet i 

Bossekop  

 Postboks 124  9502 Alta  
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Hjemmelshavere 

 

 Amanasstiftelsen Sentrum  Postboks 658  0106 OSLO  

Polarlys Boligbyggelag AL  Postboks 1284  9505 ALTA  

Alta Eiendom AS  Postboks 137 Bossekop  9501 ALTA  

Forretningsbygg AS  Postboks 56  9501 ALTA  

Kjeldsberg Eiendom Alta 

AS  

Holtenjordet 25  9513 ALTA  

Bossekop Eiendomsselskap 

AS  

Postboks 257  9502 Alta  

SISA Eiendom AS  Breverudmyra 26  9513 ALTA  

Coop Finnmark SA  Postboks 100  9501 ALTA  

Kontorservice Eiendom AS  Postboks 1509  9506 ALTA  

Norges Arktiske 

Studentsamskipnad  

Teorifagbygget Hus 2  9019 TROMSØ  

Skorpens Bakeri & 

Konditori  

Sorenskriverveien 18  9513 ALTA  

Ren Alta AS  Postboks 555 Sentrum  5806 BERGEN  

Bjørnæs Anita Eiendom AS  Postboks 23  9501 ALTA  

Sakrum Eiendom AS  Postboks 23  9501 ALTA  

Nordlys Hotell Alta AS  Holtenveien 7a  9513 ALTA  

Edgar Magne Flåten  Njordveien 13  9550 ØKSFJORD  

Svein Lyon Holten  Holtenjordet 13  9513 ALTA  

Tommi Kristian Huusko  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Terje Jonas  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Trond Wollmann Olsen  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Eva Bang  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Mads Arild Vollan  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Anne Lise Varfjell  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

John Leif Isaksen  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Stefan Skorpen  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Torleif Johansen  Rafsbotnveien 22  9517 ALTA  

Jon Andre Nilsen  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Kim Stian Johansen  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Trine Thomassen Johansen  Stakkevollveien 102 M  9010 TROMSØ  

Svenne Kloppe  Postboks 1430  9506 ALTA  

Torbjørn Balandin  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Jan Magne Steine  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Martin Andre Huusko  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Arne Alvestad  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Berit Vibeke Alvestad  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Nils Thomas Varsi  Sorenskriverveien 10  9513 ALTA  

Bernt Olsen  Marmorveien 11  9800 VADSØ  

Steffen Vonheim Johansen  Skiferveien 17  9513 ALTA  

Kjell Erling Bjørnæs  Postboks 23  9501 ALTA  

Helmut Falk  Grøndalsvegen 622  3560 HEMSEDAL  

Laila Thorsen  Altaveien 88  9513 ALTA  

Turid Leinan  Postboks 289  9502 ALTA  
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2.2 Referat av innspill ved varsel om oppstart 
 

Vedlagt følger et kronologisk oppsett av registrerte innspill til planarbeidet:  

 

1. Avinor, brev datert 06.05.2016  
Referat:  

Planområdet ligger innenfor den koniske flaten, som er en høyderestriksjonsflate i 

restriksjonsplanen for lufthavnen. Den koniske flaten ligger på kote +91-94 meter over havet i 

det aktuelle området. Bebyggelsen innenfor planområdet vil ikke komme i konflikt med den 

koniske flaten. Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjoner for flynavigasjonsanleggene 

ved lufthavnen og er ikke berørt av flystøysoner.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Innspillet tas til informasjon.  

 

2. Finnmark Fylkeskommune v/Plan- og kulturavdelingen, brev datert 09.05.2016  
Referat:  

Det understrekes viktighet av at arealer som skal være avsatt for allmennheten, for eksempel 

leke- og oppholdsplasser, parkeringsplasser og andre offentlige rom blir vurdert opp mot 

kriteriet om universell utforming.  

Innenfor planområdet er det registrert en kulturminnelokalitet, id.27626; boplassområde fra 

yngre steinalder, men denne anses som fjernet ved utbygginga som allerede har funnet sted. 

Finnmark fylkeskommune kjenner ikke til andre automatisk freda kulturminner i planområdet 

og har derfor ingen særskilte merknader til reguleringsplanarbeidet.  

Det minnes om aktsomhetsplikten, og foreslår formulering av denne.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Universell utforming er medtatt i bestemmelsenes punkt 3.5. Der settes det krav om at tiltak 

innenfor planområdet skal utformes på en slik måte at de kan brukes av så mange som mulig på 

mest mulig like vilkår. Aktsomhetsplikten er lagt inn i bestemmelsenes punkt 3.6 med den 

foreslåtte formulering.  

 

3. Alta kommune v/Rådet for likestilling av funksjonshemmede, melding om vedtak datert 

10.05.2016  
Referat:  

Det er fattet følgende vedtak: I planarbeidet må det tas hensyn til alle typer 

funksjonsnedsettelser, det være seg syn, hørsel, miljø og fysisk funksjonshemming. Det må 

gjelde både for lokaler og uteområder. 

  

Forslagsstillers kommentar:  

Universell utforming ivaretas gjennom bestemmelsenes punkt 3.5. Det settes også bestemmelser 

i forhold til antall HC-parkeringer, bestemmelsene punkt 4.1.3.c.  

 

4. Fylkesmannen i Finnmark v/Miljøvernavdelingen, brev datert 10.05.2016  
Referat:  

Fylkesmannen opplyser om Miljøverndepartementets reguleringsplanveileder og minner om de 

generelle utredningskravene som er nedfelt i plan- og bygningslovens § 4-2.  

Det opplyses om plikt til påføring av grad av utnytting i plankartet eller i bestemmelsene. Grad 

av utnytting skal beregnes etter Teknisk forskrift (TEK10), kapittel 5.  
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Det opplyses om rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen og rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging som beskriver viktige nasjonale 

mål for barn og unges oppvekstmiljø. Fylkesmannen viser også til bestemmelser angående barn 

og unge i Kommuneplanens arealdel og forventer at det settes av arealer for lek innenfor 

planområdet.  

 

Fylkesmannen omtaler nasjonale målsettinger om reduksjon av støyplager og viser til at 

retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy skal ligge til grunn ved arealplanlegging. Det 

vises også til § 1.3.12 e) i kommuneplanens arealdel. Det opplyses om at dersom kommunen har 

grunn til å tro at støynivåene overskrider nedre grense for «gul sone» i retningslinjene, så må det 

utføres støyfaglig utredning. 

  

Fylkesmannen mener det bør vurderes om bruk av spilloljetank kan ha medført forurensning i 

grunnen like ved eller rundt tanken, og om det er behov for prøvetaking/undersøkelse. Det bør 

også vurderes om det har foregått andre aktiviteter som kan ha medført forurensning i grunnen.  

Ved sanering av eksisterende bygningsmasse skal det stilles krav om miljøkartlegging og 

beskrivelser for dette arbeidet i reguleringsbestemmelsene i tråd med gjeldende krav i TEK10.  

Det opplyses om at prinsippet for universell utforming skal ligge til grunn for all planlegging. 

Samtidig minner Fylkesmannen om Miljøverndepartementets brev av 26. oktober 2010 om 

adgangen til å stille krav om universell utforming i reguleringsplan, deriblant andel og 

lokalisering av boliger med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet.  

 

Fylkesmannen minner om krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse og viser til 

veileder om risiko og sårbarhet utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB).  

 

Til slutt viser Fylkesmannen til tilbud om kvalitetssikring av arealplankart og ber kommunen 

oversende ett eksemplar før utleggelse til offentlig ettersyn.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Forslagsstiller tar opplysninger om veiledninger, retningslinjer og rundskriv til informasjon og 

opplyser om at reguleringsplanen utformes iht. Plan- og bygningsloven (PBL). Det betyr blant 

annet at forslagsstiller legger prinsipper for universell utforming til grunn for planleggingen.  

Grad av utnytting og maksimalt tillatt byggehøyde reguleres gjennom planens bestemmelser.  

Det planlegges ikke for støysensitive funksjoner innenfor planområdet. Forslagstiller vurderer at 

støynivået innenfor planområdet ikke endres nevneverdig av dette tiltaket, det er derfor ikke 

utarbeidet støyutredning i forbindelse med reguleringsarbeidet. Det anses å ikke være behov for 

lekeplasser innenfor området. Det har tidligere vært bensinstasjon på eiendommen, og det er en 

fungerende spilloljetank inne i eksisterende bilverksted. Det er ikke avdekket forhold i daglig 

drift som gir mistanke om at bensinstasjonen eller bilverkstedet har medført forurensning i 

grunnen. Miljøsaneringsbeskrivelse for rivingsarbeidene vil utarbeides iht. 

Saksbehandlingsforskriften (SAK) § 9-6 og § 9-7. Dokumentkravet legges inn i bestemmelsene 

for å synliggjøre viktigheten av kartleggingen av farlig avfall, se bestemmelsene § 3.1.1.  

Forslagsstiller registrerer tilbudet til kommunen angående kvalitetssikring av arealplankart.  

 

5. Sametinget, brev datert 12.05.2016  
Referat:  

Det vises til Sametingets planveileder (av juni 2010) for sikring av naturgrunnlaget for samisk 

kultur, med særlig vekt på punkt 5.2 som omhandler tettbebygde strøk.  
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Etter Sametingets vurdering er det ikke fare for at de planlagte tiltakene vil komme i konflikt 

med automatisk fredete samiske kulturminner, men minner om den generelle aktsomhetsplikten.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Sametingets veileder tas til informasjon. Aktsomhetsplikten er lagt inn i bestemmelsenes punkt 

3.6 med den foreslåtte formulering.  

 

6. Alta kommune, barn og unges representant, brev datert 13.05.2016  
Referat:  

Barn og unges representant har følgende merknader:  

 

 

 

-kjeller.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Det er i reguleringsplanen medtatt krav til sykkelparkering i tilknytning til kolonialforretning, se 

bestemmelsene § 4.1.3.b. Det legges også opp til etablering av sikker snarvei for gående og 

syklende fra fortau langs E6 til inngang ny dagligvareforretning samt fortau langs Skiferveien. 

Det åpnes opp for fortsatt kjellerparkering i eksisterende kjeller i område F, med ny adkomst.  

 

7. Alta kommune, helse- og sosialsektoren, brev datert 20.05.2016  
Referat:  

Det anses som svært viktig at detaljeringen av planarbeidet sees i nær sammenheng med 

områdeplan for Bossekop.  

 

Det er uklarheter vedrørende trafikkflyten i området. Dersom ny E6 realiseres vil det kunne bli 

mindre trafikk gjennom Bossekop, men dette er uavklart. Det er derfor viktig at støy, støv, 

ulykkesforebygging og trafikksikkerhet gis en grundig utredning. For støy vises det til 

retningslinjen T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging.  

 

Forurenset grunn i området må kartlegges og eventuelle tiltak må utføres før utbygging av 

området.  

 

Kommunelegen krever at det gjennomføres en helsekonsekvensutredning, jfr. Lov om 

folkehelsearbeid § 11. Det forutsettes at aktuelle krav i Forskrift om miljørettet helsevern §§ 7-

11 er ivaretatt.  

 

I brev «Ny uttalelse fra Kommuneoverlege» datert 11.01.2017 frafaller kravet om 

helsekonsekvensutredning ettersom tiltaket ikke lenger er tenkt med leiligheter.  

 

Svar:  

Planarbeidet pågår parallelt med områdeplanleggingen for Bossekop og vil ta innover seg 

eventuelle håndfaste føringer dette planarbeidet gir.  

 

Tiltak etter planen skal utføres iht. Plan- og bygningsloven (PBL), Teknisk forskrift (TEK10) og 

planens bestemmelser. Gjennom lovgivningen ivaretas kravene i Forskrift om miljørettet 

helsevern.  
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Tiltaket beregnes å i sum ikke medføre mer trafikk til området, men noe av biltrafikken til 

dagligvareforretningen vil etter utbygging flyttes nærmere E6 på ettermiddagstid, ettersom 

dagligvareforretningen ikke har samtidighet med bilforretningen som er på samme sted i dag. 

Rambøll har gjort en trafikkbetraktning av ny situasjon som konkluderer med at de foreslåtte 

løsningene ikke endrer dagens situasjon i særlig stor grad. Eventuelle forurensninger i grunn vil 

kartlegges gjennom utarbeidelse av påkrevet Miljøsaneringsbeskrivelse, jfr. SAK § 9-7, og 

nødvendige tiltak anses mest hensiktsmessig å foreta i forbindelse med rivingsarbeidene.  

 

8. Statens vegvesen, brev datert 07.04.2016 

Referat:  

Det anses som svært viktig at planarbeidet ses i sammenheng med den pågående planprosessen 

for områdereguleringen av Bossekop og de føringer denne planprosessen legger for utformingen 

av Bossekop. Den foreslåtte endringen av bruken i Skifervegen 2 vil kunne påvirke 

trafikkmønsteret i området. I planprosessen må det vurderes om det er behov for å gjøre tiltak i 

krysset mellom Skifervegen og E6. Det må også vurderes om det er behov for utbedring av 

eksisterende løsninger for gående og syklende.  

 

Statens vegvesen ber om å få være en aktiv part i det videre arbeidet for å kunne gi innspill til 

behov for eventuelle tiltak før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Planarbeidet pågår parallelt med områdeplanleggingen for Bossekop og vil ta innover seg 

eventuelle konkrete føringer dette planarbeidet gir. Det er utarbeidet et forslag som beregnes å 

ikke øke eksisterende trafikkmengden til området. Adkomst fra Skiferveien til nye forretninger 

vil tilpasses stedlige forhold, byggehøyder og krav i veghåndbøker. Det er av vegplanlegger 

utarbeidet et forslag til adkomst fra Skiferveien, vedlagt planbeskrivelsen.  

 

9. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 06.05.2016 
Referat:  

NVE opplyser om at eventuelle konkrete tilbakemeldinger til reguleringsplanen vil gis ved 

utleggelse til offentlig ettersyn.  

 

Forslagsstillers kommentar:  

Innspillet tas til informasjon.  

 

2.3 Referat av innspill ved offentlig ettersyn 

 

Statlige og regionale myndigheter 

 

1. Statens vegvesen, brev datert 16.05.2017 

Statens vegvesen mener en formålsendring fra bilfirma og verksted til kolonialforretning gir 

et betydelig høyere antall kjøretøy i krysset E6/Skiferveien og i avkjørselen til eiendommen 

fra Skiferveien. At endringen av virksomhetene ikke er vurdert i trafikkbetraktningene anses 

som en stor svakhet ved planen. Vegvesenet er kritiske til at bare trafikken i området som 

helhet er vurdert, ikke i dette krysset spesifikt. 

 

Vegvesenet peker på at planbeskrivelsen viser til en mulig forskyving av byggegrensen, og 

poengterer at denne er bindende for alle installasjoner. 
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Vegvesenet finner ingen dokumentasjon på at det er gjort støyvurderinger i henhold til 

Retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442-2016). 

 

Det pekes på at skissen for avkjørsel viser en stigning på rampen på inntil 12 %, noe som 

forutsetter isfri kjørebane ved bruk av varmekabler og at utkjøringen til Skifervegen ikke 

tilfredsstiller Vegnormalens krav om rampe før utkjøringen. 

 

Statens vegvesen konkluderer sitt innspill med disse punktene: 

 

 Breddeangivelse for avkjørsel f_FA er stor 

 Det er ikke avsatt tilstrekkelig areal til veggrunn langs gang/sykkelveg langs E6, og 

formålet gang/sykkelveg er ikke i plankartet, kun fortau 

 Det vises ikke plassering av nødvendige rekkverk for gang og sykkelveg, hverken mot 

E6 eller mot eiendommen i henhold til Vegnormalen 

 Siktlinjer for gang- og sykkelveg må fremgå av plankartet 

 I punkt 5.3 står det at gangfelt skal merkes der fortauet krysser avkjørselen. Merkingen 

må være i henhold til kravene for universell utforming, og det skal ikke males gangfelt i 

avkjørsler ifølge Vegnormalen 

 Avkjørselsløsningen til Skiferveien forutsetter at gang- og sykkelvegen benyttes som 

oppstillingsplass før utkjøring. Løsningen er ikke i henhold til Vegnormalens krav, og vil 

gi økt risiko for ulykker ved krysningspunktet. Spesielt for mye trafikanter, men også 

biler. 

 

Plankonsulentens kommentar: 

Skiferveien 2 ligger i dag lavere enn omkringliggende veger. Avkjørselen skrår nedover, slik 

at biler som skal ut på Skiferveien må kjøre i oppoverbakke. Mot E6 i sør ligger også 

utearealene lavere enn eksisterende gang- og sykkelveg, områdene er skilt med et rekkverk. 

 

Tiltakshavers intensjon er å foreta en oppfylling av eiendommen slik at nytt terrengnivå blir 

liggende omtrent likt med gang- og sykkelvegen langs E6. Det nye bilverkstedet vil fylle det 

lavereliggende området bak eksisterende dagligvareforretning, og taket over dette 

bilverkstedet vil etableres som parkeringsdekke med adkomst fra Skifervegen via rampe. 

 

Eksakt høyde på bilverkstedet er ikke endelig avklart. Dette avhenger av detaljvalg for både 

bæresystem, isolasjonstype, fallforhold og overvannshåndteringen på parkeringsplassen samt 

høyden på det øverste toppdekket til den kjøresterke overflaten. I skissene har man tatt 

utgangspunkt i ønsket innvendig høyde i bilverkstedet og et «worst case scenario» for 

høyden på parkeringsdekket. Denne løsningen viser en bratt rampe med krav til varmekabel. 

Den faktiske høyden blir antagelig noe lavere, og følgelig også en slakere rampe. 

 

Et av hovedargumentene til tiltakshaver er at det ikke planlegges en formålsendring. 

Funksjonene bilforretning/verksted og dagligvareforretning bytter bare plass, og tiltakshaver 



 44 

forstår ikke argumentene om at dette automatisk gir mer trafikk inn til området. Og selv om 

samtidighet ikke nødvendigvis er en viktig faktor i teoretiske trafikkvurderinger, ser man det 

som et viktig poeng for trafikksituasjonen at forretningene i den praktiske hverdagssituasjon 

vil motta sine høydepunkter av kundemasse på ulike tidspunkter av dagen. 

 

Det har aldri vært ulykkesbelastet, men krysset Skiferveien/E6 har en utfordrende geometri 

vinterstid. Skiferveien skrår oppover mot E6, og med glatte veger og tette intervaller mellom 

trafikken på E6 kan det være vanskelig å slippe ut på hovedvegen. Utgangspunktet for 

tiltakshaver er likevel at det planlagte tiltaket ikke genererer mer trafikk inn til området via 

krysset Skiferveien/E6, og at den trafikale situasjonen i krysset således ikke endres av dette 

tiltaket. Avkjørselen f_FA ligger tett opp mot dette krysset, og er gitt en romslig bredde i 

plankartet for å oppnå et handlingsrom til å finne de best mulige løsningene i den videre 

prosjekteringen. Tilkoblingspunktet mellom eiendommen og Skiferveien er som nevnt over 

avhengig av hvor skjæringspunktet mellom vegen og rampen til parkeringsdekket plasseres i 

både vertikal- og horisontalplanet. Fortauet langs Skiferveien må benyttes som 

oppstillingsplass før utkjøring på Skiferveien, og dette er et problem. Men med både krav 

om at dagligvareforretningen trekkes mot E6 for å gi Bossekop et mer bymessig preg langs 

E6 og krav til innvendig høyde i bilverkstedet er nok en rampe fra Skiferveien vanskelig å 

komme utenom, uansett hvordan bygningen plasseres. Til gjengjeld vil den planlagte 

avkjørselen være en isfri nedoverbakke mot Skiferveien som gir en langt mer oversiktlig 

situasjon for alle trafikanter enn situasjonen er i dag. Man vil ikke lenger behøve ekstra fart 

for å komme opp bakken og ut på Skiferveien. Frisiktforholdene bedres, og myke trafikanter 

som skal krysse oppstillingsplassen nederst i rampen vil på grunn av fortauets topografi i 

dette området ikke møte overgangen med særlig stor hastighet. 

 

Når det gjelder støyvurderinger er dette kommentert i planbeskrivelsens kapittel for risiko- 

og sårbarhet og gitt bestemmelser i pkt. 4.5.1. I veileder T-1442-2016 er rød sone definert på 

denne måten: «Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egne til 

støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av 

boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør 

også være varsom med å tillate annen ny bebyggelse eller arealbruk med støyfølsomt 

bruksformål.» Dette tiltaket ligger innenfor støysoner fra omkransende bilveger. Tiltakets 

funksjoner er derimot ikke definert som støyømfintlige, og intern støy beregnes å ikke endre 

seg nevneverdig etter det ønskede tiltaket. Inngangen vil dagligvareforretningen vil plasseres 

med inngang mot nord, det vil si på motsatt side av bygget fra E6, og det er ikke funnet noen 

grunner til å utrede støyforholdene ytterligere. 

 

Som et resultat av Statens vegvesens tilbakemeldinger etter offentlig ettersyn har 

forslagsstiller gjort følgende endringer av plangrunnlaget: 

 

a) SOSI-kode for o_G1 er endret til gang- og sykkelveg i plankartet og bestemmelsene 

er justert. Det er lagt inn formål annen veggrunn o_AV3 og o_AV4 mellom g/s-

vegen og tilliggende formål for å sikre areal for (eventuelt) sikringsgjerde. 
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b) Det er lagt inn frisiktlinjer for gang- og sykkelveg i plankartet. 

 

c) For å tydeliggjøre at maling av overgang ikke benyttes i avkjørsler, endres 

formuleringen i bestemmelsenes punkt 5.3 Felles avkjørsel, f_FA. Ny formulering 

lyder: «Over området tillates etablert fortau som forbindelse mellom o_G1 og o_G2. 

Fortauets kryssing av kjørefelt skal etableres iht. Vegnormalen».  

 

d) For å tydeliggjøre at plasseringen til byggelinja mot E6 er bindende endres 

formuleringen i bestemmelsenes punkt 4.2.2, retningslinjer. Ny formulering lyder: 

«Målsetningen er at det oppnås en sammenheng i fasadeliv med øvrige bygninger 

langs E6 gjennom Bossekop». I den samme bestemmelsen presiseres at 

pyloner/reklameskilt tillates plassert mellom byggelinja og E6, såfremt disse ikke er 

til hinder for frisikt. 

Planadministrasjonens kommentar: 

Konsulentens vurdering av innspillet er ok. Byggelinje mot E6 er bindende, og bestemmelsen 

ang. denne beholdes uten endringer. Forslagsstillers forslag til endring i punkt d) medtas ikke. 

 

2. Sametinget, brev datert 24.04.2017 

Sametinget anser seg fornøyd med at Aktsomhetsplikten er tatt med i plangrunnlaget, og har 

ingen merknader til planforslaget. 

 

Plankonsulentens kommentar: 

Innspillet noteres. 

 

 

3. Finnmark fylkeskommune – Plan og kulturavdelinga, brev datert 31.03.2017 

Finnmark fylkeskommune støtter kommunens vurderinger om foreslåtte endringer av 

plangrunnlaget, men har ingen merknader til endringene.  

 

Plankonsulentens kommentar: 

Innspillet noteres. 
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Kommunale myndigheter 

4. Alta kommune – Avdeling for kommunalteknikk, brev datert 18.05.2017 

Kommunalteknisk avdeling mener planforslaget er uklart på noen områder som gjør at 

helhetsbildet og konsekvensen av utbyggingen ikke avklares godt nok, spesielt for parkering 

nord og øst for området, fortau mot Skiferveien og avkjørselen til ny butikk. Følgende 

bemerkes: 

 

Det etterlyses VA-plan i planbeskrivelsen. Kommunalteknisk avdeling påpeker viktigheten 

av overvannsledningen sør for eksisterende bygninger, at dette er en 1000mm ledning med 

stor viktighet og at kommunal VA-norm stiller krav om hvor nært bygg kan ligge slike 

ledninger. Det bemerkes begrensninger i antall brannvannkummer nært bygget.  

 

Avkjørsel 60000 fra Skiferveien vil få økt trafikk, og avdeling for kommunalteknikk mener 

avkjørselen slik den er planlagt gir en dårligere trafikksikkerhetsmessig løsning enn i dag. 

 

Det bemerkes at sporingskurven langs Skiferveien fra avkjøring fra E6 synes å berøre 

trafikkøy i Skiferveien. Det stilles spørsmål ved hvordan vareleveringen blir i forhold til 

annen trafikk, siden dette ikke er endelig avklart, og rygging i området med annen trafikk er 

uheldig. 

 

Fortauet som planlegges langs Skiferveien vil medføre mer bortkjøring av snø. Snødeponi 

for tomtens egne arealer bør omtales i planen. 

 

Det må avsettes formålsgrenser eller byggelinjer som begrenser bygget nærhet til veggrunn, 

blant annet på grunn av sikkerhetsavstand ved brøyting. Slik utkjøringene/portene nå er 

planlagt vil drift og vedlikehold bli et kommunalt ansvar helt inntil verkstedportene og andre 

innganger. Reguleringsplanen må ivareta drift og vedlikehold på en bedre måte ved å enten 

sette byggelinjer et stykke fra eiendomsgrensen eller at ansvaret for drift og vedlikehold 

tilfaller byggeier og avklares i bestemmelsene. 

 

Plankonsulentens kommentar: 

En del av innspillene fra Avdeling for kommunalteknikk berører samme tema som 

innspillene fra Statens vegvesen, og denne besvarelsen bør derfor sees i sammenheng med 

plankonsulentens svar til Vegvesenet, se ovenfor. 

 

Ombygginger og fortetting i eksisterende miljøer gir alltid utfordringer, også i dette 

prosjektet. 

Det er krevende å både skulle oppnå et sammenhengende nytt gateløp langs E6, samtidig 

som den nye bygningsmassen gis tilstrekkelig plass, høyde og adkomst til de arealkrevende 

funksjonene som ønskes etablert. Skiferveien kan være utfordrende vinterstid, og både 

kryssløsningen mot E6 og utearealene ved eksisterende bilforretning har en utforming som 

kan være vanskelig om vinteren. 
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Tiltakshaver mener tiltaket legger opp til flere positive endringer som i sum vil kunne bidra 

til en bedring av den kommunaltekniske situasjonen, heller enn å gjøre den verre. Det første 

grepet er å heve terrenget mellom Skiferveien 2 og gang- og sykkelvegen langs E6. Dette 

minsker dagens høydeforskjell mellom disse to områdene. G/s-vegen blir tryggere, og 

behovet for rekkverk kan mest sannsynlig frafalles, noe som bedrer forholdene for brøyting. 

Sjansen for å skade bilforretningens parkerte biler ved brøyting forsvinner, ettersom det 

lavereliggende området mot E6 ikke lenger vil bli benyttet som biloppstillingsplasser. 

 

Ved å løfte avkjørselen f_FA og område F innenfor denne, vil dagens bratte motbakke opp 

til Skiferveien erstattes med en isfri rampe ned mot Skiferveien. Dette gir bedre siktforhold 

og en lettere utkjøring enn fra eiendommen i dag. Dessverre må kjøretøyene på grunn av 

stigningsforholdene i rampen mest sannsynlig benytte fortauet som oppstillingsplass ved 

utkjøring, og dette er et problem, men med fortau langs Skiferveien blir overgangen 

tydeligere og gir en tryggere situasjon for myke trafikanter som ferdes langs Skiferveien. 

 

Alta kommune har i forkant av sin områdeplanlegging signalisert en utvikling mot mer 

sentrumsstruktur i Bossekop bydelsentrum. Dette gjenspeiles blant annet konkret i 

kommunens ønske om å etablere den nye dagligvareforretningen med vegglivet langs E6 for 

å danne et mer sammenhengende gatemiljø langs europavegen. Tiltakshaver mener en 

utvikling mot mer sentrumsstruktur også må gi noen forventninger om hvordan utbyggingen 

og driften av de kommunaltekniske anlegg kan forventes i fremtiden. Redusert fartsgrense 

og gateformål kan for eksempel være noen endringer den kommende områdeplanleggingen 

vil initiere. Tiltakshaver mener det også må ligge til grunn en forventning om at snø i 

Bossekop bydelssentrum må kjøres bort, og at den ekstra andelen bortkjøring av snø som 

fortau o_G1 vil generere er ubetydelig sett i forhold til det totale arealet. Fortau o_G1 er for 

øvrig tenkt etablert inntil vegglivet på bygningsmassen, med en bredde på 4 meter fra 

eksisterende vegkant. Bredden skal være tilstrekkelig for brøyting. 

  

Planforslaget tar sikte på å lede myke trafikanter inn i området via andre veger enn over 

vareleveringen og personbiladkomsten. Med én innkjøring må likevel vareleveringen til 

dagligvareforretningen løses i en kombinasjon med adkomst for personbiler. Den konkrete 

løsningen for avkjørselen fra Skiferveien krever detaljprosjektering; både 

stigningsforholdene, rampedybden og endelig kjøremønster er avhengig av detaljavklaringer 

for planløsninger, bæresystem, dekketykkelser, materialvalg etc., noe som normalt ikke 

forventes å være løst på reguleringsplannivå. I den skisserte sporingskurven langs 

Skiferveien er det kun overhenget fra kjøretøyet som berører trafikkøya i Skiferveien, ikke 

selve hjulene. 

 

Tiltaket baserer seg i hovedsak på eksisterende VA-nett, og det forventes ingen store 

endringer av disse anleggene. VA-forholdene er også relativt oversiktlige; Den nye 

bygningsmassen vil påkobles eksisterende anlegg ved Skiferveien og føres nordover som i 

dag. Den 1000mm store overvannsledningen er ikke innmålt i Alta kommunes kartløsning i 

dag, og det er derfor noe usikkerhet om eksakt plassering av denne. Kommunalteknisk 
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avdeling opplyser at en innmåling kan forventes utført sommeren 2017. Det er gitt 

indikasjoner på at ledningen befinner seg i sørlig hjørne av eiendommen og vil gå klar av 

den planlagte bygningsmassen, noe som også er i tiltakshavers interesse i videre 

prosjektering og utbygging. 

 

Som et resultat av Alta kommune avdeling for kommunalteknikk sine tilbakemeldinger etter 

offentlig ettersyn har forslagsstiller gjort følgende endringer av plangrunnlaget: 

 

a) For å sikre en sikkerhetsavstand ved brøyting av fortau o_G2 er det lagt inn Annet 

vegformål o_AV5 mellom fortau o_G2 og område F. 

 

b) For å sikre en sikkerhetsavstand ved brøyting av biloppstillingsplasser nord og øst 

for område F er det lagt inn Annet vegformål f_AV6 rundt område F. 

 

c) Planbeskrivelsens kapittel 5.11 Teknisk infrastruktur revideres; bortkjøring av snø 

tenkes videreført, og ordet «bekkesig» tas ut og erstattes med «overvannsledning». 

Planadministrasjonens kommentar: 

Foreslått Annet vegformål f_AV6 erstattes av byggegrense mot nord og øst innenfor område 

F. Det legges inn rekkefølgekrav i bestemmelsene om at plasseringen av overvannsledning 

fra Breverud må gjøres og VA-plan må utarbeides før tiltak kan iverksettes. 

 

5. Alta kraftlag, brev datert 15.05.2017 

Alta kraftlag bemerker at to nettstasjoner står i veien for den planlagte innkjøringen til 

bilverkstedet. Nettstasjonene med tilhørende kabelnett må flyttes. 

 

Plankonsulentens kommentar: 

Det er ført dialog med Alta kraftlag underveis i planprosessen og gjort avtale med Alta 

kraftlag om at nettstasjonene kan flyttes inn i den nye bygningsmassen, jfr. plankartet og 

bestemmelsene punkt 4.2.1 b). Tiltakshaver regner forholdet som avklart. 
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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  

Store nedbørsmengder  x  

Store snømengder  x  

Annet?  x  

Flomfare www.nve.no, www.alta.kommune.no 
Flom i elver/bekker  x  

Springflo  x  

Historisk flomnivå
2
  x  

Annet?  x  

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

Skredfare www.skrednett.no, www.alta.kommune.no 
Jord- og leirskred  x  

Kvikkleireskred  x  

Løsmasseskred  x  

Snø- og isskred  x  

Steinras, steinsprang  x  

Historisk rasfare?
3
  x  

Annet?  x  

Dårlig byggegrunn 
Setninger  x  

Utglidninger  x  

Annet?  x  

Skadedyr 
?  x  

Annet? 
  x  

 

3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  x  

Eksplosjonsfare  x  

Forurenset vann 

Drikkevannkilde  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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Badevann, fiskevann, elver oa  x  

Nedbørsfelt  x  

Grunnvannsnivået  x  

Annet?  x  

Forurensning – grunn
4
 

Kjemikalieutslipp x  Den daglige driften viser ikke 

symptomer på forurensninger i 

grunnen, men i forbindelse med 

rivingsarbeid for eksisterende 

bilverksted vil det utarbeides 

Miljøsaneringsbeskrivelse som 

avdekker eventuelt behov for 

masseutskifting. 

Annet?  x  

Forurensning – luft  
Støy

5
 x  Støy fra omkringliggende bilveger er 

påvist. Næringsvirksomheten 

innenfor området er ikke støysensitiv. 

Det forventes ikke forverring av 

intern støy fra området. 

Støv/partikler/røyk  x  

Lukt  x  

Annet?  x  

Lagringsplass farlige stoffer
6
 

Dekklager x  Dekklager kan medføre økt 

brannbelastning. 

Skytefelt (militært/sivilt) 
Støy  x  

Annen fare  x  

Smittefare 

?  x  

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 
Høyspentlinje  x  

Trafo x  Det legges til rette for flytting av 

eksisterende trafostasjon i 

planområdet, foreslått plassering er 

innenfor bygningsmassen i område F. 

Andre installasjoner?  x  

Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  x  

Militære anlegg
7
  x  

Tidligere avfallsdeponi  x  

Annet?  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 

7
 Eksempelvis fjellanlegg, piggtrådsperringer etc 

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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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  Utkjøring fra dagligvareforretning, 

gang/sykkelvei og avkjøring fra E6 

ligger nært hverandre. 

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: Notat om vegløsning 

Skiferveien med tre tegningsvedlegg: 

Tegning 761-20-105 

Tegning 761-20-106 

Tegning 761-20-110 
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Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

Dato  2017-02-13 

 

 

 

Rambøll 

Kongleveien 45 

N-9510 Alta 

 

T +47 78 44 92 22 

F +47 78 44 92 20 

www.ramboll.no 

 

 

 

Vår ref. MHWNOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAT 

Oppdrag 1350019061 

Kunde Bilinvest Bossekop 

Notat nr. S-001 

Dato 2017-02-13 

Til Tor Even Stamnes, Basale 

Fra Rambøll Norge AS v /Morten Hansen Wirkola 

Kopi 

Revisjon 

 

01 

 

Vegløsning for reguleringsplan, Bilin-
vest Bossekop. 
 

1. Innledning 

 

Rambøll er engasjert av Bilinvest Bossekop, for vurdering av ve-

gløsning i forbindelse med regulering av ny adkomst for planlagt 

butikk. Det vises til oppdragsbekreftelse datert 7.11.2016, be-

kreftelse på prosjektering av fortau/GS-vei datert 31.1.2017 og 

Rambølls tilbud. Dette ligger til grunn for dette notatet. 

 

Adkomsten omfatter arealer tilknyttet Skiferveien, kryss inn mot 

REMA 1000 og kryss mot E6 Altaveien. 

 

Forslag til vegløsning er vist på vedlagte tegninger 761-20–105, 

761-20-106 og 761-20-110 

 

2. Dagens situasjon 

 

Adkomstveg i dag er etablert fra Skiferveien, og fører til ansatt- og 

kundeparkering, ved Alta Motor. Mellom E6 Altaveien og parke-

ringsplassen ved Alta Motor er det opprettet en støttemur med ca. 

1,5m høyde. 

Det er ikke fortau eller GS-vei langs Skiferveien i dag. 

Eksisterende GS-vei langs E6 Altaveien er i dag for smal, bredden 

varierer, men ligger på ca. 2,5m, 
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3. Forutsetninger for vegløsninger 

 

Statens vegvesens håndbok N100 og V121 er lagt til grunn for vurdering og dimensjonering 

av vegløsningene. Det er forutsatt vegklasse Sa2 for Skiferveien med kjørebanebredde 3,0 

m. For detaljer, se vedlagte tegninger. 

 

4. Vegløsning 

 

4.1 Avkjørsel - 60000 

 

Veglinje 60000 har direkte tilknytning til Skiferveien i form av avkjørsel. Veg 60000 etable-

rer adkomst til ny butikk, og ender på parkeringsdekke på taket. 

 

Avkjørselen har en bredde på 7,0 m inkludert rekkverk. Det er i tillegg tegnet inn annet 

vegareal som inkluderer plass for nødvendige skråninger. 

Rampen vil ha stigning på 12,00% i lengderetning, og ensidig fall 3,00% mot nord/vest. I 

tilkoblingen mot Skiferveien er det prosjektert ca. 4,0m lengde med 3,00% fall i lengderet-

ning med vertikalkurvatur på 40m. For tilkobling mot parkeringsdekke er det prosjektert ca. 

3,0m med 3,00% fall i lengderetning  med vertikalkurvatur 60m. 

 

Krav i HB N100 er 2,0m med 3,00% fall i lengderetning for avkjørsler, med vertikalkurvatur 

for lavbrekk 40m og høybrekk 60m. 

 

4.2 Vareleveringsareal – 60100 

 

Vareleveringsarealet er direkte tilknyttet rampen, slik at lastebil kan benytte både rampe og 

asfaltert flate ved varelevering til planlagt butikk. Det er kjørt sporinger for stor lastebil, 

med dimensjon L=12,5m og B=2,55m. 

Da det ikke er avklart hvor vareleveringsrampen skal bygges, kan man ikke angi nøyaktig 

fallforhold for oppstillingsplassen for lastebilen i lengderetning. Tverrfallet vil være maks 

3,0% ensidig mot Skiferveien.  

 

4.3 Fortau/Gang og sykkelvei – 70000 

 

Fortau/GS-vei 70000 er tilknyttet Skiferveien og E6 Altaveien. 

 

Fortauet ligger på østsiden av Skiferveien, med bredde 3,5m inkludert skulder og kantstein. 

Fortauet krysser avkjørsel til planlagt butikk, i kryssingen er bredden 3,0m og er planlagt 

som gangfelt. 

Fortauet utformes i tråd med eksisterende kjørevei, Skiferveien, og vil ha en maksimal stig-

ning på ca. 7,0% i lengderetning og 2,0% ensidig tverrfall mot Skiferveien. I profil 100 går 

fortau over til GS-vei. 

 

Det vil bli satt av tilstrekkelig areal for å kunne utvide eksisterende GS-vei langs E6 ihht. 

krav til bredde for GS-veier gitt i Statens Vegvesens håndbøker. 

GS-veien anbefales å utformes som eksisterende GS-vei. Eksisterende rekkverk mot kjøre-

vei, E6 Altaveien, og annet vegteknisk utstyr bør ikke berøres i en eventuell utvidelse. 
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5. Avslutning 

 

Vegløsningen bygges iht. Statens vegvesens håndbok N100 og V121. 

 

Vedlegg:  

 

Tegningsnr. Format  Tittel Målestokk Revdato.  

761-20-105 A1 Plan og profil, veg 60000 1:250 30.11.16 

761-20-106 A1 Tverrprofil og lengdeprofil, veg 60100 1:100/1:250 30.11.16 

761-20-110 A1 Plan og profil, 70000 1:250 02.02.17 

  

 

 

Utarbeidet av:   



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent

Fase

LAY_C.dwg

Rambøll Norge AS - Region Midt/Nord

Tlf. 78 44 92 22

SKISSE

Bilinvest

Vegløsning for reguleringsplan

Dato: 30.11.2016

Tegn: MHW

KPR: IF

Løsning uten heving av Skiferveien

Veglinjer 60000

Sporing personbil opp rampe

1350019061

MHW

A1 : 1:250

- - - S 761 20 105 - - -

- - - - - -

Det forutsettes at rampen bygges med varmekabler for å sikre isfri kjørebane.

Grunnlagsdata for planlagt bygg er ikke georeferert, og er plassert manuelt. Dette kan

gi avvik i forhold til planlagt plassering av rampen.

Høyde på parkeringsdekke er ikke fastsatt.

Det tas utgangspunkt i en høyde på +25,5moh.

Tegningen ansees som en foreløpig skisse.



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent

Fase

LAY_C.dwg

Rambøll Norge AS - Region Midt/Nord

Tlf. 78 44 92 22

SKISSE

Bilinvest

Vegløsning for reguleringsplan

Dato: 30.11.2016

Tegn: MHW

KPR: IF

Løsning uten heving av Skiferveien

Plan og profil 60100 varelevering

Sporing stor lastebil

Tverrprofiler og lengdeprofil

1350019061

MHW

A1 : 1:250

- - - S 761 20 106 - - -

- - - - - -

Tverrprofiler,

varelevering

60100_varelevering

Det forutsettes at rampen bygges med varmekabler for å sikre isfri kjørebane.

Grunnlagsdata for planlagt bygg er ikke georeferert, og er plassert manuelt. Dette kan

gi avvik i forhold til planlagt plassering av rampen.

Høyde på parkeringsdekke er ikke fastsatt.

Det tas utgangspunkt i en høyde på +25,5moh.

Tegningen ansees som en foreløpig skisse.



Kompleks Bygg Etasje Fag System Type Løpenummer Prosjektfase Revisjon Status

Målestokk

Filnavn

Dokumentansvarlig

Oppdragsnummer

Revisjon Rettelse Dato Tegnet Kontrollert Godkjent

Fase

LAY_C_fortau.dwg

Rambøll Norge AS - Region Midt/Nord

Tlf. 78 44 92 22

SKISSE

Bilinvest

Vegløsning for reguleringsplan

Dato: 07.02.2017

Tegn: MHW

KPR: IF

Løsning for gående og syklende

1350019061

MHW

A1 : 1:250

- - - S 761 20 110 - - -

- - - - - -
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Vedlegg 5: Trafikkbetraktning, kryss 

Altaveien/Skiferveien 
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Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 
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Rambøll 

Kongleveien 45 

N-9510 Alta 

 

T +47 78 44 92 22 

F +47 78 44 92 20 

www.ramboll.no 

 

 

 

Vår ref. MHWNOR 
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Trafikkbetraktning 
 

1. Innledning 

 

I forbindelse med regulering av ny avkjørsel for planlagt ny butikk 

er Rambøll engasjert av Bilinvest Bossekop, for å utføre en be-

traktning av trafikken i krysset mellom E6 Altaveien og Skiferveien. 

Dette ligger til grunn for dette notatet. 

 

Dette notatet er en trafikkbetraktning og ikke en trafikkvurde-

ring/analyse. En trafikkvurdering/analyse vil være mye mer omfat-

tende enn denne betraktningen. 

 

Trafikkbetraktningen omfatter primært krysset mellom E6 Altaveien 

og Skiferveien. I tillegg er det medtatt en betraktning av trafikk-

mønster for avkjørselen til eksisterende- og ny butikk. 

 

 

2. Forutsetninger for trafikkbetraktning 

 

Statens vegvesens håndbok N100 og V121, V126 Vegkart, mulig-

hetsstudier for Bossekop bydelssenter og relevante nettsider er lagt 

til grunn for trafikkbetraktningen. 
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3. Dagens situasjon 

 

Det er i dag registrert en trafikkmengde (Gjelder for år 2015) på ca. 12500 for E6 Altaveien 

fra sentrum inn mot Bossekop, der ca. 2600 er tunge kjøretøy.  

Fra Gakori er det registrert en trafikkmengde på ca. 10 000, der ca. 2100 er tunge kjøretøy. 

 

Fartsgrensen for E6 er i dag regulert til 40 km/t. Løsning for gående og syklende ivaretas 

med GS-veier på begge sider av E6, med unntak av strekningen fra Rema 1000 og videre til 

Rv93. GS-veien ender på parkeringsplassen til REMA 1000, på nordsiden av E6. 

 

Fartsgrensen for Skiferveien er i dag regulert til 50 km/t. Stigningsforholdet på veien er ca. 

7 % fra Sorenskriverveien opp mot E6. Stigningen blir ca. 3,5 % ca. 20 m fra tilkoblingen 

inn mot E6. 

Det er ikke etablert fortau eller GS-vei langs Skiferveien i dag. 

 

Krysset mellom Skiferveien og E6 Altaveien er utformet med trafikkøy i Skiferveien og 

venstresvingefelt på E6 på vestsiden av krysset. Det er et gangfelt som krysser over trafikk-

øya fra Alta Motor mot Rema 1000. På E6 er det midtrabatt på østsiden av krysset som skil-

ler kjørefeltene. 

Krysset er i dag ett av to kryss som håndterer trafikken fra E6 inn mot Bossekop sentrums-

område. 

 

Kryss mellom E6 og Skiferveien: 

 Det er antatt liten ventetid for trafikk på E6 fra Gakori som svinger inn til Skifer-

veien. 

 Det er antatt liten ventetid for trafikk fra Skiferveien mot Gakori. 

 Det er antatt noe ventetid i rushtiden for trafikk fra Skiferveien mot sentrum. Dette 

er på grunn av at biler må krysse begge kjørefelt ved utkjørsel fra Skiferveien til E6. 

 Det er antatt ingen ventetid for trafikk kjørende på E6. 

 Det er i dag relativt høy stigning i Skiferveien fra Sorenskriverveien mot E6. Dette 

kan forårsake vanskelige kjøreforhold på vinterstid, og da også påvirke ventetiden 

for trafikk ut fra Skiferveien i krysset. 

 

Avkjørsel til Alta Motor er i dag etablert fra Skiferveien og fører til parkeringsplass for ansat-

te og besøkende. Mellom E6 Altaveien og parkeringsplassen ved Alta Motor er det en eksis-

terende støttemur med ca. 1,5m høyde. Det er etablert rekkverk mellom GS-veien og par-

keringsplassen for å ivareta sikkerheten for gående og syklende. 

Ved transport av nybiler og leiebiler benyttes vogntog. Eksisterende avkjørsel er ikke di-

mensjonert for vogntog. Leveranse av biler foregår på eksisterende parkeringsplass ved 

Bunnpris eller langs Skiferveien. Dette kan resultere i at Skiferveien blokkeres ved leveran-

sen. 
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4. Trafikk betraktning 

 

For å kunne gjøre en betraktning av situasjonen ved flytting av butikk og bilforretning tas 

det utgangspunkt i dagens situasjon. Det er da sett på nødvendige tiltak for å kunne utføre 

flyttingen, og om dette har noen konsekvenser for trafikk eller trafikkmønster i krysset ved 

E6 Altaveien og Skiferveien. 

 

Bilinvest AS planlegger å bygge nytt lokale for butikk og bilforretning, samt en del terreng-

arbeider for utbedring av området. 

Området der Alta Motor er i dag skal fylles opp til samme kote som dagens E6. I den forbin-

delse vil det være mulighet for utvidelse va dagens gang- og sykkelvei langs E6. 

Det vil bli regulert inn fortau på østsiden av Skiferveien for å sikre en trygg løsning for gå-

ende og syklende. Fortauet strekker seg fra eiendomsgrensen i nord til eksisterende GS-vei 

langs E6. 

 

For planlagt butikk skal det bygges et parkeringsdekke på taket av nytt bygg. Dette vil ska-

pe nye arealer [parkering] i Bossekop sentrum. Som adkomst til parkeringsdekke skal det 

bygges en betongrampe som skal tilkobles Skiferveien i dagens avkjørsel til Alta Motor. Av-

kjørselen dimensjoneres etter stor lastebil og vil også benyttes for varelevering til butikken. 

 

Konklusjon: 

Det forventes ikke at trafikkmønster eller trafikkmengde vil endres/økes ved flytting av næ-

ringslokaler. Næringslokalene, bilforretning og butikk, forblir de samme men vil endre lokali-

sering. 

Med hensyn på bilforretningen antas situasjonen å forbedres ved etablering av nye lokaler, 

da avkjørsel kan utformes for vogntog iht. krav gitt i Statens vegvesens håndbøker. Da vil 

uheldig parkering langs Skiferveien unngås. 

 

Løsning for gående og syklende vil forbedres ved en eventuell utvidelse av eksiterende GS-

vei langs E6 Altaveien og regulering av nytt fortau langs Skiferveien. 

 

Planen vurderes å ha en positiv virkning for Bossekop sentrumsområde fordi den bidrar til å 

skape en tryggere situasjon, både for kjørende og myke trafikanter langs Skiferveien.  
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