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Planutvalget 
 
Administrasjonens innstilling: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 anbefales ikke utlegging av 
detaljreguleringsforslag for A9, Alta sentrum, bestående av plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse, alle datert 06.07.2019, før nedenstående endringer er gjort:  
 

 Område P4 endres til torg. 

 Utforming og høyde på bygg revideres.  

 De bestemmelser som er beskrevet i saksutredningen under, må korrigeres. 
 
Alle endringer er beskrevet i dette saksfremlegg under vurdering.  
 
Administrasjonen gis delegert fullmakt til å legge ut planforslaget på offentlig ettersyn når de 
beskrevne endringene er utført. 
 
Saksutredning 
Vedlegg: 
  1. Plankart, datert 06.07.19  

2. Planbestemmelser, datert 06.07.19 
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 06.07.19  

Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte  
Vedlegg 2: Saksprotokoll kommunestyret  
Vedlegg 3: Innspill ved varsel om oppstart og offentlig ettersyn  
Vedlegg 4: Forenklet ROS-analyse  
Vedlegg 5: Geoteknisk rapport  
Vedlegg 6: Miljøteknisk rapport  
Vedlegg 7: Adkomstløsninger til P-kjeller  
Vedlegg 8: Solstudier  
Vedlegg 9: Trafikkanalyse 
Vedlegg 10: VAO-rammeplan 
Vedlegg 11: Plan, snitt og fasader – foreløpige skisser  

 4. Saksfremlegg sluttbehandling og oppheving av plan med saksprotokoll 
 
 
Andre saksdokumenter 
Saksdokumenter for plansaken finns på saksnr. 15/5502 og 15/2555. 



 
Bakgrunn og saksgang 
Rambøll AS har på vegne av Thon kjøpesenter Nord AS utarbeidet et revidert forslag til 
detaljregulering for kjøpesenter og leiligheter. Etter at kommunestyret vedtok 
detaljreguleringen i møte 18.06.18 (PS 40/18), meddelte tiltakshaver at de skulle skrinlegge 
sine utbyggingsplaner på Alta sentrum og ønsket å trekke plansaken. Årsaken til beslutningen 
ble begrunnet med at endringene i sluttbehandlingens vedtak var av såpass vesentlig 
karakter at de ikke var å anse som gjennomførbare løsninger for dem. Alta kommune 
v/politisk ledelse og Amfi opprettet dialog etter at saken ble trukket og Amfi hadde da en 
ønske om å bearbeide planforslaget og fremme saken til ny behandling. Kommunestyret 
omgjorde sitt vedtak og planen ble opphevet i møte 19.11.18.  
 
Tiltakshaver har etter dette vært i dialog med kommunen og planforslag fremmes nå til 
fornyet offentlig ettersyn med noen endringer.  
 
Gjeldende planstatus  
Gjeldende plan for området er Områdeplan for Alta sentrum, revisjon (vedtatt 26.04.11), der 
eiendom 28/118 (A9) er avsatt til næringsbebyggelse og eiendommene 28/100 og 28/288 er 
avsatt til parkering, kjøreveg, fortau og gatetun (P3, P4, TC15, TA22).  
 
Foreslått planområde grenser mot 3 reguleringsplaner:  

 Reguleringsplan for Alta sentrum – uterom – gågate (planid 19980092)  

 Reguleringsplan for F8/Markveien 38 – forretning/bolig (planid 20060012)  

 Reguleringsplan for Amfi – Alta storsenter (planid 20070026)  
 
Område A9 har ikke plankrav og kan bebygges uten detaljregulering, men tiltaket omfatter et 
større område enn A9, og er derfor ikke i samsvar med gjeldende områderegulering, og dette 
har utløst krav om reguleringsplan. 
 
Høring/merknader 
I henhold til pbl. § 12-8 ble varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet sendt ut 03.10.16, 
og berørte parter og myndigheter tilskrevet. I forbindelse med varslingen kom det inn 7 
merknader. Oppsummering med forslagsstillers kommentarer finns i kapittel 4 i 
planbeskrivelsen (vedlegg 3). For oppsummering av innspill fra tidligere offentlig ettersyn, 
vises det til tidligere saksfremlegg (saksnr. 15/5502), vedlegg 4.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Nytt bygg blir bygget ut i privat regi av tiltakshaver. Utbyggingsavtale er under utarbeidelse 
med Alta kommune hvor man avklarer hvilke økonomiske plikter som påhviler utbygger og 
Alta kommune. Dette fremmes i egen sak. 
 
Vurdering 
Planforslaget er i stor grad mer eller mindre likt det forslag som ble fremmet forrige gang til 
offentlig ettersyn. For mer informasjon og vurdering over dette er derfor saksfremlegg for 
sluttbehandling i 2018 vedlagt. (vedlegg 4). Det som skiller seg i forslaget og det som 
planadministrasjon fortsatt ikke er enig i er som følger: 
 



 Torg vs. parkering: Område P4 i gjeldende områderegulering er i planforslaget regulert 
til «gatetun/sambruksareal», der parkering er tillatt da det ikke er behov for full torg-
/markedsaktivitet. Dagens parkering brukes noen ganger om året til festivaler og 
lignende, men største delen av året er det kun en parkering. Ved første offentlig 
ettersyn var planforslaget lagt ut med to forslag på dette areal: torg eller parkering. 
Planadministrasjon innstilte da på at arealet skulle bli en forlengelse av dagens 
torg/park, da man ser det som en viktig strategi i arbeidet for et framtidsrettet 
sentrum. Å ta ut bakkeparkeringen, og med den en stor mengde trafikk ut fra et av de 
mest sentrale delene av Alta sentrum er med på å skape et levende sentrum. Uterom 
og forbindelser på hele arealet må planlegges i et prosjekt. Torget i sin helhet (både 
nytt areal og eksisterende torg) skal ses videre på i et kommunalt prosjekt og skal ikke 
planlegges av en enkelt privat utbygger.  
 
Kommunestyret støttet administrasjonen ved sluttbehandling av planforslaget 2018 
og ville se et torgareal, fremfor parkering på P4. 
 

 
Fig 1. Plankart fra offentlig ettersyn 2018 med torg i stedet for gatetun/parkering. 

 
Planadministrasjon anbefaler ikke utleggelse av planforslag med område P4 til 
parkering (også om ordet parkering ikke er brukt som navn på formål). Formål i plan 
skal endres fra «Gatetun/sambruksareal» til «Torg». Tillates parkering så blir det 
vanskelig å senere endre dette. 

 

 Høyde på bygning/boligblokker: I dialog med kvartal Byhagen ble etasjetallene på 
Scania-tomten (A9) satt i områdereguleringen for sentrum, 3 etasjer mot Byhagen og 
4 etasjer mot parkeringshuset til Amfi. Byhagen har 1 etasje næringsareal og 3 etasjer 
med boliger ovenfor.  
 



I planforslaget er den nye fasaden til Amfi mot Byhagen 2 etasjer kjøpesenter (5 meter 
etasjehøyde på kjøpesenterdelen) og 3 etasjer boligblokk (5 etasjen er inntrukket). 
Gesimshøyde (flatt tak) på Byhagen ved Hesteskoen er +67,2 og i planforslaget får 
nytt bygg mot Byhagen en gesimshøyde på +74,0. De to blokkene oppe på 
kjøpesentret er begge foreslått med 3 etasjer (5 etasjer totalt) og det er kun på 
blokken mot Byhagen som øverste etasjen er inntrukket. Bygningen i planforslaget har 
en omtrent dobbelt så lang fasade mot øst og vest som områdereguleringen har lagt 
opp til. Høyden og volumet på bygningen har stor konsekvens for området rundt (torg 
og eksisterende bygninger), særlig skyggevirkning/lysforhold vil ha stor innvirkning. 
 
Planadministrasjon kan ikke anbefale høyden på østre delen av nytt bygg og har 
følgende forslag til endringer:  
- Bygningen (boligdelen) bør ha formen av et kvartal/karrê, med mer fasade mot 

Bjørn Wirkolas vei. 
- Åpningen i bygningsmassen bør være ovenfor ny varelevering. 
- Øvre etasjer bør så lite som mulig stikke ut over fortau eller torget. 
- Det er fortsatt for mange etasjer på bygningsvolumet mot Byhagen, skyggen på 

deres utearealer er svært uheldig. Det gjelder både uteområder og 
terrasser/vinduer i boenheter.  

Fig 2. Planadministrasjonens forslag/skisse på utforming av nytt bygg.  
 

 Utforming av bygg: Skisseprosjektet som er vedlagt planbeskrivelsen (vedlegg 3) er 
revidert siden rammesøknaden ved tidligere offentlig ettersyn. Det er en del 
forbedringer, men det er også flere fasader som ser ut til å ikke ha noen vinduer eller 
innganger. Bestemmelsene belyser ikke dette tilstrekkelig og kravet om åpenhet 
gjelder kun første etasjen (men det synes imidlertid ikke på skissene).  
På fasadetegningene nedenfor er det tydelig at det er få åpninger i fasadene i første 
og andre etasjen (flere fasader er med i vedlegg 11 til planbeskrivelsen). Det blir også 
tydelig at det er et svært volum til bygning som skal plasseres midt i sentrum. Behovet 
for å bryte opp fasadene med materialer og åpninger er ekstremt viktig. Altas 



innbyggere skal leve med en slik bygning i lang tid fremover, det er ikke et midlertidig 
bygg, og endringer i ettertid vet vi er vanskelig. 

 
Fig 3. Fasade mot øst (mot Byhagen).  

 
Fig 4. Fasade mot sør (Bjørn Wirkolas vei).  
 

 Bestemmelser: Planadministrasjon foreslår endringer i spesifikke bestemmelser. De 
bestemmelser det gjelder er: 
 
- 4.1.1 d): Avstand mellom inngangspartier. Områdereguleringen på sentrum har 

krav om at avstand mellom inngangspartier ikke får overstige 30 meter i fasaden. 
Dette skal gjelde også dette bygg. 

- 4.1.3 Takform: Bygget skal ha flate tak (dette er også et krav i 
områdereguleringen).  

- 4.1.5 a): Parkering boliger. Alle boenheter skal ha 2 sykkelparkeringsplasser (krav i 
områdereguleringen).  

 

 Parkering og utkjøring ved Byhagen: Ved offentlig ettersyn i 2018 kom det merknader 
fra eier av butikklokalene i Byhagen om at det ikke var mulig å komme til med 
varelevering på grunn av for smal vei i Hesteskoen i planforslaget. Det skal i dette 
planforslaget ikke være noen problem å komme inn i Hesteskoen eller svinge inn på 
gaten mellom kunnskapsparken og Byhagen. Det legges også opp til kantparkering 
ved kvartal Byhagen. Planadministrasjon har sett nøye på reguleringsplanen for 
kvartal Byhagen og er av den oppfatning at det er ingen hinder for at bilister kan kjøre 
ut til Markveien på gaten (avsatt til felles avkjørsel i reguleringsplanen) mellom 
kunnskapsparken og Byhagen, når nødvendige skiltevedtak er gjort.  
 



 Boligpolitisk plan; Innholdet i boligpolitisk plan har vært drøftet med utbygger. 
Intensjoner i boligpolitisk plan m.h.t variasjon i boligmassen/type leiligheter, må i 
større grad fremkomme tydelig og forpliktende i plandokumentene. 

 
Det er av stor betydning at en slik investering som dette faktisk er, midt i Alta sentrum, også 
gir noe tilbake til sentrum og innbyggere. Det må passe inn og tilpasses den utviklingen som vi 
ønsker for sentrum. Bygget skal ha verdi for utbygger, men ikke minst også for naboer, 
bedrifter, innbyggere og gjester som bruker vårt sentrum. Å sikre samsvar mellom det som 
planlegges, og det som faktisk blir bygget er derfor av avgjørende betydning for å kunne styre 
utviklingen i ønsket retning. 
 
Konklusjon 
Plandokumentene inneholder en del feil og mangler som ikke er i tråd med områdeplanen for 
sentrum og som må endres før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.  
 
Det anbefales at administrasjon kan legge ut forslaget til offentlig ettersyn når endringene 
som beskrevet i innstillingen og avsnittet ovenfor er utført.  
 
 
 
Alta, 17.06.2019 
 
Oddvar Konst        Hallgeir Strifeldt  
Kommunalleder samfunnsutvikling     Fagleder plan 
 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


