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Planlagt behandling: 
Planutvalget 
 
Administrasjonens innstilling: 
 
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11, legges planforslag for detaljregulering for 

Maskinsvingen 20, bestående av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, alle 
datert 14.09.18, ut på offentlig ettersyn i seks uker. 

 
Forslagsstiller må oppdatere situasjonsplan for å illustrere egnede uteområder, jf. 
planbeskrivelsens pkt. 3.4.1, før saken kan sluttbehandles.  

 
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-15 legges rammesøknad for området ut på 

offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
Saksutredning: 
Vedlegg: 
1. Plankart, datert 14.09.18 

2. Bestemmelser, datert 14.09.18 

3. Planbeskrivelse, datert 14.09.18 

 Vedlegg til planbeskrivelsen: Referat fra oppstartsmøte 

 Vedlegg til planbeskrivelsen: Innspill 

 Vedlegg til planbeskrivelsen: ROS-analyse 

Vedlegg til planbeskrivelsen: VA-plan 
Vedlegg til planbeskrivelsen: Skisseprosjekt 

Vedlegg til planbeskrivelsen: Situasjonsplan 
Vedlegg til planbeskrivelsen: Sol-/Skyggestudier 
Vedlegg til planbeskrivelsen: Søknad om rammetillatelse  

 
Andre saksdok.: 
Andre saksdokumenter og tidligere innsendte planforslag finnes på saksnr. 15/5497 og 
12/2086. 
Bakgrunn: 
Verte arkitekter AS fremmer på vegne av tiltakshaver, SB2 Eiendom AS, forslag til 
detaljregulering for Maskinsvingen 20. 



 
Planområdet  
Planområdet ligger tilknyttet Maskinsvingen og tomten strekker seg fra Maskinsvingen og 
opp til Skiveien. Planområdet omfatter privat eiendom gnr 29 bnr 1 fnr 196. Området rundt 
planområdet består til stor del av eneboliger og eldre bebyggelse. Gjeldende plan er 
kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til boligbebyggelse. 
 
Saksgang 
Saken ble varslet i 2012 og har siden blitt fremmet i flere alternativer. Tidligere forslag 
utdypes ikke her men avvisning av tidligere planforslag har i hovedsak vært begrunnet med 
for høy utnyttelsesgrad på en liten tomt med krevende terreng, som har resultert i en rekke 
forslag som viser fortetting med for dårlig estetisk og funksjonell kvalitet. 
 
Administrasjonen har tidligere anbefalt forslagsstiller om at et utbyggingsprosjekt på inntil 4 
boenheter på tomta ville kunne føre til gode løsninger, og plankrav kunne vært unngått. 
Utbygger ønsket ikke å følge anbefalingen av hensyn til lønnsomhet i utbyggingsprosjektet. 
Imidlertid har planutvalget gjennom prosessen vært positiv til konsentrert utbygging på 
tomta i form av et utbyggingsprosjekt som overstiger 4 boenheter. 
 
Jf. planutvalgets vedtak i møte 09.12.15 ble planforslag for regulering av tomt i 
Maskinsvingen 20 avvist, og administrasjonen ble anmodet om å gå i dialog med utbygger for 
å finne minnelige løsninger, som tilfredsstilte plankrav. 
 
Det er nå utarbeidet revidert detaljplanforslag for Maskinsvingen 20, der området 
tilrettelegges for rekkehus. Forslagsstiller har anmodet felles/parallell plan- og 
byggesaksbehandling, rammesøknad ligger derfor som et vedlegg til planbeskrivelsen.  
 
Høring/merknader  
En oppsummering av innkomne uttalelser ved varsel om planoppstart er gjengitt i 
planbeskrivelsen (vedlegg 3) og kommentert av forslagsstiller. Innkomne innspill tyder på at 
etablering av konsentrert boligbebyggelse i området kan være konfliktfylt med hensyn på 
naboer. Innspillene er blant annet i forhold til økt forurensning, fortetting i kommuneplanen, 
lekeplass, gang- og sykkelvei, bomiljø, estetikk, høy utnyttelsesgrad og en områdeplan for 
fortetting. 
 
Imidlertid har forutsetningene for prosjektet endret seg siden varsling, dette i form av en 
betraktelig nedskalering av prosjektets størrelse.  Myndigheter og berørte parter får nå 
anledning til å uttale seg på nytt vedrørende saken. 
 
Planforslaget 
Planens intensjon 
Planens intensjon er å legge til rette for boligfortetting og i den sammenheng utvikle 
området til konsentrert bebyggelse. Det tilrettelegges for gode bokvaliteter i form av privat 
og felles uteareal for alle enheter. 

 



 
Figur 1: Forslagets plankart. 
 

Bebyggelsen 
Det legges til rette for fortetting i form rekkehus med to etasjer og med møneretning 
parallelt med Maskinsvingen.  Eksisterende bebyggelse på eiendommen rives. Ny 

bebyggelsesstruktur er tilrettelagt med to rekkehus med hver 3 boenheter. Den ene er 
plassert øverst i skråningen mot Skiveien og den andre nærmest Maskinsvingen i sør. Mellom 
og i tilknytning til boligene etableres det felles utearealer med orientering mot henholdsvis 
sør og sør-vest. Alle boliger har privat uteareal mot sør samt mot nord-vest. Hovedatkomst til 
boligene skjer fra Maskinsvingen.  
 
Bygningsfasader utformes med en kombinasjon av tre og sementbaserte plater og gis et 
moderne formspråk. Ny bebyggelse er imidlertid tilpasset omkringliggende bebyggelse i 
forhold til størrelse, høyde og takform. Plassering av rekkehus tillates bygd inntil 
formålsgrense. Dette vil i praksis innebære at bygninger kan plasseres nærmere eksisterende 
bygg på naboeiendom enn 8 meter. Ansvaret for brannskille og nødvendige hensyn til 
brannkrav ligger hos utbygger. 
Berørte parter bes gjøre seg kjent med målsatt situasjonsplan og se rammesøknad for 
nærmere informasjon. 
 
Den nye bebyggelsen har utearealer mot sør og nord-vest, og alle enheter er sikret minimum 
3 soltimer. Solforhold i området for tidsrommet 8 til 16 forandres i utgangspunkt ikke i 
forbindelse med nyetableringen. Den kan imidlertid berøre morgensolen før klokken 08:00 
for eiendom 29/234 vest for planområdet, og vil berøre kveldssolen noe for eiendom 29/336 
øst for planområdet.  
 
Se for øvrig planbeskrivelsens vedlegg 7; sol-/skyggestudier  
 



 
Figur 2: Målsatt situasjonsplan. Finnes som vedlegg til planbeskrivelsen. 
 

Trafikale løsninger/Parkering 
Trafikale løsninger på tomta er løst på en måte som skiller myke trafikanter og motorisert 
trafikk, slik at en unngår konflikt mellom disse gruppene. Atkomst til området løses fra 
Maskinsvingen. Planforslaget legger også til rette for eventuell framtidig etablering av fortau 
langs nordsiden av Maskinsvingen.  
Planen legger opp til en parkeringsdekning på 1,25 pr. boenhet. Krav til parkeringsdekning for 
denne type bebyggelse er i kommuneplanens arealdel satt til 2,0 pr. boenhet. 
Administrasjonen kan imidlertid akseptere forslaget som en minnelig løsning da en tidligere 
har tillatt nedjustering av parkeringskrav på regulering av småhusbebyggelse i sentrumsnære 
områder. 
 

Uteoppholdsareal/lekeplass 
Lekeplass er regulert inn på området. Man ser av situasjonsplanen at en ikke har lyktes å 
oppfylle krav til 100 m2 egnet lekeareal, men administrasjonen kan vurdere dette som en 
minnelig løsning, da konsulent argumenterer for at en kan anrette sklie/akebakke for små 
barn ved å utnytte høydeforskjeller på tomta.  
 
Uteoppholdsarealer er beskrevet i planbeskrivelsens punkt 3.4.1: Området er tilrettelagt med 
50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Herav utgjør private uteoppholdsarealer i form av 
balkonger om lag 120 m2 av det samlede krav på 300 m2. Gatetun som tilrettelegges langs 
områdets østlige kant er ikke bare atkomst til BKS2, men også uteoppholdsarealer med fast 
dekke som kan tilrettelegges med sitteplasser og lignende. De solrike deler av gatetun-
området utgjør ca. 180 m2. Administrasjonen ønsker imidlertid å se egnede 
uteoppholdsarealer inntegnet og målsatt på situasjonsplan før saken kan fremmes til 
sluttbehandling. Det påminnes om at parkering, lekeplass og terreng brattere enn 1:3 ikke 
skal medregnes i uteoppholdsarealer. 
 



Innenfor området tilrettelegges gatetun det også for sykkelparkering, søppelstasjon og 
sportsboder for boligene. 
 
Risiko- og sårbarhetsmessige forhold 
Som et ledd i planprosessen er det utarbeidet forenklet ROS-analyse (se planbeskrivelsens 
vedlegg 3). 
 
Rekkefølgekrav 
Parkerings- og leke-/uteoppholdsarealer innenfor planområdet skal være ferdigstilt før det 
kan gis brukstillatelse/ferdigattest. 
 
Universell utforming 
Prosjektet har i liten/ingen grad tilrettelagt for universell utforming. Noe som i denne 
konkrete sak viser seg å være praktisk umulig med tanke på terrengutfordringer i 
kombinasjonen med ønsket volum på prosjektet (jf. planbeskrivelsens pkt.6, utbyggers 
argumentasjon for et økonomisk rentabelt prosjekt). Det vil være begrensninger som 
utelukker enkelte brukergrupper i samfunnet fra å kunne bruke disse boligene og 
utearealene, spesielt med tanke på de nordligste boenhetene (BKS2). Snø og is vil i tillegg 
utgjøre en ekstra mobilitetsbarriere i trappeløsningen som leder fram til boligene. Prosjektet 
berører heller ikke noen offentlige arealer, slik at det kun vil være beboere i Maskinsvingen 
20 som berøres av utfordringer tilknyttet mobilitetsutfordringer. Sett bort i fra tilgjengelighet 
vurderer administrasjonen at boligprosjektet er av relativt god kvalitet. Administrasjonen 
vurderer at dette kan anses som en minnelig løsning, da det i utgangspunktet ikke er direkte 
hjemmel jf. plankrav for å avvise planforslaget på grunnlag av manglende universell 
utforming. Kommunen må imidlertid erkjenne at en i denne saken er villig til å gå på 
kompromiss med prinsippet for universell utforming. 
 
Se for øvrig konsekvenser av planforslaget og begrunnelse for valgte løsninger i 
planbeskrivelsen. 
 
Foreløpig vurdering etter naturmangfoldloven  
I henhold til naturmangfoldlovens (nml.) § 7 skal prinsippene i nml. §§ 8-12 legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er planadministrasjonens 
foreløpige vurdering at naturmangfold og økosystemer ikke vil bli nevneverdig berørt av 
omsøkte endring. En videre vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses derfor ikke 
relevant i denne saken. 
 
Økonomiske konsekvenser/Utbyggingsavtale: 
Utbygger må påta seg kostnader ved omlegging av eksisterende VA-ledning før 
igangsettingstillatelse kan gis, samt kostnader ved frikjøp av nær- og grendelekeplass. Signert 
avtale vil foreligge ved sluttbehandling av saken. 
 
 
 
 
 
 



Konklusjon: 
Administrasjonen har vurdert forslaget i henhold til planutvalgets anmodning om å finne 
minnelige løsninger. Kommunens tilbakemeldinger i forbindelse med tidligere avviste 
planforslag er i tillegg imøtekommet på en akseptabel måte. Det nye planforslaget har 
moderert utnyttelsesgraden og har presentert en bebyggelse i 2 etasjer i henhold til 
administrasjonens tidligere anbefalinger. Administrasjonen vil derfor etter en samlet 
vurdering nå anbefale at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
  
 
  
 
Alta, 24.09.18 
 
Oddvar K Konst      Hallgeir Strifeldt  
Kommunalleder samfunnsutvikling    Fagleder plan  
 
Ann Elisabeth Karlsen 
Fagleder byggesak    
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


