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Administrasjonens innstilling: 
::: &&& Sett inn innstillingen under   IKKE RØR LINJA&&& 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til detaljregulering for Alta 
friluftspark i Sorrisniva, bestående av plankart, datert 21.09.17, planbestemmelser, datert 
22.08.17 og planbeskrivelse, datert 14.09.17, med vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes 
på høring med seks ukers merknadsfrist. 
::: &&& Sett inn innstillingen over   IKKE RØR LINJA&&& 
 
... &&& Sett inn saksopplysninger under   IKKE RØR LINJA&&& 
Saksutredning: 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 21.09.17 
2. Planbestemmelser, datert 22.08.17 
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 14.09.17 

Vedlegg 1 Referat oppstartsmøte 
Vedlegg 2 Innspill oppstartsmøte 
Vedlegg 3 Forenklet ROS-analyse 
Vedlegg 4 Geoteknisk vurdering rasfare 
Vedlegg 5 Geoteknisk vurdering grunnforhold 
Vedlegg 6 Illustrasjonsplan 
Vedlegg 7 Konseptforslag 

 
  
Andre saksdok.: 
Øvrige saksdokumenter er arkivert på sak nr. 07/3045 
 
Bakgrunn: 
Sweco Norge AS har på vegne av Wisløff Eiendom AS utarbeidet forslag til detaljregulering 
for Sorrisniva, østsiden av Altaelva. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
kombinert bebyggelse- og anleggsformål, idrettsanlegg og LNFR- område. Det er stilt krav om 
detaljregulering og om felles planlegging av området for idrettsanlegg og området for 
kombinert bolig og turistformål. 
 
Planforslaget: 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 



1. Plankart, datert 21.09.08.17 
2. Planbestemmelser, datert 22.08.17 
3. Planbeskrivelse med tilhørende vedlegg, datert 14.09.17 

 
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for utvidelse av området for 
hotellovernatting og restaurant, samt 5 nye boligtomter. Deler av området avsatt til LNFR-
formål i kommuneplanen, foreslåes til næringsbebyggelse for hotell/overnatting. 
 

 
Figur 1: Plankart Alta friluftspark, Sorrisniva 
 
Planen vil fjerne dagens private vei langs elven og legge til rette for ny vei bakenfor 
bebyggelsen. Fra veien anlegges det felles adkomstveier inn til eksisterende boliger. 
 
For øvrige detaljer vises det til vedlagte plandokumenter.  
 
Høring/merknader: 
Det ble varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid jf. pbl. § 12-8 i juni 2015, og berørte 
parter og myndigheter ble tilskrevet. I forbindelse med varslingen mottok kommunen 7 
merknader. Oppsummering av innspillene med plankonsulentens kommentarer finnes i 
planbeskrivelsens kapittel 4 (vedlegg 2). De viktigste innspillene omhandler forhold knyttet til 
sikkerhet for naturfarer knyttet til flom og kvikkleire, trafikksituasjon og viktigheten av 
universell utforming. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 



Utbygging av feltet vil skje i privat regi og vil ikke ha økonomiske konsekvenser for 
kommunen. Sorrisniva AS vil ha ansvar for ny vei etter at veien er utbygget. Det er ikke gjort 
noen beregninger av utbyggingskostnader i tilknytning til reguleringsplanen. 
 
 
Vurdering: 
Generelt 
Planforslaget inneholder forslag til utbygging av hotellovernatting, samt 5 nye boligtomter i 
et område avsatt til kombinert bebyggelse- og anleggsformål og LNF-område.  
Planforslaget vurderes å være grundig bearbeidet fra forslagsstiller side. 
 
Eksisterende- og planlagt bebyggelse 
Området har 5 eneboliger med tilhørende bygg og næringsbebyggelse i form av hotell med 
forskjellig reiselivs og restaurantvirksomhet. Aktiviteter knyttet til reiselivsbedriften er 
snøskuter- og elvebåtsafari, hundekjøring, reinraid og nordlysopplevelser.  
Planlagt bebyggelse vil være en fortetting av området og vil utgjøre noe større inngrep enn 
dagens situasjon, samt være synlig fra elva. Bebyggelsen vil likevel ikke ha stor negativ 
påvirkning på landskapsbildet pga arkitektoniske uttrykk som ikke er fremtredende. 
 
Byggegrensen vil være noe varierende i henhold til eiendomsgrensen på område p_BH (se 
plankart). I utgangspunktet skal byggene plasseres 4 meter fra eiendomsgrensen. Kun 2 av 
byggene skal kunne plasseres 2 meter fra eiendomsgrensen. Begrunnelsen er tilknyttet 
hensyn og tilgang til allmenn ferdsel (turdrag), ettersom eiendommen i vest grenser til 
turdraget. 
 
En utvidelse av Sorrisniva vil ikke gi negative virkninger for grenda Sorrisniva og 
nærområdene.  
 
Trafikale løsningen / parkering 
Planen legger vekt på til rette for en felles vei på vest siden av bebyggelsen. Veiføringen vil 
sørge for at trafikken ledes bort fra dagens boligbebyggelse. Samtidig vil planen åpne opp 
områdene ned (vest) mot elva ved å stenge for trafikk der. Det skal til tross for stenging av 
vei, være plass for allmennheten å ferdes / passere langs elven (turdrag).  
 For parkering er det satt krav på minimum 3 parkeringsplasser per boenhet. 
 
I forslaget på ny veg vil det være adkomst fra Detsikaveien som er kommunal veg (se plankart 
o_SV4 og f_SV1). I den forbindelsen anbefaler planadministrasjonen å prosjektere for sikt i 
horisontal- og vertikal kurvatur, samt breddeutvidelse for veien og for adkomst. 
 
Det vil bli noe økt biltrafikk til Sorrisniva i forbindelse med utvidelse av området. Planlagt ny 
vei vil gi redusert trafikkbelastning for eksisterende boliger, noe som vurderes som positivt. 
Planadministrasjonen vil likevel påpeke viktigheten av ferdsel for naboer langs planlagt ny 
vei. Eksisterende bebyggelse / naboer bør ikke bli hindret av ny veg i å ferdes til- og fra sine 
egne eiendommer. Det må derfor fremkomme hensyn tilknyttet samferdsel til 
bakenforliggende eiendommer utenfor planområdet. 
 
 



Risiko- og sårbarhetsmessige forhold 
Som et ledd i planprosessen er det utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse og geotekniske 
vurdering for både skredfare- og grunnforhold.  
Fylkesmannen har i sin uttalelse ved planoppstart opplyst at det må vurderes både flom- og 
grunnforhold i området. 
Det er ikke avdekket forhold i og rundt planområdet som skulle tilsi at planlagt utbygging ikke 
bør, eller kan gjennomføres. Forslagsstiller har tilpasset bebyggelsen ut ifra det som har 
kommet fram i utredningen.  
 
Naturmangfold 
I henhold til naturmangfoldlovens (nml.) § 7 skal prinsippene i nml. §§ 8-12 legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.  
 
Miljødirektoratets naturbase har registrert observasjoner av to sopparter av stor nasjonal 
interesse innenfor planområdet. Den ene arten er registrert i skogområdet på vest siden av 
planområdet, mens den andre arten er registrert i nærheten av krysset mellom Detsikaveien 
og adkomstveien Sorrisniva. Omsøkte tiltak vil berøre sistnevnte, en gul furuvokssopp. 
Det er ikke registrert utvalgte eller viktige naturtyper innenfor planområdet.  
Planadministrasjonens foreløpige vurdering er at naturmangfold og økosystemer ikke vil bli 
nevneverdig berørt av omsøkte endring, foruten en soppart innenfor plankartet. En videre 
vurdering etter naturmangfoldslovens §§ 8-12 anses derfor ikke relevant i denne saken. 
 
Konklusjon: 
Planadministrasjonen vil etter en samlet vurdering anbefale at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn i seks uker. 
 
... &&& Sett inn saksopplysninger over   IKKE RØR LINJA&&& 
 
Alta, 21.09.17 
 
Oddvar Kr. Konst 
Leder       Hallgeir Strifeldt 
       Fagleder 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


