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Administrasjonens innstilling: 
Med hjemmel i PBL § 12-10 vedtas forslag til detaljregulering for Patosletta boligområde, 
bestående av plankart og bestemmelser datert 13.02.18 lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. 
 
Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Plankart datert 13.02.18 
2. Planbestemmelser datert 13.02.18 
3. Planbeskrivelse datert  
4. ROS-analyse datert  
5. Kopi av høringsuttalelser 

  
Bakgrunn: 
Stiftelsen Utleieboliger i Alta (UBA) har et ønske om å etablere 8 nye boenheter på Patosletta 
(Kronstad) og har engasjert Haldde Arkitekter til å utarbeide et forslag til reguleringsplan for 
området. Dette forslaget er nå oversendt kommunen for førstegangsbehandling. 
 

 
Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet. 

 
Om planforslaget: 



Planforslaget består av plankart (vedlegg 1), planbestemmelser (vedlegg 2), planbeskrivelse 
(vedlegg 3) og en risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg 4). Kopi av alle høringsuttalelsene er 
også lagt ved (vedlegg 5). Det legges opp til å oppføre et rekkehus to etasjer med til sammen 
8 boenheter. Parkeringsplass med carporter planlegges etablert på vestsiden av boligene med 
avkjørsel fra Patoskogen (kommunal veg). Øst for boligene tenkes det etablert en felles 
lekeplass samt en snarveg/passasje mellom tilgrensende boliger og grendelekeplassen i sør 
(Kronstadbanen). For en mer utførlig beskrivelse av planforslaget vises det til vedlegg 1-4. 
 
Høring/merknader: 
I forbindelse med varsel om planoppstart har det kommet inn til sammen 10 
høringsuttalelser. En oppsummering av disse etterfulgt av forslagsstillers og 
administrasjonens kommentarer er gjengitt i planbeskrivelsens kapittel 4 (vedlegg 3).  
Det foreligger ikke innsigelser til planforslaget fra noen sektormyndigheter. Området er i dag 
ubebygd og delvis bevokst med ungskog. Flere av høringsinstansene har påpekt at man synes 
det er uheldig å bygge ned det aktuelle området. Forslagsstiller gjennomførte i forbindelse 
med varsel om planoppstart et informasjonsmøte om planene på Alta rådhus. På møtet stilte 
det representanter fra forslagsstiller, helse- og sosialadministrasjonen, planmyndighetene, 
Kronstad vel samt noen beboere.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Prosjektet forutsettes i sin helhet bygd ut i regi av UBA. Alta kommune er i dag eier av det 
aktuelle arealet og det forutsettes at det inngås avtale mellom partene knyttet til vilkår for 
overtakelse/erverv av grunnen. Det går kommunale VA-ledninger over planområdet og 
kommunen må i forbindelse med fradeling av tomta tinglyse disse som heftelser, slik at man 
for fremtiden sikrer seg rett til å kunne drifte/vedlikeholde disse uten ekstra omkostninger. 
 
Vurdering: 
 
Generelt: 
UBA har dokumentert et stort behov for etablering av utleieboliger. I forbindelse med 
etablering av Marienlund bosenter (nylig vedtatt reguleringsplan) vil det eksempelvis være 
behov for å flytte mange av beboerne midlertidig i påvente av at prosjektet ferdigstilles og 
det er derfor viktig å få ferdigstilt flere utleieboliger i nær fremtid. Dette prosjektet vil bidra til 
å løse deler av denne utfordringa og prosjektet vurderes derfor å ha stor samfunnsmessig 
nytte. 
 
Forholdet til kommuneplanens arealdel:  
Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt som byggeområde for offentlig- og privat 
tjenesteyting og det er i planbestemmelsenes punkt 2.5.1 presisert at området skal 
forbeholdes tiltak for å realisere kommunens boligsosiale politikk. Det er i kommuneplanens 
bestemmelser anslått at området har et potensiale på 3-5 boenheter, men at endelig antall 
avklares i plansaken. Forslagsstiller fikk i en innledende fase utarbeidet skisser som viste flere 
boenheter (10-12), men dette ga etter planmyndighetenes vurdering relativt anstrengte 
løsninger mht. parkering og utomhus areal. Man har gjennom en dialog kommet frem til at 
etablering 8 boenheter er et akseptabelt kompromiss og at dette gir en tomteutnyttingsgrad 
tilsvarende det som er etablert på naboeiendommene. 
 
Risiko- og sårbarhetsmessige forhold: 



Forslagsstiller har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for området (vedlegg 4) hvor det 
er redegjort for potensielle risikofaktorer ved tiltaket. Ifølge flomsonekart for Altaelva ligger 
planområdet i kjellerfri sone og av denne grunn åpnes det ikke for etablering av kjeller på 
boligene. Store deler av planområdet ligger i gul støysone i forhold til trafikkstøy. Av denne 
grunn er bebyggelsen og lekeplassen plassert så langt øst på tomta som mulig samtidig som 
carporter/p-plass er plassert i vest på det mest støyutsatte området. Gul støysone er angitt 
som hensynssone på plankartet og det er laget egne bestemmelser som sikrer at forholdet til 
støy blir ivaretatt i forbindelse med byggesaken. 
 
Omdisponering av grøntområde: 
Kronstad velforening har underveis i planprosessen påpekt at man er svært misfornøyd med 
at området som i dag delvis er bevokst med ungskog blir bygd ned. Man har også stilt 
spørsmål ved lovligheten omkring hvordan området i kommuneplanen har blitt endret fra 
grøntområde til byggeområde. Nedbygging av grøntområder vil aldri oppleves som positivt av 
beboerne et område. Området ble imidlertid allerede i 1997 (kommunedelplan for Alta 
tettsted) avsatt til byggeområde for offentlige institusjonsboliger. Ved neste revisjon i 2004 
ble området endret til grønnstruktur, mens man i forbindelse med rulleringen i 2011 på nytt 
endret området tilbake til byggeområde. Ved avgrensningen av området i kommuneplanen 
har man bevist valgt å avsette et vegetasjonsbelte like sør for området, hvor det i dag et 
etablert en del større trær, slik at deler av områdets grønt preg blir bevart. Planområdet 
grenser i sør inn mot et større sammenhengende friområde/idrettsområde (Kronstadbanen 
m/tilhørende areal). Dette gjør at beboerne i området fremdeles vil ha nærhet til tilgjengelig 
friluftsområde. Man har i planforslaget regulert inn en gangstiforbindelse/snarveg gjennom 
området for å sikre bakenforliggende boligbebyggelse god tilgang til friområdet. 
 
Oppsummering: 
Planforslaget vurderes å være innenfor rammene som er gitt i kommuneplanens arealdel. 
Valgte planløsninger vurderes å gi god bokvalitet for de nye beboerne i området gjennom 
gode funksjonsinndelinger. Alle leilighetene er sikret gode atkomstløsninger samt skjermede 
uteområder med gode solforhold. Planmyndighetene vil etter en helhetlig vurdering anbefale 
at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
Alta, 13.02.18 
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