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1. Bakgrunn

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å etablere et nytt sentralt boligområde for blokk- og rekkehus med 

tilhørende infrastruktur. Områdereguleringen skal også sikre friluftslivet i området med både 

eksisterende og nye stier. Eksisterende lysløype i området beholdes, men legges om noe.  

På bakgrunn av områdets størrelse og den andel med boliger som skal bygges her utover en 

lengre periode, utarbeides planen som en områderegulering med påfølgende krav om 

detaljregulering for delområder.  

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver:  

Forslagsstiller er Alta kommune. Kontaktperson i kommunen er Nadine Eklöf. 

Konsulent:  

Reguleringen skjer i kommunal regi, med noe konsulentbistand: 

Rambøll Norge AS 

- VA-notat

 Veiutredning

 Støyvurdering

Geonord AS 

 Digitalisering av plankart, basert på manuskart fra kommunen
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2. Planområdet

2.1 Oversiktskart 

Fig 1. Den røde ringen på ortofotot over viser planområdets plassering i Alta, med nord orientert oppover på bildet. 
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2.2 Dagens bruk 
Dagens bruk av området er til stor del friluftsformål. Det går en lysløype gjennom området som 

brukes hele året. I planområdet inngår også deler av Komsaveien og E6. Parkeringsplass ved 

Studentsamskipnadens boliger er tatt med i planområdet. Det finnes ingen boliger innenfor selve 

området Lille-Komsa. Arealene nord for veien opp til vannforsyningstanken inngår i Komsa 

verneområde, og er ikke en del av planområdet. På motsatt side av E6 ligger Gamle sentrum, med 

blant annet meieri, rådhus, Finnmarkshallen, ungdomsskole og videregående skole.   

Fig 2. Planområdet med avgrensning og naboeiendommer. 
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2.3 Planstatus 
Gjeldende planstatus er Kommuneplanens arealdel (planid 20100006), vedtatt 21.06.2011. 

Området er avsatt til framtidig boligområde med krav til utarbeidelse av reguleringsplan 

(områdeplan). Se kartutsnittet i figur 3, der planområdet er angitt med rød, stiplet linje. 

Fig 3. Planstatus 

I arealdelen forutsettes det at det skal lages en områderegulering for Lille-Komsa avsatt til 

boligbebyggelse. Følgende retningslinjer finnes under 2.2.3: 

«Lille-Komsa forutsettes hovedsakelig benyttet til boligformål, men tiltak innenfor delformålet 

OPT skal også kunne vurderes på reguleringsplannivå (eksempelvis barnehage). Området 

vurderes dessuten egnet til å løse noen av kommunens boligsosiales utfordringer, herunder også 

institusjoner av ulikt slag. Dette forutsettes imidlertid nærmere avklart på reguleringsplannivå. 

En viktig planpremiss for regulering av Lille-Komsa er å sikre allmenheten gode og attraktive 

turstier, lysløpetraseer, utsiktpunkt/turmål med mer.» 

Vedlegg 2 i kommuneplanens arealdel har oppført boligpotensialet til 130 boenheter, fordelt på 

100 enheter i blokkhus og 30 rekkehus.  
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Andre reguleringsplaner planer i nærområdet: 

 Detaljregulering for Kvileskogen (vedtatt 2009)

 Detaljregulering for Kvileskogen B2 (vedtatt 2005)

 Reguleringsplan for nytt fryselager TINE (vedtatt 2010)

 Detaljregulering for utvidelse av Finnmarkshallen (vedtatt 2015)

 Detaljregulering for Alta Brannstasjon (vedtatt 2017)

Kommuneplanens samfunnsdel 

Alta kommune vedtok revidert kommuneplanens samfunnsdel, «Alta vil», i juni 2015. Planen er 

overordnet og staker ut visjon og politiske mål og strategier for samfunnsutviklingen i Alta. 

Relatert til dette planforslaget, er det er flere relevante formuleringer. Særlig kan nevnes:  

 Mål 14: Alta vil ha boliger for alle i gode boområder, og at boforholdene skal fremme

velferd og samfunnsdeltakelse.

o Strategi 14 c: Arbeide for helsefremmende og trafikksikre boligområder med

barnevennlige kvaliteter og god byggeskikk.

 Mål 18: Alta vil være en bærekraftig og attraktiv kommune og by som ivaretar

utbyggingsbehov, landbruksverdier, folkehelse og infrastruktur.

o Strategi 18 a: Planlegge for 1 % årlig vekst og prioritere fortetting og effektiv

arealutnytting i utvalgte områder, men høyest utnytting i og ved sentrum.

o Strategi 18 b: Bevare Altas grønne preg og verne om viktig furuskog,

grønnstruktur og kjerneområdet for landbruk.

o Strategi 18 c: Arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur i hele kommunen.

2.4 Eiendomsforhold 
I tabellen under framkommer det hvilke eiendommer som berøres av planforslaget, og eventuelt 

hvilket areal det er snakk om. Dagens planstatus er med og hvilken planstatus som foreslås. Det 

er ikke laget et kart med eiendommer på, området der utbygging skal skje er til stor del eiet av 

Finnmarkseiendommen. Det er ingen private eiendommer, foruten studentsamskipnaden som 

påvirkes direkte av reguleringen (se tabell nedenfor). Virkninger for berørte eiendommer er 

nærmere redegjort for i kapittel 5.18.  
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Hjemmelsforhold 

Eiendom Hjemmelshaver Totalt 
areal 

Areal som 
inngår 

Planstatus Planforslag 

Direkte berørte eiendommer 

29/1 Finnmarkseiendommen 1 848 844 140 000 Framtidig 
boligbebyggelse 

Bolig med 
infrastruktur 

29/300 Norges arktiske 
studentsamskipnad 

6 300 1 040 Offentlig eller 
privat 
tjenesteyting 

Vei, 
grønnstruktur 

29/297 Alta kommune 7 617 1 900 Vei Vei, 
gang/sykkelvei 

29/289 Statens vegvesen 16 582 2 731 Vei Vei, 
gang/sykkelvei, 
bussholdeplass 

Sum 
planområde 

145 671 

Naboeiendommer 

29/1/159 Privat 

29/1/191 Brm Eiendomsutvikling 
AS 

29/1/53 Privat 

29/1/60 Privat 

29/1/90 Tine AS 

29/10 Privat 

29/11 Privat 

29/12 Privat 

29/239 Privat 

29/248 Stein Design AS 

29/272 Privat 

29/312 Privat 

29/324 Alta Fjernvarme AS 

29/326 Komsaveien Eiendom 
AS 

29/327 Privat 

29/360 Privat 

29/371 Privat 

29/372 Privat 

29/397 Kvileskogen sameie 

29/40 Privat 

29/417 Privat 

29/419 Kvilesletta sameie 

29/432 Apart AS 

29/44 Privat 

29/9 Privat 
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3. Planforslaget

3.1 Planens intensjon 
Formålet med planen er å etablere et nytt sentralt boligområde for blokk- og rekkehus med 

tilhørende infrastruktur, men også å sikre områdets friluftsliv med eksisterende løyper og stier. 

Hensikten med områdereguleringen er å: 

 legge til rette for etablering av boligfelt i Lille-Komsa (blokkhus og rekkehus) med

tilhørende teknisk infrastruktur, gang- og sykkelveier, fortau, stier, lysløypa, lekeplasser

og grøntområder.

 Tilrettelegge området med inntil 52 rekkehus og inntil 160 boenheter i blokkhus.

 Sikre framtidig areal for rekreasjon/grøntareal i Lille-Komsa området.

 Avklare trafikale løsninger til og fra planområdet for både bil- og kollektivtransport, samt

myke trafikanter.

 Ivareta områdets eksisterende friluftskvaliteter.
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3.2 Planens dokumenter 
Planforslaget består av følgende dokumenter, alle datert 17.09.18: 

1. Plankart m/tegnforklaring.

2. Bestemmelser

Vedlegg: Designhåndbok datert 07.06.2018 

3. Planbeskrivelse m vedlegg

Vedlegg 1: Innspill 

Vedlegg 2: Forenklet ROS-analyse 

Vedlegg 3: Områdeanalyse 

Vedlegg 4: VA-plan 

Vedlegg 5: Veiutredning 

Vedlegg 6: Støyvurdering 

Dokumentene er utarbeidet i hht SOSI-standard og Alta kommunes maler. 

3.2 Planavgrensning 
Plangrensen er satt etter området Lille-Komsa som avsatt i kommuneplanens arealdel, men har 

blitt utvidet utenfor dette for å få med relevant infrastruktur. Reguleringsplanen skal kobles 

sammen med ny detaljregulering for Alta brannstasjon. Plangrensen har siden planarbeidet ble 

varslet blitt flyttet og planområdet er nå litt mindre. 

3.3 Reguleringsformål 
Planens reguleringsformål jf. pbl. § 12-5 er i hovedsak boligformål, grønnstrukturområder (inkl. 

ny trase for lysløype og tursti), og samferdselsanlegg (kjørevei, annen veigrunn, gang- og 

sykkelvei og fortau og kollektivholdeplass). 

3.3.1 Bebyggelse og anlegg 
Det er satt av sju felter til boligbebyggelse. Hvert av de sju boligfeltene har plankrav. To områder 

(BKS1-2) skal bebygges med rekkehus og de øvrige fem (BBB1-5) blir blokkbebyggelse. 

Utnyttelsesgrad og antall boenheter er utdypet i bestemmelsene for de ulike områdene. 

Byggehøyder er angitt på plankartet. 

Rekkehusområdene er plassert i starten av området, og er også høyest opp i terrenget. Dette for å 

unngå for stor fjernvirkning av den nye bebyggelsen. Områdene med blokkhus er plassert 

nedenfor disse, der fjernvirkningen blir mindre og det er mer tilrettelagt for flere etasjer.  

For alle områdene stilles det krav om småbarnslekeplass. For rekkehusene er det også stilt krav 

om min. 50 m
2
 egnet, privat uteareal. For blokkhus er det stilt krav om min. 25 m

2
 egenet felles

uteoppholdsareal per boenhet (småbarnslekeplass kan medregnes i dette arealet), og min. 5 m
2

balkong. 

For alle feltene gjelder krav om 1,25 parkeringsplasser per boenhet over 50 m
2
, 1 per boenhet

under 50 m
2
. For blokkhus skal parkering løses i kjeller eller parkeringshus, og for rekkehus skal

parkering løses på felles plass eller i tilknytning til den enkelte boenhet. 
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3.3.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Planforslaget legger opp til gode og trafikksikre løsninger. Adkomstveien inn i planområdet er 

utformet med fortausløsning, som fortsetter forbi snuplassen innerst i området og kobler seg på 

gang- og sykkelvei langs E6. 

Kryssene Altaveien /Komsahøyden og Komsahøyden/ Komsaveien strammes opp og gis en bedre 

utforming. På sikt er tanken at en av avkjøringene til Komsaveien skal opphøre. I planforslaget er 

den nordligste avkjøringen foreslått stengt.  

Det tenkes etablert to nye kollektivholdeplasser langs E6 ved meieriet, og gang- og sykkelvei 

langs E6 fra Skoleveien fortsetter fra reguleringsplan for Brannstasjonen og videre mot 

Meieriveien.  

3.3.3 Grønnstruktur 

De delene av planområdet som ikke er avsatt til boligfromål eller teknisk infrastruktur, er satt av 

til grønnstruktur, for å verne om områdets karakter.  

Fra nettstasjonen ved rundkjøringen og inn i området mellom BKS2 og BBB5 etableres en tursti, 

med utgangspunkt i en eksisterende sti. Denne kan fungere som en ekstra gangveiforbindelse i 

området, men vil ikke oppfylle kriteriene for universell utforming. 

Fra den nye parkeringsplassen og nord for BKS1 er ny trase for lysløypa regulert inn. De øvrige 

delene av lysløypa er ikke regulert, men ligger i grønnstrukturen. 

Spesielt viktige trær er merket ut i plankart og det er ikke tillatt å fjerne disse. 
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4. Planprosess og medvirkning
4.1 Om planprosessen 
Planprosessen har hatt følgende milepæler: 

 Høring – utredningskrav om konsekvensanalyse sommer 2014

 Varsling av oppstart planarbeid høst 2104

I forbindelse med varsel om oppstart er det kommet inn 10 innspill. 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Det har blitt registrert følgende innspill i planprosessen: 

Etter varsel om oppstart av planarbeidet: 

04.12.14 Alta kommune, kommunalteknikk 

08.12.14 Statens vegvesen 

11.12.14 Alta kommune, Barn og unges representant 

12.12.14 Sameiet Kvilesletta 

10.12.14 Sametinget 

12.12.14 Alta kommune, Helse og sosial 

12.12.14 Fylkesmannen i Finnmark 

12.12.14 Finnmark fylkeskommune 

17.12.14 Cato Normannseth 

29.01.15 NVE 

Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 1. Dette er kort oppsummert 

de viktigste problemstillingene som er adressert i oppstartsvarselet: 

Gjennomgangstema i innspillene som er kommet til varslingen er friluftslivet i området, og 

viktigheten av å bevare skiløype og stier inne i området, og som snarveier til og gjennom 

området. Dette er forsøkt ivaretatt gjennom utstrakt bruk av grønnstruktur og regulering av 

viktige traseer, samt krav til bevaring av naturlig terreng også i byggeområdene. 

Et annet viktig tema har vært støy.  Det er påpekt fra flere hold at støy fra E6 og støy fra trafikken 

til det nye boligområdet er viktig ved planlegging av det nye området. Det er lagt inn 

bestemmelser og rekkefølgekrav som sikrer at nødvendige støyvurderinger og avbøtende tiltak 

tas med i påfølgende detaljreguleringer for boligfeltene. Dette fordi behovet for støyskjermende 

tiltak innad i planområdet er avhengig av hvordan bebyggelsen løses og må vurderes spesifikt for 

de løsningene som velges i de ulike delområdene. 

Når det gjelder økt støybelastning på eksisterende bebyggelse langs Komsahøyden, på grunn av 

at adkomst til Lille-Komsa går via Komsahøyden, vil dette utredes nærmere i høringsperioden. 

Eventuelle behov for avbøtende tiltak skal innarbeides i planforslaget før sluttbehandling, og det 

vil stilles krav om at tiltak er gjennomført innen det gis igangsettingstillatelse for boligbygg i 

Lille-Komsa. 
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5. Virkninger av planforslaget

5.1 Krav til KU 
Alta kommune har vurdert saken i forhold til forskrift om konsekvensutredning. Tiltaket vurderes 

å være i samsvar med kommuneplanens arealdel og har allerede blitt konsekvensutredet på 

overordnet nivå i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Spørsmålet om behovet for 

konsekvensutredning har også vært på høring hos sektormyndighetene 2014. Innspill og 

administrasjonens vurdering stod etter dette fast på at det ikke hva behov for en ny KU. Basert på 

dette vurderes ikke tiltaket å utløse krav til utarbeidelse av konsekvensutredning. 

5.2 By- og stedsutvikling 
Eksisterende forhold: 

Planområdet representerer et betydelig utbyggingspotensial i sentrale Alta. Planforslaget 

samsvarer med byutviklingsstrategien gitt i kommuneplanens arealdel. Området kobles til 

eksisterende infrastruktur og er en naturlig fortsettelse på eksisterende boligstruktur i 

nærområdet. Arealdelen legger opp til fortetting i sentrale Alta, noe som her følges opp.  

Virkninger: 

Området binder sammen boligområdet i Komsa med Kvilekrysset og de boliger som allerede er 

plassert langs E6. De nye boligfeltene speiler boligområdet Kvileskogen på motsatt side av E6 og 

fyller inn et ikke utbygget areal i sentrale Alta. Området har ikke vært bebygd tidligere da det har 

vært definert som friluftsområde/friområde. Selv om området bygges ut med boliger, skal også 

områdets kvalitet som friluftsområde ivaretas. 

5.3 Barns interesser 
Eksisterende forhold: 

Planområdet ligger nært skiløyper og et stort friluftsområde. Det er også lekeplass/større 

utearealer på både skole og barnehage i nærområdet. Komsa skole har status som grendelekeplass 

og her et eksiterende skileikanlegg.  

Virkninger: 

Planforslaget legger ikke opp til noen nye kommunale lekeplasser. Det skal anlegges 

småbarnslekeplasser innenfor hvert boligfelt og det forutsettes dekket av private eller felles 

arealer. Mellom de ulike boligfeltene er det også lagt inn klimavernssoner som er mulig å bruke 

til lek og opphold. Områdereguleringen legger ikke opp til andre kommunale anlegg for barn, 

men Komsa skole ligger nært og fungerer som grendelekeplass i området. 

5.4 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 

Planområdet er ubebygd, det er et grøntareal. Boligområdene rundt er av varierende karakter og 

fra ulike tider. Komsaområdet på samme side av E6 som planområdet er det flere eldre 

eneboliger, men også et boligfelt med rekkehus. På andre siden E6 ligger boligfeltet Kvileskogen 

med blokkbebyggelse, med 3 etasjer som høyest. Ved Skoleveien er det flere offentlige bygg som 

rådhuset, skoler og Finnmarkshallen. Hallen er den mest dominerende bygningsstrukturen i 
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området. Området er grønt med mye furutrær og eneboligenes hager er grønne med større eldre 

trær. Det er færre hvite bygg i sentrale Alta, enn de nye eneboligfeltene i byen. Eneboliger i 

Komsaområdet er godt tilpasset til terrenget og byggene opptar høydeforskjellene på en god 

måte. 

Virkninger: 

Planområdet legger opp til rekkehus med flatt tak eller saltak i to boligfelt og blokkbebyggelse 

med saltak eller flatt tak i fem boligfelt. Alle bygninger skal tilpasses terrenget og det er ikke 

tillatt å planere terreng for å anlegge hage ved rekkehusene. Alle boligfeltene har ulike terrengfall 

og dette må påregnes ved detaljregulering, noe som legger opp til et mangfold i byggeskikk og 

tilpassing av bygg til hvert område. Mer om byggeskikk og utforming av bygg, boligfelt, 

infrastruktur og utearealer henvises til områdereguleringens Designhåndbok.  

5.5 Demografiske forhold 
Eksisterende forhold: 

Innenfor planområdet bor det ingen i dag. 

Virkninger: 

Planforslaget åpner for følgende ny boligbebyggelse: 

 Rekkehus: inntil 52

 Boenheter i blokkhus: inntil 160

Sum: 212

Men en faktor på 2,6 beboere per enhet, vil Lille-Komsa anslagsvis medføre opptil ca. 550 nye 

beboere. (Antall barn per årstrinn er beregnet i kap. 5.14). Det eksakte tallet kan endres noe da 

hvert felt skal detaljreguleres og dette er beregnet etter maks antall boenheter.   

5.6 Folkehelse 
Eksisterende forhold: 

Planområdet består i hovedsak av grønne areal, brukt som friluftsområde. Skiløyper og stier går 

over området, som er mye brukt. Lille-Komsa brukes også som utfartsområde til Komsa-toppen. 

Virkninger: 

Planen legger opp til at lysløypa skal flyttes ut av boligfeltene, men beholdes og legges om i 

utkanten av området. Mellom boligfeltene skal det være grønne areal og stier for at både de som 

kommer til å bo i området og at folk fra byen skal kunne røre seg i og igjennom området. Det 

antas at dette vil bidra positivt til mulighetene for folk å bevege seg i området til fots eller ved 

bruk av sykkel eller ski, noe som vil være positivt for folkehelse.  

5.7 Friluftsliv 
Eksisterende forhold: 

Planområdet er et eksisterende friluftsområde, med etablerte stier og lysløype. 

Virkninger: 

Det legges opp til gode koblinger fra boligområdet og ut mot grønnstruktur i Komsa-området. 

Mulighetene for fysisk aktivitet og utøvelse av enkelt friluftsliv må antas å være relativt gode her. 
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Man kan enkelt kommer seg til lysløype som går rundt i Komsa-området, Komsa-toppen og 

skianlegget ved Komsa skole. Selve Komsa-området er fredet etter kulturminneloven og kommer 

ikke til å bli ytterligere bygget ut.  

5.8 Landskap 
Eksisterende forhold: 

Lille-Komsa som område er til største delen bart fjell med ikke grunnvannspotensial i 

løsmassene, men med små flekker av torv og myr (organisk materiale). Område er dekket av både 

åpen og tett furuskog, med har også åpen fastmark i de høyeste delene. Det er mindre innslag av 

myr. Eldre furuskog er dominerende, men her finnes også bjørk. Furuskogen er 120-150 år 

gammel og er ca. 16-17 meter høy. Skogen er som høyest nært E6 i de laveste partiene av 

området. Både finnmarkspors og lyng vokser i området som har stor biodiversitet. Området er 

ubebygd, men krysses av flere stier og løyper. Mot E6 er området på sin laveste nivå og 

høydeforskjellen til den høyeste punkt er lite mer enn 20 meter. Terrenget former et naturlig amfi 

mot E6, der det også er mest trær. 

Virkninger: 

Ny bebyggelse skal tilpasses landskapet og områdets særpreg skal fortsatt tydelig kunne ses 

mellom byggene. De større trærne mot E6 inngår i et område som skal spares som grøntareal som 

beskyttelse mot veien. I plankartet er det merket ut spesielt viktige trær som ikke får tas ned. 
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Dette skal følges opp i detaljregulering av de forskjellige boligfeltene og skogbruksjefen skal 

gjøre en ny vurdering av verdifulle trær i vært nytt område. De høyeste blokkene plasseres i 

områdene ned mot veien og oppe på platået skal lavere tett rekkehusbebyggelse oppføres. Det er 

viktig å vise hvordan fjernvirkningen av ny bebyggelse blir mot resten av sentrale Alta. Der det er 

høydeforskjeller i de ulike boligfeltene er det enklere å tilpasse blokkene så at alle får dagslys i 

boenhetene. Bebyggelsen i området skal lete seg opp langs kotehøydene og tilpasses med farge 

og materialbruk til vegetasjonen i området.  

5.9 Lokalklima 
Eksisterende forhold: 

Terrenget er sør-østvendt med en amfilignende helling. Deler av området lengst i nord har 

spesielt gode solforhold og utsikt i flere himmelretninger. Solforholdene er gode, men det kan bli 

en del skygge nede mot E6. Solforhold for de ulike feltene må ses på nærmere i 

detaljreguleringene, men med områdets beliggenhet og topografi er det gode muligheter for å 

sikre sol på både private uteplasser og felles utearealer.  

Komsa beskytter området godt mot nordavinden, men det kan være noe vind oppe på de høyeste 

arealene innenfor planområdet. Alta er generelt ikke spesielt vindutsatt. 

Virkninger: 

Mye av den vegetasjon som er plassert mellom de ulike boligfeltene og rundt om hele 

boligområdet skal tas til vare på. Dette vil dempe eventuell vind en del. 

Hvert boligfelt skal detaljreguleres og det må ses på solforhold og om det er behov gjøre tiltak for 

å beskytte utearealer for vind. Utearealer skal plasseres på de mest gunstige plasser når det 

gjelder sol og vindforhold (se designhåndbok).  

5.10 Miljøvennlig energiforsyning 
Eksisterende forhold: 

Boligbebyggelsen i bydelen er i hovedsak oppvarmet med elektrisitet eller i kombinasjon med 

ved-/pelletsfyring. I tilknytting til planområdet står et av Altas fjernvarmeanlegg, som ikke er i 

drift for øyeblikket.  

Virkninger: 

Planen setter krav til miljøvennlig energiforsyning, men det er en viss usikkerhet for 

fjernvarmens framtid. Anlegget som er plassert på andre siden av E6 skal ikke tas i bruk igjen per 

dags dato (2018). Kapasiteten på anlegget på Alta sentrum er også usikker og det er ikke noen 

garanti at Lille-Komsa boligområde kan kobles til dette systemet, da området ligger utenfor 

konsesjonsgrensen. Dersom anlegget på sentrum har tilstrekkelig kapasitet, er det ønskelig å 

benytte fjernvarme i område. I de påfølgende detaljreguleringene vil det stilles krav om at 

alternative energikilder vurderes nøye.  
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5.11 Naturressurser 

Eksisterende forhold: 

Området er ikke opparbeidet og er et naturområde. Det er ikke uttak av masser eller skog i 

området i dag.  

Virkninger: 

Planforslaget vurderes ikke å medføre negative virkninger for bruk eller vern av naturresurser på 

annen måte enn at området endres fra friluftsområde til boligområde. Boligfeltene er dog 

avgrenset og det er store områder kvar med skog mv.  

5.12 Risiko- og sårbarhet 

Konklusjonen fra den forenkla ROS-analysen i vedlegg 2 er at området i hovedsak er sårbar for 

støy, og da spesielt støy fra E6. De nedre delene av området lagger i rød støysone, mens de øvrige 

delene ligger i gul støysone. Kun rekkehusfeltet BKS1 ligger delvis utenom støysonen. 

I påfølgende detaljreguleringer vil det være viktig å gjøre støyutredninger og vurdere avbøtende 

tiltak for den nye bebyggelsen. Det er ikke gjort i denne omgang, da denne planen i første 

omgang legger rammene for den overordnede infrastrukturen og inndelingen av feltet. Se også 

støyutredning fra Rambøll i vedlegg 6. 
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Det nye feltet kan gi økt støybelastning for eksisterende boliger langs Komsahøyden. Virkning og 

eventuelle avbøtende tiltak vil utredes mens områdeplanen er til offentlig ettersyn, og innarbeides 

i planen før sluttbehandling. Dersom det er behov for avbøtende tiltak, må disse gjennomføres før 

det kan gis igangsettingstillatelse for boliger i Lille-Komsa. 

5.13 Samiske interesser ved endret bruk av utmark 
Eksisterende forhold: 

Området er ikke i bruk som reinbeite og det er ikke fremmet interesser i området som bærer bud 

om samiske interesser her. Området er befart og Fylkeskommune og Sametinget og etter dette 

frigitt. 

Virkninger: 

Planforslaget vurderes ikke å medføre endringer i status for samiske interesser. 

5.14 Sosial infrastruktur 
Ekisterende forhold: 

I nærområdet til Lille-Komsa ligger både skole og barnehage. Komsatoppen musikkbarnehage 

har 3 avdelinger, 35 barn og 15 ansatte. Komsa skole har om lag 275 elever skolåret 2018/2019 

med anslagvis 30 elever i 1. klasse. Den fremtidige skolestrukturen i Alta er uavklart. Det er gjort 

vedtak om at Bossekop og Komsa skoler skal erstattes av en ny sentrumsskole med plass til 600 

elever. Lokalisering av den nye skolen er ikke endelig valgt, det er gjort fire utredninger som alle 

anbefaler at den nye skolen bygges på tomten der Komsa skole ligger i dag. Kommunestyret 

vedtok i møte den 17.09.2018, at den nye skolen skal bygges i Bossekop. Dette innebærer trolig 

at elevene fra Lille-Komsa skal gå på skole i Bossekop. 

Lille-Komsa ligger godt plassert i forhold til både ungdomsskolene og videregående skole som 

alle tre ligger på gamle sentrum, på motsatt side av E6. Finnmarkshallen og kulturskolen holder 

også til i samme område.  

Virkninger: 

Beregningsgrunnlag 

 2,6 beboere pr. boenhet

 100 boenheter generer 6,5 barn pr. alderstrinn

 80 % av barn i nye felt trenger barnehageplass

Som vist i kap 5.5 vil Lille-Komsa kunne gi inntil 212 nye boenheter. Beregning av behov for 

barnehage- og skoleplasser blir da som følger: 212*6,5/100 = 13,8 barn per alderstrinn. Man 

beregner at om lag 80 % av disse trenger barnehageplass 13,8*0,8 = 11,0. 

Oppsummert genererer planforslaget behov for 13,8 skoleplasser per alderstrinn (sum 96,6 for 1-

7-trinn, og 41,4 for ungdomstrinnet) og 11 barnehageplasser per alderstrinn (sum 55,0 for 1-5 år).

Det har hittil reguleringsprosessen ikke vært utredet hvordan kapasiteten er på de skoler og 

barnehager som finnes i området. Man vet likevel at det er ledig kapasitet på alle skolene i det 

sentrale Alta. Samlet sett er det også overdekning av barnehageplasser i Alta, men med en klar 

ubalanse der kapasiteten er sprengt på østsiden og man har mye ledig kapasitet på vestsiden. 
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5.15 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende forhold: 

Planområdet er i hovedsak ubebygd. Eksisterende kommunalteknisk infrastruktur i tilgrensede 

områder et beskrevet i vedlagte VVA-notat. 

Virkninger: 

Rambøll har utarbeidet en foreløpig VA-plan for den overordna løsningen av kommunalteknisk 

infrastruktur i feltet, se vedlegg 4. VA-nettet forutsettes bygd ut i henhold til kommunal standard, 

med de minimumskravene som stilles i VA-norm for Alta kommune. 

Overvann 

Beregninger av overvannsmenger viser at overflateavrenningen fra området vil kunne tredobles 

etter utbygging, inkludert forventet økning i nedbør grunnet klimaendringer. Eksisterende ledning 

for overvannsnett ved E6/Komsavegen har trolig ikke kapasitet til å håndtere hele 

overvannsmengden fra området. 

På grunn av mengden fjell i området, antas forholdene for lokal infiltrasjon å være dårlige. 

Rambøll har derfor foreslått en løsning med fordrøyning av overvann før påslipp til kommunalt 

nett. Fordrøyningsanlegg foreslås etablert i feltets laveste punkt, et område hvor det i dag står en 

del vann. 

Fordrøyning kan etableres i form av åpen løsning med dam, lukket løsning med rørmagasiner, 

eller kombinasjoner av disse. Det er lagt inn en hensynssone i plankart, H290_1, hvor 

fordrøyningsanlegget forutsettes plasser. Anlegget skal løses som et blågrønt element i 

landskapet i form av dam eller kombinasjonsløsning, og gis en landskapsmessig bearbeidelse. 

Vannforsyning 

Vannforsyning innad i feltet foreslås tilknyttet hovedvannledningen opp til høydebassenget. 

Vannledningen bør legges langs vegtrase. Rambøll anbefaler at det legges opp til rundkjøring på 

vann i feltet, med to kobingspunkter til kommunalt nett. Forslag til koblingspunkter vises i 

tegninger til VA-plan. 

Spillvann 

Spillvann innad i feltet legges i samme trase som vannledning. Det ats utgangspunkt i at hele 

feltet løses ved hjelp av selvfall. Med bakgrunn i topografi foreslås to uttrekkspunkter. Se vedlagt 

VA-plan for tegning. 

5.16 Trafikkforhold 
Eksisterende forhold: 

Fra Komsahøyden går det en veg inn mot høydebassenget. Denne er viktig for tilgang til 

nødvendig vedlikehold. Ved studentboligene er det opparbeidet en parkeringsplass, som brukes 

både av beboere i studentboligene, og av personer som skal gå tur i området. 

Avkjørsel fra E6 skjer via rundkjøring på toppen av buktabakken. Øst for rundkjøringen er det 

kollektivholdeplass på begge sider av E6. Gang og sykkelvei øst for rundkjøringen er opparbeidet 

kun på sørsiden av veien i retning Elvebakken, og kun på nordsiden av E6 vest for rundkjøringen 
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i retning E6. Det er en forutsetning i kommuneplanens arealdel at gang- og sykkelvei fra 

rundkjøringen skal være dobbeltsidig langs E6. I dag er det ikke gang- og sykkelvei på 

strekningen forbi meieriet og Stein design, gang- og sykkelveien på sørsiden av E6 føres inn 

langs Meieriveien. 

Virkninger: 

Adkomst fra E6: 

Det er en forutsetning i kommuneplanen, og 

fra Statens Vegvesen at adkomsten til det nye 

boligområdet skjer via eksisterende 

rundkjøring på E6. Av hensyn til 

stigningsforhold og kurvatur på vei, og 

trafikksikkerhet, er adkomsten til Lille-Komsa 

fra Komsahøyden lagt over det arealet der 

studentboligene har sin parkeringsplass i dag.  

I forslaget til adkomstvei endres kurvaturen på 

de nedre deler av Komsahøyden noe. Den 

øverste avkjøringen til Komsaveien foreslås 

stengt, og all trafikk til Komsaveien og Komsa 

terrasse føres inn gjennom avkjøringen 

o_SKV4. Dette gjøres av 

trafikksikkerhetsmessige hensyn, da den 

øverste avkjøringen kommer rett rundt en 

sving, og det er dårlige siktforhold med tanke 

på trafikk som kommer ovenfra i retning E6. 

Gang- og sykkelvei og kollektivtransport: 

I planforslaget for Lille-Komsa er 

kollektivholdeplassene ved Alta Rådhus flyttet 

til vestsiden av rundkjøringen, og plassert i 

området ved Meieriet. Det er tilrettelagt for en 

kollektivholdeplass på hver side av E6, med 

fotgjengerovergang mellom og en gang- og 

sykkelveikobling (o_SGS4) inn mot 

boligområder og skoleområde bak meieriet. 

Gang- og sykkelveien langs E6 forlenges mot 

rundkjøringen og svinger inn Sandfallveien 

ved Stein Design. Meieriveien blir dermed en 

ren kjørevei, som gir en tryggere løsning for 

myke trafikanter. Denne løsningen er 

samordnet i områderegulering for Lille-

Komsa og Detaljregulering for Alta 

brannstasjon.
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Parkering 

Dagens parkering ved studentsamskipnaden 

forsvinner ved etablering av adkomstvei til 

felte. Det planlegges en ny offentlig 

parkeringsplass i feltet som skal dekke 

behovet for parkering ved utfart etc. Denne 

parkeringsplassen er ikke tenkt som ekstra 

parkeringsareal for boligene i Lille-Komsa. 

Ved parkeringsplassen er det tilrettelagt for 

opprettholdelse av vei til høydebassenget, for 

nødvendig vedlikehold. 

5.17 Universell utforming 
Eksisterende forhold: 

Området er bratt på visse deler, men er tilpasningsbar og godt egnet for tilgjengelige løsninger for 

personer med nedsatt funksjonsevne. 

Virkninger: 

Det er mulig å tilrettelegge lekeplasser innenfor boligfeltene for krav til universell utforming. Det 

er kanskje ikke mulig å lage alle uteareal universelt utformet, da området er bratt på en del 

plasser. Gangsti som er utformet etter eksisterende lysløypa kommer ikke å tilfredsstille krav om 

dette, men den er ikke den eneste gangstien inn på området og vurderes som så etablert at den er 

viktig å beholde i den utforming den har i dag. Planen inneholder ikke krav om tilgjengelige 

boenheter, men med så pass mange boenheter i blokk er det ikke noen hinder for å bygge slike 

boenheter. For øvrig gjelder bestemmelser i Byggeteknisk forskrift samt veinormaler i området, 

herunder universell utforming av bussholdeplassene.  

5.18 Verneverdier 
Eksisterende forhold: 

Det er ikke registret noen truede arter innenfor planområdet, ifølge artsdatabanken.no. 

Naturbasen er også sjekket, uten treff av prioriterte naturtyper i området. Det er heller ikke 

registret noen kjente freda kulturminner i området. 

Virkninger: 

Kunnskapsgrunnlaget i området vurderes som tilstrekkelig. Tiltaket vurderes ikke å ha negative 

virkninger på naturmangfold eller kulturminneverdier i området.  
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5.19 Økonomi/gjennomføring 

5.19.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 

Denne reguleringsplanen er en områderegulering, som legger grunnlaget for sju påfølgende 

detaljreguleringer for utbygging av boliger. Områdeplanen lager de overordnede rammene for 

organiseringen av området, og det er en forutsetning for utbygging at den overordnede tekniske 

infrastrukturen er ferdigstilt før det gis igangsettingstillatelse for boligområdene. 

Før det kan gis igangsettingstillatelse for boliger i BBB1-5 og BKS1-2 skal følgende være 

ferdigstilt: 

- o_SKV1-5

- o_SF1-2, o_SGS1-2

- o_BST1-2

- o_P1

- Vann og avløpsløsning, inkludert overvannsløsning med fordrøyningsbasseng med

landskapsmessig bearbeidelse.

- Øvrig teknisk infrastruktur

Før det kan gis brukstillatelse for boliger i BBB1-5 skal følgende være ferdigstilt: 

- Nye kollektivholdeplasser, o_SKH1-2

- Gangveier o_SGS4-5

Utbyggingsrekkefølge for feltene: 

BBB3 skal realiseres først, for å redusere belastning av anleggstrafikk forbi realiserte områder. 

De øvrige konsentrerte feltene kan tildeles etter igangsetting av BBB3. BBB2 bygges ut før 

BBB1, BBB4 bygges ut før BBB5. 

Rekkehusfeltene er ikke avhengig av at konsenterte felt er ferdig utbygd. BKS1 bygges ut før 

BKS2. 

5.19.2 Tidsplan for gjennomføring 

Planforslaget vil sendes på høring høsten 2018 slik at sluttbehandling kan forventes første kvartal 

2019. De politiske signalene i saken tilsier at kommunen ønsker snarest mulig start med 

detaljreguleringer i boligområdet. Hvert område innenfor områderegleringern skal 

detaljreguleres, og kommunen planlegger å lyse ut alle eller noen av disse områdene gjennom 

tildelingsprosedyren som ble vedtatt i formannskapet i 2018. 

5.19.3 Kostnader/finansiering 

Opparbeidelse av feltet er ikke kostnadsberegnet. Det forutsettes at opparbeidelse av infrastruktur 

i feltet løses over det kommunale investeringsbudsjettet. Kostnader fordeles i etterkant på de 

respektive feltene innad i området.  

Planområdet ligger på Fefo-grunn, som forutsetter en hensiktsmessig avtale om festerettigheter 

for de ulike boligfeltene. 

5.19.4 Utbyggingsavtale 

Utbyggningsavale kan bli aktuelt i de enkelte feltene, da de skal detaljreguleres. 



26 

6. Begrunnelse for valgte løsninger

6.1 Boligbebeyggelse 
Området er uten tidligere bebyggelse og eies av Finnmarkseiendommen. Et viktig premiss i 

planarbeidet har vært å ta til vare på de kvalitetene som området har som friluftsområde og 

utfartsområde til Komsatoppen. Med bakgrunn i dette skal området være tilgjengelig for alle, og 

man har valgt å ikke benytte hele det avsatte området i kommuneplanens arealdel til boliger i 

områdereguleringen. Tett bebyggelse i konsentrert form gjør området mindre privatisert, det er 

derfor ikke lagt topp til at det skal bygges eneboliger i området. Boligfeltene eller utearealene 

innenfor hvert område får av denne grunn heller ikke gjerdes inn.  

For å tilpasse den nye bebyggelse til terrenget, skal den laveste bebyggelsen plasseres høyest i 

terrenget, mens den høyeste bebyggelsen plasseres i de lavere områdene. Dette valget er tatt blant 

annet for å redusere fjernvirkningen av den nye bebyggelsen. Det stilles krav om 3d-illustrasjoner 

i påfølgende reguleringsplaner, for å sikre at den nye bebyggelsen ikke blir for dominerende i 

nærområdet. 

6.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Det legges opp til nye, trafikksikre løsninger i feltet, og det er tilrettelagt godt for gående og 

syklende, samt for bruk av kollektivtransport. I blokkfeltene stilles det krav til to 

sykkelparkeringer per boenhet, under tak – enten i blokkhuset eller i eget bygg i tilknytning til 

inngangsparti.  

Ingen av boenhetene får ha mer enn 1 bilparkering, pluss noe gjesteparkering. Boligfeltet er 

sentralt plassert i Alta, og det finnes gode muligheter for andre transportmidler inn og ut av 

området. 

6.3 Grøntområder og friområder 
Mellom bygningene og de forskjellige boligfeltene skal naturmarka bevares. Dette gjør også at 

utforming av bygg skal tilpasses terrenget. En nærmere beskrivelse av dette finnes i 

bestemmelsene og tilhørende designhåndbok. Spesielt viktige trær er merket ut i plankart og det 

er ikke tillatt å fjerne disse. 

6.4 Desighåndboken 
Designhåndboken som er utarbeidet inneholder viktige beskrivelser av intensjonen med planen 

og tankene bak hvordan man kan bygge ut området og ivareta områdets karakter. Her er det også 

lagt inn bilder og illustrasjoner som viser hva som er tenkt, og hvordan lignende 

problemstillinger er løst andre steder. 
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VEDLEGG
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Vedlegg 1: Innspill

1.1 Parter som er varslet 

Parter som har kommet med innspill under varslingen er uthevet med blå, fet skrift. 

Offentlige instanser 
Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavd. 

Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavd. 

Sámediggi – Sametinget 

Statens vegvesen Region Nord 

Alta Kraftlag SA 

Barn og unges representant for pbl. 

Alta kommune, Helse og sosialsektoren 

Alta kommune, Kommunalteknikk 

Alta kommune, Miljø, park og idrett 

Alta kommune, Oppvekst og kultur 

Alta kommune, Næring og landbruk 

Alta kommune, Oppmåling og byggesak 

NVE Region Nord 

Telenor, Servicesenter for nettutbygging 

Nornett A/S 

Hjemmelshavere 
Aleksander Olsen 

Ann-Beth Hammari 

Anne-Britt Ingebrigtsen 

Ann-Sølvi Kaarby Kvalsvik 

Arnt-Magne Bjørnø 

Beate Pettersen Solbjørg 

Bente Helene Wilhelmsen 

Bente-Irene Wilhelmsen 

Bjørn Johannes Kummeneje 

Bjørn Tore Fyhn 

Bodil Mary A Andreassen 

Boris Soslanovitsj Mamiev 

Britt Dagny Jenssen 

Cato Normanseth 

Christoffer G Flåtten 

Corn Hathaithip Phitham 

Eira Ellen Aina 

Elin Johnsen 

Erik Myking Lieungh 

Eva Krogstad Landmark 

Fazlolhaqh Yousefi 

Finnmarkseiendommen 

Gmh Eiendom As 

Gro Ottem 

Gunnar Arne Ingebrigtsen 

Hammari Eiendom As 

Hans Villy Voldnes 

Harald Larssen 

Hege Amundsen 

Hexa Bioenergi As 

Hildegunn Andersen 

Hjørdis Wilhelmsen 

Huset Kvile As 

Inger-Lise A Grønbech 

Inghild Evanger Eriksen 

Ingvild A Utkilen 

Irene Olaussen 

Irene Pettersen 
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Iris Merete Kristoffersen 

Ivar Gunnar Kravik 

Jan Henning Pettersen 

Jarle Johansen 

Johanne V K Mjøen 

Jorun Arnesen 

Jorunn Hansen 

Josefine Aalstad Haugen 

June R Alexandersen 

Kaj-Erik Langaas Arild 

Kari Bjørkli Thomassen 

Kari Mette Angell 

Katrine Pettersen Melby 

K-C Suresh

Ken Ivan Pettersen

Kirsti Finstad

Kjell Hines

Knut Einar Mathisen

Komsa Borettslag

Komsa skole

Komsatoppen Barnehage As

Komsaveien Eiendom As

Leila Kari Dahl

Linda Angelica Strand

Liv Jorunn Bakke

Marion Bente Høgmo

Martine Guttormsen

Mats Kristiansen

May B Bakke Jøraholmen

Michael Olsen

Midtbakkflaten Borettslag

Morten Olsen

Nabi Mohammadi

Nicolai Tore Grønbech

Nina Arnesen

Noori Sher Agha

Odd-Rune Hansen

Oddveig Irene Pettersen

Olav Harald Svendsen 

Ole Einar Olaussen 

Ole Mikal Dragland 

Ole-Johan Hætta 

Per Gunnar Simonsen 

Per Magne Hætta 

Petter Reginiussen 

Randi Myhre Larssen 

Renate Suhr 

Rigmor Mikkelsen 

Roald Aldor Andreassen 

Roald Wilhelmsen 

Rolf Arne Heggeli 

Roy Edvart Pedersen 

Roy Magne Simonsen 

Ruth Bellika 

Sameiet Kvilesletta 

Sandra Henriette Andersen 
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Stein Design As 
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Tage Andre Olsen 

Tanya Hansgård Kemi 
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Tore Wæraas 

Tove Johnsen 

Trond Jøran Nilsen 

Ulf Arnesen 

Wenche Lise Kristiansen 

Øystein Magnar Kostamo 
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1.2 Referat av innspill ved varsel om planoppstart 

Her følger en kort oppsummering av de innspill som er kommet inn under varslingsfasen. 

Forslagsstillers/planadministrasjonens kommentar til innspillene er satt i kursiv med blå 

bakgrunn under hvert innspill. 

Statlige og fylkeskommunale myndigheter 

1. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, brev datert 12.12.14

Fylkesmannen i Finnmark har flere merknader til varslet planarbeid:

 Anbefaler bruk av reguleringsplanveileder fra Miljøverndepartementet.

 At navnsetting og nasjonal arealplan-ID skal følge kartforskriftens § 9.

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

 Fylkesmannen henviser til det nasjonale målet om å sikre gode oppvekstmiljøer for barn

og unge og ser det som viktig at virkninger av gjennomføring av detaljplanen blir

redegjort for i planbeskrivelsen. Fylkesmannen forventer at hensynet til barn- og unge blir

ivaretatt i det videre planarbeidet.

 Fylkesmannen anbefaler veileder for behandling av støyspørsmålet. Planområdet ligger

like ved E6 gjennom Alta og deler av den ligger innenfor «gul støysone». «Gul støysone»

er en vurderingssone, hvor bebyggelse med støyfølsom bruksformål kan oppføres dersom

avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Fylkesmannen forutsetter at støy blir

utredet i forbindelse med planarbeidet og at støy utredes på bakgrunn av oppdaterte

trafikktellinger. Fremtidig trafikkutvikling for planområdet må vurderes. Utredningen må

omfatte en beskrivelse av nødvendige avbøtende tiltak for å redusere støy og dokumentere

oppfyllelse av krav til innendørs støy og støy på uteplasser og utenfor rom med

støyfølsomt bruk. Reguleringsbestemmelsene bør ha rekkefølgebestemmelser som sikrer

at støytiltak iverksettes seinest samtidig med utbyggingen. Fylkesmannen anbefaler om at

støysoner markeres på plankartet som hensynssone.

 Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og virkemidler kommunen er

tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging. Folkehelse skal integreres i all

planlegging. Det er viktig at grøntområder for friluftsliv i nærmiljøet og i tilknyting til

sentrum, skoler og barnehager ivaretas og at nye grøntområder sikres i arealplaner. Gode

nærmiljøer og muligheter til å utøve fritidsaktiviteter er nødvendig for å sikre barn og

unge gode levekår, utviklingsmuligheter og trygge oppvekstmiljø.

 Fylkesmannen oppfordrer kommunen å lage en risiko- og sårbarhetsanalyse og belyser

spesifikt temaene: fare for skred og risikoen knyttet til radon.

 Naturmangfoldloven skal vurderes i alle plansaker.

Planadministrasjonens kommentar: 

Merknadene vurderes som ivaretatt. 

 Reguleringsplanveilederen er lagt til grunn.

 Navnsetting og nasjonal arealplan-ID følger kartforskriftens § 9.

 Grad av utnytting er fastsatt i planens bestemmelser.

 Virkninger av gjennomføring av planen er beskrevet i planbeskrivelsen.

 Det er utarbeidet en foreløpig støyutredning for planområdet, se vedlegg ? til
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planbeskrivelsen. En oppdatert støyutredning vil legges ved når planen skal til 

sluttbehandling. Gul støysone er markert i plankart med hensynssone. 

 Grøntområder for friluftsliv er ivaretatt i planarbeidet. Det er regulert inn ny

trase for lysløypa der denne kommer i konflikt med de nye utbyggingsområdene.

Mellom hvert av de 7 boligfeltene i området er det spart en grønn korridor, for å

sikre passasje og begrense privatisering av området.

 Det er laget en Risiko og sårbarhetsanalyse, lagt ved i vedlegg 2 til

planbeskrivelsen.

 Naturmangfoldloven er vurdert.

2. Finnmark Fylkeskommune, areal- og kulturvernavdelingen, brev av 12.12.14

Fylkeskommunen minner om universell utforming som skal ivaretas i planleggingen og

kravene til enkelte byggetiltak. Lokale leke- og oppholdsmuligheter for barn og unge bør

vurderes før boliger og veier plasseres.

Da kommunen ikke anser det påkrevet med utarbeidelse av konsekvensutredning, ber

Finnmark fylkeskommune om at virkningene for Komsa kommer tydelig frem i

planbeskrivelsen.

Finnmark fylkeskommune har i tidligere saker, særskilt i sammenheng med kommuneplanens

arealdel, akseptert at området Lille-Komsa settes av til boligformål. Området er bare delvis

undersøkt tidligere og de vurderer det som sannsynlig at det kan finnes automatisk freda

kulturminner som tidligere ikke er påvist. Finnmark fylkeskommunes arkeolog må derfor

gjøre ei befaring for en endelig uttalelse kan gis.

Planadministrasjonens kommentar:

Merknadene anses som ivaretatt i planforslaget.

Virkningene for Komsa er beskrevet i planbeskrivelsen. Likeså med forhold som berører

barn og unge og friluftslivet.

3. Sametinget, brev av 10.12.14

Sametinget minner kommunen om at de i loven er pålagt plikten å bistå i planleggingen når

den berør saker av betydning for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det

aktuelle området og har derfor ingen kulturminnefaglige merknader til planarbeidet. Skulle det

under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i

området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og

Finnmark fylkeskommune omgående.

Planadministrasjonens kommentar:

Innspillet er tatt til orientering.
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4. Statens vegvesen, brev av 08.12.14

Statens vegvesen vil påpeke at boligene i Lille-Komsa vil ligge i en sentral del av Alta og at

nærheten til viktige servicefunksjoner, skoler og sentrum muliggjør en økt satsning på gåing

og sykling. Vegvesenet forutsetter at Alta kommune har et sterkt fokus på å tilrettelegge for

dette i områdeplanen og at løsninger for kollektivtransport må ivaretas i planen.

Vegvesenet forutsetter at biltrafikken til og fra området ledes ut i eksisterende rundkjøringer

på E6 og det må vurderes hvilke tiltak som er nødvendig å gjøre på eksisterende vegnett for å

sikre en god trafikkutvikling til det nye boligområdet. Vegvesenet ønsker å delta i disse

vurderingene. Vegvesenet minner også om at byggegrensen til E6 er 50 meter og dersom

grensen skal fravikes ønsker de å være en aktiv part i vurderingen av hvilke tiltak som

planlegges langs E6.

Planadministrasjonens kommentar:

Merknadene anses som ivaretatt i planforslaget.

Tilrettelegging for gående og syklende har vært viktig i planarbeidet. Det er også

foreslått ny plassering av kollektivholdeplasser langs E6 nærmere utbyggingsområdet,

for å tilrettelegge for mer bruk av kollektivtransport. Plasseringen er vurdert ut i fra

hensiktsmessighet både for utbyggingen i Lille-Komsa, og boligbebyggelsen i Gamle

sentrum på motsatt side av E6.

5. NVE, brev av 29.01.15

NVE kan ikke se at planarbeidet berører deres ansvarsområder i nevneverdig grad. De viser til

NGUs sine løsmassekart og mener at grunnforholdene ikke burde by på utfordringer. I

planområdet er det ingen kraftledninger som er del av sentral- og regionalnett og eventuelle

andre kraftledninger reguleres som teknisk infrastruktur.

Planadministrasjonens kommentar:

Innspillet er tatt til orientering.

Kommunale myndigheter 

6. Kommunalteknikk, Alta kommune, brev av 04.12.14

Kommunalteknikk har følgende merknader:

 Det bør i planarbeidet utredes og beskrives hvordan systemene for vann, avløp og

overvann skal løses.

 Vann og avløpsledninger som allerede er etablert i området må ivaretas og/eller legges om.

 Overvannshåndteringen for det omsøkte området bør sees i en sammenheng med blågrønn

struktur, og i størst mulig grad løses innenfor det omsøkte området.

 Planen bør avklare hvordan veier og avkjørsler skal løses.

 Veier og kryss må oppgraderes for en økning i trafikkbildet i det aktuelle planområdet.

 Adkomst til høydebasseng må ivaretas.

 Planen må tilrettelegge for myke trafikanter.
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 Kravene gitt i kommunal va-norm og veinorm må følges.

Plandministrasjonens kommentar: 

Merknadene er ivaretatt i planforslaget. 

 Det er laget et foreløpig VA-notat for den overordnede løsningen i feltet.

 Det er satt av et område for fordrøyningsbasseng, som fortrinnsvis skal løses

åpent og med en landskapsmessig behandling.

 Planen avklarer adkomst til området. Avkjøring inn i de ulike delområdene må

løses i de enkelte planprosessene for å få riktig adkomst til den planlagte

bebyggelsen.

 Det er tatt høyde for økning i trafikkbildet fra E6 og inn i området.

 Adkomsten til høydebassenget er ivaretatt.

7. Helse og sosial, Alta kommune, brev av 12.12.14

Helse og sosial har følgende merknader: 

 Kravene i forskrift om miljørettet helsevern må være ivaretatt, spesielt kap 3.

 Det er viktig at det tas hensyn til friluftslivet i området, det må sikres en god ferdsel

gjennom området. Området brukes aktivt av befolkningen til alle årstider, som snarvei, til

lek, til trim og fysisk aktivitet, til bærplukking, til utsiktspunkt mv. Det er viktig at

turløyper gjennom området videreføres, samt at det legges til rette for stier gjennom

området.

 Det er viktig at man ved planlegging vurderer sikkerheten til vannverket ved at det legges

opp til boliger nært inntil et eksisterende høydebasseng.

 Det bør legges til rette for snarveier i feltet, her gjelder både til rundkjøring i Kvilekrysset,

fra bebyggelsen til Komsa skole samt mot stier som går opp til Komsatoppen.

 Da planområdet grenser mot E6 er det viktig at ved planlegging av området ta hensyn til

støy fra E6. Veileder for behandling av støy i arealplanlegging må legges til grunn i

planleggingen.

Administrasjonens kommentar: 

Merknadene anses som ivaretatt i planforslaget. 

 Det er sikret grønne korridorer og muligheter for stier mellom alle delfelt i 
området. Der det var behov for det er ny trase for skiløype regulert inn i 
planforslaget.

 Det er tilstrekkelig avstand mellom boliger og høydebasseng. Områdene 
nærmest høydebassenget er avsatt til Grønnstruktur.

 Det er godt tilrettelagt for snarveier og stier i feltet.

 Støyskjermingstiltak vil være viktige utredningstema i påfølgende 
detaljreguelringer.
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8. Barn og unges representant, Alta kommune, brev av 11.12.14

Barn og unges representant har følgende merknader:

 Det går i dag en turløype gjennom området, som er både en skiløype og en løype på

barmark. Området brukes veldig mye både sommer og vinter av både barn og voksne.

Løype brukes også som skoleveg mot Komsa skole. Det er meget viktig at det settes av

areal til at løypa fortsatt kan bestå.

 Det bør vurderes å sette av areal til gang- og sykkelveg som krysser E6. Det vil bli en

snarveg mot Finnmarkshallen/Alta ungdomsskole.

 Det bør være en snarveg mot rundkjøring i Kvilekrysset.

 Det bør være snarveger fra bebyggelsen mot Komsa skole/uteområdet ved skolen og mot

stiene som går opp til Komsatoppen.

 Det bør være mulig å beveges seg for gående/syklende gjennom området på kryss og tvers.

 Lekeplasser bør plasseres sentralt.

Administrasjonens kommentar: 

Merknadene anses som ivaretatt i planforslaget. 

 Der skiløypa er i konflikt med nye boliger er ny trase regulert inn. Det er også

satt av mye areal til grønnstruktur, for å bevare stier og areal til at nye stier kan

dannes.

 Det er tilrettelagt for kryssing av E6 og gang- og sykkelveiforbindelse i retning

Finnmarkshallen.

 Det går stier i området som kan fungere som snarveg mot rundkjøring i

Kvilekrysset. Fortausløsning langs adkomstvei i området er forlenget til gang- 

og sykkelveien langs E6.

 Det er god kobling mellom boligområdene og snarveier og stier.

 Ivaretatt

 Lekeplasser plasseres i hvert felt.

Organisasjoner og private parter 

9. Sameiet Kvilesletta, brev av 12.12.14

Sameiet Kvilesletta og styret er opptatt av at en det i videre planlegging sikrer allmenhetens

bruk av området sommer som vinter. Byløypa krysser E6 ved Kvilekrysset og for å gjøre

kryssingen av E6 mer trafikksikker, ber styret om at det bygges en planfri overgang i dette

området. Dersom eksisterende lysløyper eller mye brukte stier berøres av

utbyggingen/reguleringen, må alternative traséer finnes og ferdigstilles av utbygger. Det er

også viktig for sameiet å understreke at tverrgående løyper/stier må sikres, slik at bl.a.

skoleelever og barnehager som benytter stier fra gangvei nord for E6 fortsatt får tilgang til

området mot nord.

Planadministrasjonens kommentar:
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E6 ved Kvilekrysset ligger utenfor planområdet, og problemstillinger innenfor 

planområdet berører ikke dette området. 

Tverrgående løyper og stier innenfor planområdet i ivaretatt i størst mulig grad. Det er 

sikret grønne passasjer mellom de ulike utbyggingsområdene, og lysløypa er lagt om 

der denne kom i konflikt med den nye utbyggingen. Det er lagt opp til gjennomgående 

fortausløsning gjennom feltet fra gangvei ved E6. Det stilles rekkefølgekrav om at 

gangveier, omlegging av lysløype etc skal være ferdigstilt før man gir byggetillatelse for 

boliger i området. 

10. Cato Normanseth, nabo, brev av 17.12.14

Cato Normanseth protesterer mot at all trafikk opp til det nye planlagte boligfeltet i Lille-

Komsa skal kanaliseres inn i Komsaveien. Normanseth blir direkte berørt av dette da han har

en bolig i Komsaveien 12. Om endringer skjer med Komsaveien kan støy og trafikk komme

tett opp på huset hans og det kan hende at det må gjøres støyforbedrende tiltak på boligen.

Administrasjonens kommentar:

Trafikken inn til det nye området må kanaliseres inn Komsahøyden, noe som dessverre

vil gi økt trafikk forbi Normanseths bolig. Behovet for avbøtende/støyskjermende tiltak

vil utredes mens planforslaget er på høring. Dersom det er behvo for det, vil dette

innarbeides i planen før den går til sluttbehandling.
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Vedlegg 2: Forenklet ROS-analyse 
 
 

 

3.1 Naturbasert sårbarhet 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad
1
 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no 
Sterk vind  x Kan være litt vind i høyere deler av 

området. 

Store nedbørsmengder  x Små nedbørsmengder i Alta.  

Store snømengder  x Små nedbørsmengder i Alta. 

Annet?   Ikke kjent 

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

Springflo  x Ligger over 60 moh 

Historisk flomnivå
2
  x Området er ikke flomutsatt 

Annet?   Ikke kjent 

Strålefare www.nrpa.no, www.alta.kommune.no 
Radon  x Sikret iht. bestemmelser i TEK 

Skredfare www.skrednett.no, www.alta.kommune.no 
Jord- og leirskred  x Området er plassert på fjell 

Kvikkleireskred  x -«- 

Løsmasseskred  x -«- 

Snø- og isskred  x  

Steinras, steinsprang  x  

Historisk rasfare?
3
   Ikke kjent 

Annet?   Ikke kjent 

Dårlig byggegrunn 
Setninger  x  

Utglidninger  x  

Annet?   Ikke kjent 

Skadedyr 
?  x Ikke kjent 

Annet? 
   Ikke kjent 

 

 

                                                 
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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3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  x Ikke kjent 

Eksplosjonsfare  x Ikke kjent 

Forurenset vann 

Drikkevannkilde  x Vannres. i området 

Badevann, fiskevann, elver oa  x  

Nedbørsfelt  x  

Grunnvannsnivået  x  

Annet?   Ikke kjent 

Forurensning – grunn
4
 

Kjemikalieutslipp  x  

Annet?   Ikke kjent 

Forurensning – luft  
Støy

5
 x  Området ligger langs E6, og nesten 

hele området berøres av gul støysone. 

Den sørligste delen av området ligger 

i rød støysone. Avbøtende tiltak må 

vurderes i detaljregulering. 

Støv/partikler/røyk x  -«- 

Lukt  x  

Annet?   Ikke kjent 

Lagringsplass farlige stoffer
6
 

-  x  

Skytefelt (militært/sivilt) 
Støy  x Ligger ikke i nærheten av skytefelt 

Annen fare   Ikke kjent 

Smittefare 

-  x Ikke aktuelt 

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 
Høyspentlinje  x Ikke aktuelt 

Trafo  x Trafo er plassert langt fra boligene 

Andre installasjoner?   Ikke kjent 

Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  x Ikke aktuelt 

Militære anlegg
7
  x Ikke aktuelt 

Tidligere avfallsdeponi  x Ikke aktuelt 

Annet?   Ikke kjent 

                                                 
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  Trafikkstøy fra E6, gul og rød 

støysone 

Støv/partikler x  E6 

Lukt  x  

Annet?   Ikke kjent 

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei x  E6 

Annet?   Ikke kjent 

Ulykker på nærliggende transportåre
8
 

Vann/sjø  x Ikke relevant 

Luft  x Ikke relevant 

Vei  x  

Damanlegg  x Ikke relevant 

Bru  x Ikke relevant 

Annet?   Ikke kjent 

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?   Ikke kjent 

 

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 


