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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Formål 

Hovedformålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av 8 nye 

boenheter i rekke på eiendommen Gnr/bnr 33/9, Patosletta i Alta kommune. 

Bakgrunn for planen 

Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) er en selvstendig institusjon opprettet av Alta 

Kommune og har som mål å skaffe boliger for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk 

formål. Boligene skaffes ved oppføring eller erverv. 

Det ønskes å etablere 8 nye boenheter på eiendommen Gnr/bnr 33/9, Patosletta i Alta 

kommune, og intensjonen til Stiftelsen Utleieboliger AS er å legge til rette for utleie for 

boligsosiale formål.  

Adkomst til eiendommen ønskes fra den kommunale vegen Patoskogen.   

1.2 Om forslagsstiller 

Forslagsstiller 

Forslagsstiller og tiltakshaver for detaljreguleringen er Stiftelsen Utleieboliger i Alta 

(UBA).  

Plankonsulent  

Planforslaget er utarbeidet av HR Prosjekt AS. Planansvarlig er arealplanlegger Thor-

Arthur Didriksen.  
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2 Om planområdet – eksisterende forhold 

2.1 Oversiktskart 

Patosletta ligger sentralt til på Kronstad, like på østsiden av Altaelva. Planområdet ligger 

om lag 6 km i kjøreavstand fra Alta sentrum.  

 
Figur 1 Oversiktskart (fra Norgeskart) 

2.2 Dagens bruk 

Eksisterende bebyggelse og arealbruk 

Planområdet er i dag ubebygd. Området er flatt, og på deler av området er det noe ung 

lauvskog. Det er videre etablert en veg/sti innenfor planområdet, som strekker seg fra vest 

(kommunal veg Patosletta) mot øst, og denne fungerer til en viss grad som adkomst til 

eiendommen Gnr. 33/931. 
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Omkringliggende arealbruk 

Nærliggende områder består av hovedsakelig av konsentrert bebyggelse og veganlegg, 

herunder de kommunale vegene Patoskogen og Patosletta, fv. 15 (Kjosveien) samt gang- 

og sykkelveger.  

2.3 Grunneiere og rettighetshavere 

Planområdet omfatter følgende eiendom: Gnr. 33/9, hjemmelshaver Alta kommune. 

2.4 Planstatus 

Kommuneplanens samfunnsdel 
Kommuneplanens samfunnsdel «Alta vil» er gjeldende for perioden 2015-2027. Følgende 

punkt og målsetninger vurderes som relevant med hensyn til detaljplanen for Patosletta 

utleieboliger: 

 6.3 Trivsel og livskvalitet 

Alta vil ha boliger for alle i gode boområder, og at boforholdene skal fremme 

velferd og samfunnsdeltakelse. Herunder nevnes blant medvirkning med kommunal 

boligforsyning samt arbeide for flere utleieboliger blant strategiene. 

   

Gjeldende arealplaner 

Området er ikke regulert. Gjeldende plan er dermed kommuneplanens arealdel for perioden 

2011-2030 som ble vedtatt 21.6.2011. Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel 

avsatt til fremtidig byggeområde for OPT (offentlig og privat tjenesteyting) med 

detaljplankrav (Gammelplassen). Det er i kommuneplanens bestemmelser anslått at 

området har kapasitet til 3-5 boenheter. 

Det er en gjeldende reguleringsplan nordøst for planområdet, Reguleringsplan for Pato 

Outa, planid 20010002, med formål å legge til rette for boligbygging på Pato Outa. 
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Figur 2 Forvarslet planområde 

2.5 Grunnforhold 

Grunnen består ifølge NGU sin løsmassedatabase av elveavsetningsmasser. Ustabile 

grunnforhold innenfor eller i umiddelbar nærhet av planområdet er ikke kjent. 

Grunnforholdene innenfor planområdet er ikke undersøkt spesifikt. 

2.6 Teknisk infrastruktur 

Strøm 

Området ligger innenfor Alta kraftlags konsesjonsområde. Det er lagt høyspentkabel på 

østsiden av planområdet, mot eiendommen Gnr. 33 bnr.93. Denne vil ikke komme i strid 

med utbyggingsplanene innenfor planområdet. 

Vann og avløp 

Området er utbygd med offentlig vann- og avløpsanlegg. 
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2.7 Adkomst og trafikksituasjon 

Planområdet vil få sin adkomst fra kommunal vei Patoskogen som igjen har sin utkjøring 

via kommunal veg Patosletta til fv. 15 (Kjosveien) på vestsiden av planområdet.   

Det er godt utbygd gang- og sykkelvegnett i tilknytning til fv. 15 på vestsiden av 

planområdet. Videre er går det en gang- og sykkelveg på sørsiden av planområdet. Denne 

har tilknytning til kommunal veg Patosletta samt gang- og sykkelvegnett langs fv. 15. 

2.8 Risiko og sårbarhet – eksisterende forhold 

Laveste punkt innenfor planområdet er ca. kote 3. Planområdet ligger like sør for 

tverrprofil nummer 5 for vannstand i Altaelva (jfr. NVEs flomsonekart for Alta og Eiby). 

Dette er en kjellerfri sone, og iht. tabellen vil vannstand ved tverrprofil 5 ved en 200-

årsflom være 2,8 m + en sikkerhetsmargin på 0,3 m, dvs. 3,1 m. Det er stilt som krav i 

planbestemmelsene at murkronehøyde ikke skal være lavere enn kote + 3,10. Det er videre 

ikke tillatt med kjeller innenfor planområdet. 

Området vurderes som egnet for planlagt bebyggelse med hensyn til risiko- og sårbarhet. 

Det vises til vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse.  
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3 Planforslaget 

3.1 Planens dokumenter 

Planforslaget består at følgende dokumenter: 

 Plankart  

 Planbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

o Forenklet ROS-analyse 

3.2 Planavgrensning 

Planen omfatter totalt 2980 m2. Mot vest er planen avgrenset iht. formålsgrensen i 

kommuneplanens areadel, og denne delen av planen grenser mot kommunal veg Patosletta. 

Mot nord er planområdet avgrenset mot eiendommen Gnr/bnr. 33/942, hvor det også er 

utleieboliger i regi av Stiftelsen Utleieboliger i Alta. I øst er planområdet avgrenset av 

eiendommen Gnr/bnr 33/931, hvor det er studentboliger i regi av Norges arktiske 

studentsamskipnad Campus Alta. Også mot sør er planen avgrenset iht. formålsgrensen i 

kommuneplanens areadel, og denne delen av planen grenser mot arealer som i 

kommuneplanens arealdel er avsatt til hhv. hovednett for sykkel (sørvest) og grønnstruktur 

(sør). 
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3.3 Oversikt plankart 

 

 

 

 

 

Figur 3 Oversikt over plankart 

 

3.4 Hovedgrep 

Planforslaget innebærer en utbygging iht. formålet OPT (offentlig og privat tjenesteyting) i 

kommuneplanens arealdel, gjennom at det ønskes å etablere 8 nye boenheter på 

eiendommen Gnr/bnr 33/9, Patosletta i Alta kommune. Intensjonen til Stiftelsen 

Utleieboliger AS er å legge til rette for utleie for boligsosiale formål. Boenhetene vil ha 

adkomst til den kommunale vegen Patoskogen. Videre planlegges det bygd en lekeplass 

innenfor planområdet. 
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Figur 4 Situasjonsplan, utarbeidet av Verte - Landskap & Arkitektur AS 

Det er i dag etablert en gangveg fra vest mot øst gjennom eiendommen Gnr 33/9, som 

fungerer som en gangadkomst til studentboligene på eiendommen Gnr/bnr. 33/931. Denne 

gangvegen er i strid med kommuneplanens arealdel, og vurderes ikke som hensiktsmessig 

å regulere inn da studentboligene allerede har sin regulerte adkomst fra den kommunale 

vegen Patoskogen. 
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3.5 Reguleringsformål 

Kapittelet omfatter en beskrivelse av planens arealformål: 

 Bebyggelse og anlegg  

o Boligbebyggelse, offentlig tjenesteyting F_BOP (1925 m2) 

o Lekeplass F_BLK (138 m2) 

o Snødeponi F_S1 (230 m2) 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

o Veg SV (316 m2)  

o Avkjørsel F_SV1 (36 m2) 

o Annen veggrunn – grøntareal O_SVG1-O_SVG3 (335 m2) 

 

Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse, offentlig tjenesteyting: 

Planen omfatter ett leilighetsbygg bestående av 8 boenheter. Disse boenhetene er vanlige 

leiligheter med universell utforming, og vil fungere som ordinære utleieboliger for 

vanskeligstilte. Arealet utgjør samlet 1925 m2. Bygget har to etasjer og har en variert 

fasade som er med på å bryte opp bygningsmassen visuelt. Planområdet vurderes til å ha 

gode solforhold. Balkonger er gitt en orientering mot sør, noe som gir gode solforhold for 

leilighetsbygget gjennom året. 

Leilighetsbyggene er planlagt med takvinkel mellom 0 og 25 grader. Spesifikk takform er 

ikke avklart, men figur 5 viser intensjonen om variert takform og fasadeuttrykk. Tak skal 

ha en matt farge i et ikke- reflekterende materiale.

 

Figur 5 Skisseprosjekt, utarbeidet av Verte - Landskap & Arkitektur AS 
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Parkeringsplass med carport og sportsboder til hver av boenhetene inngår i arealformålet.  

Sol- og skyggeberegningene tar utgangspunkt i datoene 21. mars samt 21. juni, og viser 

hvordan leilighetsbyggene vil angi skygge hhv. kl. 12:00, kl. 15:00 og kl. 18:00. 
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Figur 6 Sol- og skyggeberegninger, utarbeidet av Verte - Landskap & Arkitektur AS 

Beregningene, som er utarbeidet av Verte - Landskap & Arkitektur AS, viser at 

nabobebyggelse ikke vil bli berørt av planlagte utbygging på en negativ måte mht. 

solforhold.  

Byggegrense er vist på plankartet. Tillatt utnyttelsesgrad er foreslått til å være BYA 50 %. 

Maks takhøyde er satt til 8,5 meter.  

Parkering løses innenfor arealformålet. Som det framkommer av situasjonsplan, skal det 

bygges en carport per boenhet. I tillegg etableres det 2 gjesteparkeringsplasser. Videre er 

det lagt til grunn en dekning på HC-parkering på 20 %, dvs. 2 HC parkeringsplasser. 
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Lekeplass 

Det er satt av et areal på om lag 138 m2 til felles lekeplass i den sørøstlige delen av 

planområdet. Arealet tilfredsstiller minimumskrav til størrelse for småbarnslekeplass i Alta 

kommunes kommuneplan, og vil bli opparbeidet i samsvar med kommunal norm for 

lekeplasser. Området er flatt, har gode solforhold og vurderes som godt avskjermet fra 

trafikkert vei. Lekeplassen har naturlig nok god adkomst i forhold til leilighetsbygget, men 

også de fleste omkringliggende boliger vil ha relativt god/lett adkomst til lekeplassen. 

Lekeplassen opparbeides på en måte som gjør den tilgjengelig for alle, og som gir 

tilstrekkelige fysiske utfordringer på en sikker og trygg måte. Byggeier er ansvarlig for 

drift og vedlikehold av lekeplassen. 

Snødeponi 

Innenfor området skal det legges til rette for felles snødeponi for Stiftelsen utleieboliger i 

Alta og Alta kommune. Området skal sikres tilstrekkelig avrenning. 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Den kommunale vegen Patoskogen er nylig utbedret av vegeier Alta kommune, samtidig 

som det er grøftet langs denne vegen. Denne vegen og grøfta er i etterkant målt inn av Alta 

kommune for å sikre at det er nok plass i reguleringsplanen til nødvendige vegformål, og 

disse dataene ligger til grunn for arealene som er foreslått regulert til hhv. veg og annen 

veggrunn – grøntareal. HR Prosjekt AS har videre målt inn selve vegen for å kvalitetssikre 

faktisk plassering opp mot øvrige data som viser yttergrensene for vegformål. 

Veg 

Arealene for veg omfatter deler av kommunal veg Patoskogen fram mot kryss til 

kommunal veg Patosletta (i vest). 

Avkjørsel 

Området inkluderer avkjørsel til den kommunale vegen Patoskogen. 

Annen veggrunn - grøntareal 

Områdene på begge sider av kommunal veg Patoskogen er regulert til annen veggrunn 

grøntareal.   

3.6 Hensynssoner 

Frisiktsone 

Det er regulert hensynsone for sikring av frisikt ved regulert avkjørsel fra planområdet x 

kommunal veg Patoskogen.  

Støysone 

Det er regulert hensynsone tilknyttet gul støysone iht. T-1442.   
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4 Planprosessen 

4.1 Varsel om planoppstart samt gjennomføring av informasjonsmøte 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid tilknyttet detaljreguleringen ble kunngjort 

16.08.2017 gjennom annonse i Altaposten samt varselbrev sendt til offentlige instanser og 

berørte parter, datert 14.08.2017. 

Videre ble det den 6.09.2017 gjennomført et informasjonsmøte tilknyttet 

detaljreguleringen på rådhuset. Dette møtet ble annonsert i Altaposten den 01.09.2017, 

samtidig som Kronstad Vel ble varslet spesielt og selv varslet om møtet på sin Facebook-

side. 

I tillegg til tiltakshaver (Stiftelsen Utleieboliger) og planforslagsstiller (HR Prosjekt AS) 

var Alta kommune ved prosjektleder, samt plan- og helseadministrasjonen til stede i dette 

møtet. I dette møtet ble spesielt type bruk og brukere av utleieboligene drøftet, samtidig 

som det ble orientert om både planprosess og tidligere bruk av området. 3 personer møtte 

opp, deriblant Kronstad Vel v/leder. 

4.2 Oppsummering av innspillene ved oppstart av planarbeidet 

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet og høring av planprogrammet kom 

det inn innspill fra i alt 10 ulike instanser/parter. Følgende kom med innspill:  

Fylkesmannen i Finnmark, Sametinget, Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, 

NVE, Alta kommune ved kommuneoverlegen, Alta kommune ved kommunalteknikk, Alta 

kraftlag, Kronstad Vel og Rune Thomassen. 

Alle innspillene er referert og kommentert under.  

 

Fylkesmannen i Finnmark, datert 12.09.2017: 

 Fylkesmannen anbefaler at reguleringsplanveilederen som ligger på 

www.planlegging.no tas i bruk, og opplyser at denne er under revisjon. 

 Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i bestemmelsene. 

 Retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til 

grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og 

bygningsloven. Retningslinjen kommer bl.a. til anvendelse ved etablering av nye 

boliger eller annen støyfølsom arealbruk ved eksisterende eller planlagt støykilde 

og etablering av ny støyende virksomhet. Dersom kommunen har grunn til å tro at 

støynivåene overskrider nedre grense for «gul sone» i retningslinjene må det 

http://www.planlegging.no/
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utarbeides en støyfaglig utredning. Fylkesmannen viser også til § 1.3.12 e) i 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen anbefaler at 

kommunen tallfester støygrensene ut fra de anbefalingene som er gitt i 

retningslinjen eller i kommuneplanens arealdel. En slik type formulering kan for 

eksempel være: «Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på 

uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt 

støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB». 

 Fylkesmannen påpeker viktighetene av at samfunnssikkerhet og ROS-analyse blir 

ivaretatt i planprosessen. Det minnes om at alle oppfølgende og avbøtende tiltak 

som identifiseres i forbindelse med ROS-analysen må inngå som en del av 

planbestemmelsene. Det vises til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) sin veileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging».   

 Fylkesmannen påpeker kravene i kart- og planforskriften vedrørende plankart, 

kodeverk og arealplan-ID. Det anbefales at plankartet sendes til Kartverket for 

teknisk kontroll. 

Forslagsstillers kommentarer: Innspillet tas til orientering, og vurderes som ivaretatt. 

Planadministrasjonens kommentarer: Hensynet til støy vurderes ivaretatt på en god måte. 

Den støyfølsomme delen av planområdet (boligene + lekeplassen) er lagt så langt unna 

støykilden (veien) som mulig mens parkeringsplasser og carporter er lokalisert innenfor 

det mest støyutsatte området. Det er lagt inn hensynssone for gul støysone med tilhørende 

bestemmelser som sikrer at hensynet til støy blir ivaretatt. 

 

Finnmark Fylkeskommune, datert 13.09.2017: 

 Fylkeskommunen kommer med vurderinger i forbindelse med hensynene til 

universell utforming samt gode og trygge lekeplasser for barn.  

 Fylkeskommunen minner om at alle planforslag ved offentlig ettersyn skal ha en 

planbeskrivelse. 

 Kultur, kulturvern og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner 

i det aktuelle området, og har derfor ingen særskilte merknader til 

reguleringsplanarbeidet. Det minnes om aktsomhetsplikten, som bør tas med i 

reguleringsbestemmelsene. Følgende formulering foreslås: 

«Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som 

indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding 

sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kulturminneloven)§ 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles 

videre til de som skal utføre arbeidet». 
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Forslagsstillers kommentarer: Innspillet tas til orientering, og vurderes som ivaretatt! 

Planadministrasjonens kommentarer: Innspillet tas til orientering. 

 

Statens vegvesen, datert 08.09.2017: 

 Alle mindre utbygginger i områdene langs fv. 15 vil samlet sett føre til økt 

trafikkbelastning på vegsystemet. Planområdet på Patosletta vil skje via utkjøring 

til fv. 15. Men uten direkte tilgang til boligområdet og med en begrenset økning i 

boenheter vil ikke denne utbyggingen medføre betydelig trafikkøkning på 

fylkesvegen. Generell byggegrense lands riks- og fylkesveg er 50 m fra 

kjørebanens midtlinje, dersom ikke annet er bestemt gjennom kommuneplanens 

bestemmelser. Langs gang- og sykkelveg er byggegrense 15 meter. 

 I varsel om oppstart framkommer det ikke av tegningsgrunnlaget plassering av 

avkjørsel, jfr. nærhet mot fv. 15 og eksisterende kryss mot fylkesvegen. Gjennom 

reguleringsplanen må også byggegrense mot fylkesvegen og avkjørsel avklares, 

dersom det ikke er bestemt gjennom tidligere reguleringsplaner. 

 Trafikksikkerhetsmessig er det positivt med den eksisterende gang og sykkelvegen 

gjennom planområdet. I reguleringsplanen bør det derfor legges til rette for en 

lignende gjennomgående g/s-løsning, med videre påkobling slik som i dag. 

Forslagsstillers kommentarer: Innspillet tas til orientering. Det er i dag etablert en 

gangveg fra vest mot øst gjennom eiendommen Gnr 33/9, som fungerer som en 

gangadkomst til studentboligene på eiendommen Gnr/bnr. 33/931. Denne gangvegen er i 

strid med kommuneplanens arealdel, og vurderes, i samråd med kommunal vegmyndighet, 

ikke som hensiktsmessig å regulere inn. Dette da studentboligene allerede har sin regulerte 

adkomst fra den kommunale vegen Patoskogen. Innspillet vurderes ellers som ivaretatt. 

Planadministrasjonens kommentarer: Ny bebyggelse blir plassert i behørig avstand fra 

Fylkesvegen. Innspillet tas til orientering. 

 

Sametinget, datert 28.08.2017: 

 Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og 

bygningslovens plandel er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 

næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). Det vises til utarbeidet planveileder for 

sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 

Veilederen kan lastes ned på www.samediggi.no.  

 Sametinget kan ikke se at det er fare for at de planlagte tiltakene kommer i konflikt 

med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har som 

http://www.samediggi.no/
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kulturminnemyndighet ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til 

detaljreguleringen. 

 Det minnes om aktsomhetsplikten etter kulturminneloven. Det foreslås at denne bør 

framgå av reguleringsbestemmelsene og foreslår følgende tekst:” Kulturminner og 

aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i marken 

komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune 

omgående, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 

Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 

skal utføre arbeidet i marken». 

 Sametinget minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er 

automatisk fredet ifølge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for 

eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som 

steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller 

husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne 

oppregningen er heller på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke 

funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme 

fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 

og 6. Det gjøres oppmerksom på at uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser 

til egen uttalelse fra Finnmark fylkeskommune. 

Forslagsstillers kommentarer: Planen vil ikke påvirke områder som er viktige for å sikre 

samisk natur- og kulturgrunnlag. Innspillet tas til orientering, og vurderes som ivaretatt. 

Planadministrasjonens kommentarer: Punktet knyttet til aktsomhetsplikt er lagt inn i 

planbestemmelsene. Innspillet for øvrig tas til orientering. 

 

NVE, datert 21.09.2017: 

 Påpeker at de vil behandle reguleringsplanen når den kommer på høring, og viser til 

et generelt innspill til planen hvor det bl.a. påpekes at plan- og bygningsloven og 

byggeteknisk forskrift (TEK 10, kap. 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom 

og skred ved ny utbygging. 

 Det vises til NVEs nettsider om arealplanlegging, NVEs sjekkliste for utarbeidelse 

av reguleringsplaner samt maler for kartlegging av skredfare i bratt terreng. 

Forslagsstillers kommentarer: Laveste punkt innenfor planområdet er ca. kote 3. 

Planområdet ligger like sør for tverrprofil nummer 5 for vannstand i Altaelva (jfr. NVEs 

flomsonekart for Alta og Eiby). Dette er en kjellerfri sone, og iht. tabellen vil vannstand 

ved tverrprofil 5 ved en 200-årsflom være 2,8 m + en sikkerhetsmargin på 0,3 m, dvs. 3,1 

m. Det er stilt som krav i planbestemmelsene at murkronehøyde ikke skal være lavere enn 
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kote + 3,10. Dette pga. flomfare. Planen ligger i et flatt område som ikke er rasutsatt. 

Innspillet fra NVE vurderes som ivaretatt. 

Planadministrasjonens kommentarer: Innspillet vurderes å være ivaretatt på en 

tilfredsstillende måte. 

 

Alta kommune ved kommuneoverlegen, datert 14.09.2017: 

 Viser til krav i forskrift om miljørettet helsevern, som må overholdes 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486. Spesielt aktuelt er § 7 

om overordnet krav, § 8 om beliggenhet, samt § 9 om helsemessige ulemper som 

virksomhet eller eiendom påfører omgivelsene. 

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/16 og tilhørende 

veileder må legges til grunn i planleggingen. 

 Det må stilles krav til støy i bygg og anleggsfase. Dette er spesielt viktig med tanke 

på at det er tett bebyggelse i nærområdet. 

 Det må vurderes hvilke konsekvenser et nytt boligområde får for omgivelsene. 

Spesielt aktuelt er støy og trafikksikkerhet, og hvordan dette blir ivaretatt. 

 Er ikke kjent med bruken av området per i dag, men ortofoto viser at det er 

grøntareal her, noe som kan tilsi at området kan være i bruk som friområde. Bruken 

av området bør sjekkes ut. 

 Vedrørende etablering av utleieboliger så gjør vi oppmerksom på at det også er 

spesifikke krav i forskrift om miljørettet helsevern som omhandler helsemessige 

forhold i virksomheter og eiendommer (§ 10). Kommuneoverlegen kan også 

gjennomføre tilsyn av utleieboliger. 

Forslagsstillers kommentarer: Innspillet tas til orientering. Trafikksikkerhetsmessige 

forhold vurderes som ivaretatt i samråd med kommunal vegmyndighet, samtidig som det er 

satt inn bestemmelser om støy i planbestemmelsene. 

Planadministrasjonens kommentarer: Innspillene knyttet til støy vurderes å være ivaretatt 

på en tilfredsstillende måte. Området er i dag et grøntareal som ut fra spor/terrengtråkk 

virker å være i lite bruk. Området grenser i sør inn mot et stort sammenhengende 

friområde (idrettsområde). At deler av området nå bygges ned vurderes derfor som en 

akseptabel løsning. Den største trevegetasjonen innenfor området ligger helt mot sør blir 

ikke berørt av planforslaget. Det vurderes som viktig å etablere en snarvegforbindelse 

gjennom planområdet som er åpen for allmenn ferdsel og dette er etterkommet av 

forslagsstiller. 

 

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486
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Alta kommune ved kommunalteknikk, e-post datert 26.10.2017: 

 Når det gjelder gangstien på tomta er det sjekket ut med grunnervervskonsulenten 

om det var en tinglyst rettighet til å ha denne. Det henvises til vedlegg til e-posten. 

Det vil ikke være krav fra avdeling Kommunalteknikk om å etablere en ny gangsti. 

 Kommunale vei Patoskogen og grøfta ble målt er målt inn. Oppmåling har målt inn 

ytterste pkt på hver side, pluss bunn grøft mot deres område.  

 Det vises til den kommunale veinormen: 

http://www.alta.kommune.no/getfile.php/1736158.1023.curtrdycuw/Kommunal+ve

inorm.pdf. Byggegrense er 4 meter fra regulert veikant, som igjen blir 1,5 meter fra 

ytterste innmålte punkt som er topp grøft.   

 Når det gjelder innkjøring til eiendommen så ønskes den flyttet til utenfor siktsonen 

på veien Patoskogen. Dette grunnet trafikksikkerhet. Siktsoner skal være vist i 

reguleringsplanen. 

 Alta kommunes drift har problemer med snølagring i området. Det er ønskelig at 

område for kommunal snølagring blir medtatt i planen. Det foreslås at området 

nærmest Kjoskrysset blir avsatt til kommunal snølagring. Da må de tre ytterste 

parkeringsplassene flyttes. Det foreslås at noen trær i grønnstruktur 

(kommunedelplanen) ofres for snølagring til Stiftelsen. Dette vil gi snølagring rett 

fram av parkeringsplassen som er tenkt.  

Forslagsstillers kommentarer: Dette innspillet kom lenge etter høringsfrist, samt i 

forbindelse med et arbeidsmøte hvor utkast til situasjonsplan var sentrale i tilknytning til 

tilbakemeldingen ovenfor. Denne situasjonsplanen er i etterkant revidert, og innspill mht. 

snødeponi og siktsone er her ivaretatt samtidig som parkeringsplasser e noe flyttet. Det er 

satt av rikelig med areal til snødeponering, og det vurderes ikke som nødvendig å berøre 

område avsatt til grøntstruktur i arealdelen. Innspill tilknyttet kommunal vei Patoskogen, 

herunder, grøfter og byggegrenser er ivaretatt i planen. 

Planadministrasjonens kommentarer: Innspillet vurderes å være ivaretatt på en 

tilfredsstillende måte. 

 

Alta Kraftlag, e-post datert 21.08.2017: 

 Alta kraftlag gjør oppmerksom på at det er lagt HS-kabel i grenseområdet til 

planområdet, og ønsker så tidlig som mulig kontakt med utbygger dersom deres 

anlegg viser seg å komme i konflikt med endelige byggeplaner.  

Forslagsstillers kommentarer: Høyspentkabelen vil ikke komme i konflikt med planlagte 

utbygginger som følge av planforslaget, og innspillet vurderes som ivaretatt. 

Planadministrasjonens kommentarer: Innspillet tas til orientering. 

http://www.alta.kommune.no/getfile.php/1736158.1023.curtrdycuw/Kommunal+veinorm.pdf
http://www.alta.kommune.no/getfile.php/1736158.1023.curtrdycuw/Kommunal+veinorm.pdf
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Kronstad Vel, datert 11.09.2017: 

 Setter ikke pris på at områder som er satt av til Lek/grøntområde eller har vært satt 

av til dette formålet i tidligere planer blir satt av til boligformål. 

 Henstiller til at man regulerer området til barnas fordel gjennom å regulere inn 

boliger som barn kan bo i, samt familieboliger med lekeplasser som også er 

demisjonert for andre barn i området. 

 Viser til linker om barn og unge i arealplanleggingen. 

Forslagsstillers kommentarer: Vi registrerer Kronstad Vel sine signaler mht. at området 

tidligere skal ha vært satt av til lek/grøntområde, men påpeker samtidig at arealformålet er 

i tråd med overordnet kommuneplanens arealdel. Mht. innregulering av 

småbarnslekeplass, så vurderes innspillet som ivaretatt. 

Planadministrasjonens kommentarer: Det aktuelle området ble første gang avsatt til 

byggeområde for offentlige institusjonsboliger i kommunedelplanen for Alta tettsted 

allerede i 1997. I kommuneplanen fra 2004 ble området avsatt til grønnstruktur, mens man 

i 2011 endret området tilbake til byggeområde for offentlig/privat tjenesteyting. 

Planadministrasjonen registrerer at velforeninga er misfornøyd med at deler av 

eksisterende grøntområde nå blir bygget ned, noe man har forståelse for. Det er imidlertid 

gjort avklaringer i overordnet planverk som det er viktig å forholde seg til. Området er i 

dag et grøntareal som ut fra spor/terrengtråkk virker å være i lite bruk. Området grenser i 

sør inn mot et stort sammenhengende friområde (idrettsområde). Den største 

trevegetasjonen innenfor området ligger helt mot sør, og blir ikke berørt av planforslaget. 

Det vurderes som viktig å etablere en snarvegforbindelse gjennom planområdet som er 

åpen for allmenn ferdsel og dette er etterkommet av forslagsstiller. 

 

Rune Thomassen, datert 11.09.2017: 

 Setter ikke pris på at områder som er satt av til Lek/grøntområde eller har vært satt 

av til dette formålet i tidligere planer blir satt av til boligformål. 

 Henstiller til at man regulerer området til barnas fordel gjennom å regulere inn 

boliger som barn kan bo i, samt familieboliger med lekeplasser som også er 

demisjonert for andre barn i området. 

 Ber om at det finnes en løsning mht. snødeponi, da området har vært brukt som 

snødeponi av studentboligene, Alta kommune og andre. 

 Området er brukt som ferdselsåre for barn, funksjonshemmede barn, voksne og 

eldre, noe som må løses i planforslaget. 

 Etter loven må det tenkte området som har vært avsatt til lek / brukt til lek 

kompenseres fullt ut. Viser til linker om barn og unge i arealplanleggingen 



 

Detaljregulering for Patosletta utleieboliger - Planbeskrivelse 13.02.2018 

 
 

 

Side 23 

Forslagsstillers kommentarer: Vi registrerer Thomassen sine signaler mht. at området 

tidligere skal ha vært satt av til lek/grøntområde, men påpeker samtidig at arealformålet er 

i tråd med overordnet kommuneplanens arealdel. Mht. innregulering av 

småbarnslekeplass og snødeponi vurderes innspillet som ivaretatt. 

Planadministrasjonens kommentarer: Innspillet tas til orientering. Det vises til 

kommentarer gitt til innspillet fra Kronstad Velforening. 

4.3 Videre planprosess 

 Offentlig ettersyn vinter 2018 

 Sluttbehandling og vedtak av plan vår 2018 

 

  



 

Detaljregulering for Patosletta utleieboliger - Planbeskrivelse 13.02.2018 

 
 

 

Side 24  

5 Virkninger av planforslaget 

Kapittelet omfatter kvalitative vurderinger av virkningene planen vil medføre.   

5.1 Krav til KU 

Detaljplanen er vurdert opp mot forskrift om krav til konsekvensutredning, og 

planmyndigheten har ikke stilt krav til konsekvensutredning.   

5.2 By- og stedsutvikling  

8 nye boenheter på eiendommen tilknyttet boligsosiale formål er i tråd med føringene i 

kommuneplanens arealdel, dog med et noe høyere antall boenheter enn arealdelen åpner 

for. Videre vurderes planforslaget til å være i tråd med intensjonene i kommuneplanens 

samfunnsdel. Totalt sett vurderes planforslaget som et positivt bidrag til by- og 

stedsutviklingen av Altasamfunnet.   

5.3 Barns interesser 

Planen berører ikke tilrettelagte områder for lek, da det ikke er opparbeidede 

småbarnslekeplasser i nærområdet. Grusbanen på sørsiden av planområdet er egnet for 

ballspill og lek, og det er denne grusbanen som per i dag benyttes når det er tivoli eller 

sirkus i Alta.  

Det vurderes som svært positivt at det skal etableres en småbarnslekeplass innenfor 

planområdet. Lekeplassen blir opparbeidet på et flatt område med gode solforhold, og godt 

skjermet fra trafikk. Mht. barns interesser vil planen i hovedsak få virkninger for barna 

som bor i området og nye barn som flytter til området.  

Det stilles i planbestemmelsene krav til ferdigstillelse av lekeplassen før det blir gitt 

brukstillatelse for boligbebyggelsen. 

5.4 Byggeskikk og estetikk 

Byggeskikk og estetisk utforming vil ha lokal betydning for beboere og besøkende i tillegg 

til naboer og brukere av nærområdene, herunder også brukere av byløypa.   

Tiltakshaver benytter arkitekt ved utforming av det nye bygget, og bygget er tilpasset 

omkringliggende bebyggelse mht. formspråk og byggeskikk. For øvrig er kommunens 

byggeskikkveileder hensyntatt i tilknytning til utformingen av bygningen. Det vises til 

skisseprosjekt, se figur 5 i planbeskrivelsen.  
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Utformingen av ny boligbebyggelse vil ellers måtte avgjøres ved den enkelte byggesak.  

5.5 Demografiske forhold 

Gjennomføring av planen vurderes kun til å få lokale virkninger for området 

Patosletta/Patoskogen på Kronstad. Planen vurderes ikke ha vesentlig virkning for Alta by 

med hensyn til demografi, da utbyggingen vurderes som beskjeden. 

5.6 Folkehelse 

Gode boligforhold er en viktig faktor for folkehelse. Planområdet vurderes generelt å være 

godt egnet for boligbebyggelse og gi et godt grunnlag for gode oppvekst- og levekår. 

Herunder påpekes gode solforhold, arealer for lek innenfor planområdet, kort avstand til 

skole og barnehage samt små konflikter mht. støy forurensning mv. som positivt. 

Relativt kort avstand til sentrum og Elvebakken vil kunne bidra til økt bruk av sykkel og 

gange noe som vurderes positivt mht. individuell helseatferd. Nærturmulighetene vurderes 

som gode. 

Boligutbyggingen er forøvrig i tråd med overordnet plan og vil bidra til å dekke 

befolkningens behov for varierte boliger, noe som vurderes som positivt. 

Medvirkningsansvaret i forhold til plan- og bygningsloven vurderes som ivaretatt noe som 

vurderes som positivt mht. sosial tilhørighet.  

5.7 Friluftsliv 

Planområdet berører ikke direkte viktige områder for friluftsliv, herunder adkomst til 

turløyper eller viktige friluftsområder.  

Men Byløypa, som er en opparbeidet tursti som går gjennom Alta fra Tverrelvdalen til 

Øvre Alta, passerer like vest for planområdet, nærmere bestemt mellom Kjosveien og 

Altaelva. Altaelva med randsonen har stor verdi for friluftsliv og rekreasjon, og ligger på 

vestsiden av planområdet. Denne delen av Altaelva er sterkt tidevannspåvirket, og har 

ingen kjente fiskeplasser. Derfor er de allmenne friluftsinteressene viktigere enn 

fiskeinteressene i dette området. 

Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig negativ virkning med hensyn til friluftsliv. Derimot 

bidrar nærheten til ovennevnte områder til gode oppvekst- og levekår for både nye og 

eksisterende boenheter. 
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5.8 Landskap 

Kronstad ligger innenfor bygrensen til Alta, på en store flate mellom Altaelva i vest og 

Tverrelva i øst. Planlagt bebyggelse vil utgjøre en fortetting av eksisterende bebyggelse. 

Området for bebyggelse vil dermed utgjøre et noe større inngrep enn i dag.  

Planlagt bebyggelse vil i seg selv vurderes ikke å være prangende/omfattende, da det er 

flere større, toetasjes bygg i nærområdet. Utbyggingen vurderes generelt å ha liten/ingen 

vesentlig negativ påvirkning på landskapsbildet.   

5.9 Lokalklima 

Området vurderes som egnet for utbygging med hensyn til lokalklimatiske forhold. Ny 

boligbebyggelse vil knapt medføre hogging av hogstmoden skog, og hogst forventes ikke å 

ha påvirkning på vindforholdene ved eksisterende boliger. Ingen avbøtende tiltak mht. 

lokalklimatiske forhold vurderes som nødvendig i planen.  

5.10 Miljøvennlig energiforsyning 

Utbyggingen er relativt beskjeden og omfatter ingen særskilt energikrevende tiltak. Tema 

vurderes ikke som relevant.  

5.11 Naturressurser 

Jordbruk og utmarksbeite 

Planområdet er i sin helhet avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplanens 

arealdel, og det er ikke landbruksinteresser i nærområdet. Tiltaket vurderes ikke å ha 

vesentlig negativ virkning med hensyn til landbruk.  

Skogbruk 
Planområdet er i sin helhet avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplanens 

arealdel, og det er ikke skogbruksinteresser i nærområdet. Det er i dag noe spredt og 

lavvokst lauvskog innenfor planområdet, men tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig negativ 

virkning med hensyn til skogbruk.  

Reindrift 
Planområdet ligger innenfor bygrensen til Alta, og det er ingen reindriftsinteresser i 

området. Tema vurderes ikke som relevant.  

Råstoffutvinning  
Området berører ikke registrerte mineralske ressurser eller grus- og pukkressurser 

(minerealressursdatabase og grus- og pukkbase fra NGU). Planen vil ikke berøre 

råstoffverdier. 
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5.12 Risiko og sårbarhet 

Det vises til vedlagt ROS-analyse. 

5.13 Samiske interesser ved endret bruk av utmark 

Sametinget eller andre samiske interesser har ikke påpekt verdier for samiske interesser i 

forbindelse med planprosessen eller tidligere kommuneplanprosess. Det antas dermed at 

området ikke har vesentlig verdi med hensyn til samisk kultur- og ressursgrunnlag. 

Planen vil ikke endre bruk av utmark i vesentlig grad. Tema anses ikke som relevant.  

5.14 Sosial infrastruktur 

Planlagte nye boliger ligger innenfor Alta by og dermed innen akseptabel avstand fra både 

barne- og ungdomsskole, barnehage sykehjem samt kirke og gravlund. Det er også egen 

velforening i umiddelbar nærhet. 

Kapasitet på skoler og barnehage i dag vurderes mindre relevant da utbyggingen vurderes 

som beskjeden og er i tråd med kommuneplanen.  

5.15 Teknisk infrastruktur 

Strømnett 

Alta kraftlag må fjerne eksisterende luftspenn når ny vei skal anlegges.   

Vannforsyning 
Bygningsmassen påkobles eksisterende, offentlige vannforsyning. Stikkledninger for 

vannforsyning anbores 100mm kommunal vannledning. Det etableres 2 stk. 50mm PE80 

SDR11 vannledninger som forsyner 4 boenheter hver. Vannledninger skal være preisolert 

med varmekabel. Det skal være utvendig bakkekran på begge stikkledningene. 

Avløp 
Bygningsmassen påkobles eksisterende, kommunale avløpsnett. Stikkledninger for avløp 

tilkobles via grenrør på 160mm kommunal spillvannsledning. Det etableres 2 stk. 110 PVC 

SN8 spillvannsledninger som er tilkoblet 4 boenheter hver. Det skal være stake/spyle kum 

utvendig på begge stikkledningene. 

Overvann 
Det er ikke kommunalt overvann i området. Overvann må derfor håndteres lokalt. Terreng, 

veger og plasser prosjekteres med fall mot terreng/grøfter. Det er eksisterende grøfter langs 

nordsiden og sørsiden av tomten som må oppgraderes for å sikre flomveier. Ved behov for 
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sluk brukes det infiltrasjonskum med overløp til terrenggrøfter.

 

Figur 7 Skisse VA-tegninger, utarbeidet av HR Prosjekt AS 

5.16 Trafikkforhold 

Planen vil kun medføre en meget begrenset økning av trafikken lokalt. Planområdet vil få 

sin adkomst fra kommunal vei Patoskogen som igjen har sin utkjøring via kommunal veg 

Patosletta til fv. 15 (Kjosveien) på vestsiden av planområdet.  Statens vegvesen har selv 

vurdert at uten direkte tilgang til planområdet og med en begrenset økning av antall 

boenheter vil ikke denne utbyggingen medføre betydelig trafikkøkning på fylkesvegen. 

Det er godt utbygd gang- og sykkelvegnett i tilknytning til fv. 15 på vestsiden av 

planområdet. Videre er går det en gang- og sykkelveg på sørsiden av planområdet. Denne 

har tilknytning til kommunal veg Patosletta samt gang- og sykkelvegnett langs fv. 15. 

Gang- og sykkelvegene i nærområdet blir ikke påvirket av planforslaget.  

Det er i dag etablert en veg/sti innenfor planområdet, som strekker seg fra vest (kommunal 

veg Patosletta) mot øst, og denne fungerer til en viss grad som adkomst til eiendommen 

Gnr. 33/931. Det påpekes at denne eiendommen har egen, regulert adkomst til kommunal 

veg Patoskogen. Videre ligger ikke denne vegen inne i gjeldende arealplan under noe slags 

vegformål, og Alta kommunes avdeling kommunalteknikk poengterer at de ikke krever at 
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det skal være ny gangsti i dette området. Denne etablerte vegen er derfor ikke videreført i 

gjeldende plan.  

Med tanke på fremkommelighet, støy og trafikksikkerhet vil forventet trafikkøkning være 

beskjeden. Trafikkløsningen i dette området er påpekt som ikke optimal i løpet av 

planprosessen. Det vurderes imidlertid at planforslaget vil bidra til å stramme opp i de 

trafikale forholdene gjennom at eiendommen Gnr. 33/931 kun vil kunne benytte regulert 

adkomst, samtidig som selve planområdet får en god og trafikksikker adkomst til 

kommunal veg Patoskogen. De utbedringer som Alta kommunes avdeling 

kommunalteknikk relativt nylig har gjennomført i Patoskogen, er målt inn av kommunens 

oppmålingsavdeling. Disse dataene ligger til grunn for plankartet, og medfører at både 

vegareal og grøfter, samt arealer foreslått regulert til «annen veggrunn – grøntareal» ligger 

inne i plankartet samtidig som det ligger inne en byggegrense på 4 meter fra regulert 

veikant, som igjen blir 1,5 meter fra SVG1. 

Da det ikke er enkelttiltak innenfor planen som utgjør en vesentlig trafikkøkning i seg selv 

vurderes rekkefølgekrav knyttet til utbedring som lite gunstig.  

På grunn av avstanden til Alta sentrum, Elvebakken, skole og nærtilbud antas fotgjenger 

og sykkelandelen å være generelt høy. Planen vurderes generelt ikke å ha vesentlig 

virkning for fremkommelighet, trafikksikkerhet eller trafikkstøy. 

5.17 Universell utforming 

Krav om universell utforming er særlig omtalt i byggteknisk forskrift (TEK 17) kapittel 8 

(opparbeidet uteareal) og kapittel 12 (planløsning og bygningsdeler i byggverk).  

Herunder skal blant en utbygging iht. formålet boligbebyggelse, offentlig tjenesteyting 

(BOP) gis universell utforming. Herunder inngår fellesområde i form av lekeplass i dette 

byggeområdet, dog med eget formål – lekeplass (BLK). Kravene i forskrift vurderes som 

dekkende for å sikre tilgjengelighet.  

5.18 Verneverdier 

Det er ikke registrerte kulturminner eller kulturmiljøområder innenfor planområdet 

(Naturbase kart fra Miljødirektoratet).  

Det er heller ingen SEFRAK registrerte bygg i området. 

5.19 Naturmangfold 

Det er ifølge Miljødirektoratets naturbase er det ingen spesielle observasjoner innenfor 

planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte eller viktige naturtyper innenfor 

planområdet.  
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Vurdering etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 

Planen regulerer kun områder som er satt av til utbyggingsformål i kommuneplanens 

arealdel. Disponeringen vurderes generelt å være i tråd med overordnete føringer med 

hensyn til naturmangfold. Naturområder blir ikke berørt. Herunder blir følgende registrerte 

verdier ikke berørt av tiltaket:  

 verneområder,  

 nærområder til verneområder,  

 utvalgte naturtyper,  

 prioriterte arter,  

 truete, nær truet eller verdifullt naturmangfold,  

 inngrepsfrie naturområder,  

 verdifulle/utvalgte kulturlandskap 

 kartlagt gjennom miljøregistreringer i Skog (MiS) 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: 

Det er innhentet informasjon fra offentlig tilgjengelig databaser, herunder naturbasen, 

artskart og skog- og landskap m.fl.. Ut i fra tiltakets omfang og registrerte verdier vurderes 

kunnskapsgrunnlaget som tilfredsstillende.  

§ 9 Føre-var-prinsippet 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes tilfredsstillende. Føre-var-prinsippet vurderes ikke som 

relevant. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Planlagt utbygging vurderes ikke å berøre lokale økosystemer i vesentlig grad. 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse 

Ingen særskilte tiltak for å hindre eller begrense skade på naturmangfold er beskrevet, og 

vurderes heller ikke som nødvendig.  

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og metoder 

Ingen særskilte tiltak vurderes som relevante i saken. 

5.20 Økonomi og gjennomføring 

Plantiltaket omfatter kommunal gjennomføring i regi av Stiftelsen Utleieboliger AS. Det 

stilles ikke krav til utbyggingsavtale mellom partene, men det må lages en avtale mellom 

Stiftelsen Utleieboliger AS og Alta kommune som avklarer ansvarsmessige- og 

økonomiske forpliktelser mellom Alta kommune og Stiftelsen utleieboliger. Det foreligger 

en fremdriftsplan for utbygging av nye boliger.  


