
S AKSFRE M LE G G

Saksnummer: 15 / 5502 - 50
Arkiv: PLNI D 20160010
Sak s beh andler : Nadine Eklöf /Lise Amundsen
Sakstittel: SLU TTBEH AN DLI N G - DETALJREGU LERI N G FOR A9, ALTA SEN TRU M

Planlagt behandling:
Planutvalget
Kommunestyret

Administrasjonens i nnstilling:
1. Med hjemmel i Plan - og bygningslovens § 12 - 12 vedtas reguleringsplan

(detaljregulering) for A9, Alta sentrum, bestående av plankart, bestemmels er og
planbeskrivelse, datert 16.05 .18.

2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta følgende endringer før endelig utsendelse av
reguleringsplanen:

Nedkjøring/oppkjøring til nytt parkeringsanlegg og forholdet til eksisterende bygg i
Hesteskoen: Nedkjøring må flyttes mot vest for å få plass til midlertidig parkering
utenfor Kiwi/B iltema og kjøring med semitrailer.

Varel evering: Flyttes til Hesteskoen/fasade sør oppgraderes

Park på P4

Heis og trapp fra P - kjeller (nordøst)

Gangbrua: Skal utformes og bygges med «hull»/åpning

Saksutredning
Vedlegg:

1. Plankart, datert 27.10.17
2. Planbestemmelser, datert 16.05.18
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 16.05.18

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



Vedlegg 11: VAO - rammeplan

Andre saksdokumenter
Saks dokumenter for plansaken finns på saksnr. 15/5502 og 15/2555 og for byggesaken på
saksnr. 17/3823.

Bakgrunn
Rambøll AS har på vegne av Komsa Eiendom AS utarbeidet forslag til detaljregulering for
kjøpesenter, leiligheter og kontor. Forslaget inneholder reguleringsplan for oppføring av ett
nytt kjøpesenter - , mulig kontor - og leilighetsbygg på 2 etasjer, med parkeringskjeller. Det
legges opp til en gangforbindelse mellom andre e tasje i eksisterende og nytt kjøpesenter.
Amb Arkitekter har utformet rammesøknaden for tiltaket som ble fremmet som en felles
plan - og byggesak.

Rammesøknaden er ikke med til sluttbehan dling nå, men fremmes som egen byggesak.
Rammetillatelse kan ikke gis før planforslaget er vedtatt og endelig utsendt .

Saken er delvis i strid med områdeplanen for Alta sentrum og saken ble sendt som en
planforespørsel til kommunestyret og behandlet 19.09.16. Avklaringer som har å gjø re med
bruk av kommunens areal (parkering) og planstatus for denne ble avklart i vedtak i sak 85/16.
Kommunestyrets vedtak finn e s å lese i planbeskrivelsens vedlegg 2 og mer om planprosessen
er beskrevet i kapittel 4 i planbeskrivelsen.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 08.01.18 etter at forslagsstiller hadde gjort
endringer i dette etter vedtak fra Planutvalg et 30.11.17. Planforslaget ble lagt ut med
planutvalgets/forslagsstillers endringer markert i gult.

Planen fremmes nå til sluttbeha ndling.

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.

Planforslaget



Reguleringsplanforslaget består av følgende dokumenter:
1. Plankart, datert 27.10.17
2. P lanbestemmelser, datert 16.05.18
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 16.05.18

Formålet med planen
Planens intensjon er å tilrettelegge for utvidelse av kjøpesenter et A M FI i Alta sentrum, samt
åpne for areal til kontorer, tjenesteyting og boliger i nybygge t. Man skal også tilrettelegge for
etablering av full kjeller under A9, P3 og P4 (områder i områdeplanen for sentrum).

Det bygges ikke boliger ved denne utbyggingen, selv om planen åpner for det, når dette blir
er høyst usikkert.

Forslagsstiller har sendt inn plankartet i 2 alternativer der et alternativ beholder
parkeringsformålet på P4 og alternativ nummer 2 med samme areal regulert til torg.
Planadministrasjonen vurderer alternativet med torg som det beste alternativet.
Planfors laget har etter vedtak om offentlig ettersyn gjort av planutvalget vært lagt ut til
offentlig ettersyn med begge forslagene.

For øvrige detaljer vises det til plandokumentene, vedlegg 1 - 3. Det er ikke gjort noen
endringer i planforslaget, men for å imøtek omme merknader fra berørte parter og komme
fram til en minnelig løsning for alle parter følger en kort oppsummering nedenfor av de
endringer som planadministrasjonen vurderer som viktige å gjennomføre, som et ledd i
endelig vedtak og utsendelse av planen . Endringene forutsetter ikke fornyet offentlig
ettersyn.

Nedkjøring til nytt parkeringsanlegg og forholdet til eksisterende bygg i
Heste skoen: Nedkjøring må flyttes mot vest for å få plass til midlertidig parkering
utenfor Kiwi/B il tema og kjøring med semitrailer (se neste side, fig.1).

Varel evering: Flyttes til Hesteskoen/fasade sør oppgraderes

Park på P4

Heis og trapp fra p - kjeller ( nordøst )

Gangbrua: Skal utformes og bygges med «hull»/ åpning

Disse endringer innebærer endringer i plankart, b estemmelser og planbeskrivelse, som
administrasjone n foreslår endret før planen sendes ut.

Høring/merknader
Under offentlig et tersyn kom det inn til sammen 13 høringsuttalelser. En oppsummering av
innkomne uttalelser med kommentar fra administrasjonen er gjengitt i planbeskrivelsens
vedlegg 3 .

Det foreligger ingen formelle innsigelser fra noen av sektormyndighetene. Det er som nevnt
ovenfor noen innspill fra berørte parter som gjør a t planadministrasjonen anbefale r visse
endringer før endelig utsendelse av plan . Ø vrige innspill ha r fokus på mindre detaljer og



forhold som allerede er omhandlet tidligere i planarbeidet og dette er ingen hindring for
vedtak av plan.

Økonomiske konsekvenser
Nytt bygg blir bygget ut i privat regi av tiltakshaver. Utbyggings avtale er under utarbeidelse
med Alta kommune hvor man avklarer hvilke økonomiske plikter som påhviler utbygger og
Alta kommune. Dette fremmes i egen sak.

Vurdering
Generelt
Planadministrasjonen anbefaler at det vedtas noen endringer i reguleringsplanen for å
imøtekomme flere av merknadene, før p lanforslaget sendes ut . Vurderinger under gjelder
disse endringe ne og tema , og forklarer hvorfor endringer må gjøres . Som det framkommer av
vurdering og forklaring kan man se at endringene har sammenheng med hverandre.

Planadministrasjonen vurderer utvikling en på Alta sentrum som svært positiv, og mener at
det er viktig å konsentrere den største delen av handelen i Alta der. Men fortsatt må man se
på kvalitet framfor kvantitet. Et sentrum trenger mer enn butikker i kjøpesenter for å skape
aktivitet både på dagen og på kvelden. Denne utbyggingen av AM FI Alta, skjer midt i sentrum
og på det mest sentrale arealet. Estetikk, form, kvalitet og funksjonalitet er helt sentrale tema
som avgjør om dette blir en vellykket utbygging eller ikke. Vurdering av dette gjøres ikke bare
av utbygger selv, men ikke minst av innbyggere, øvrig næringsliv, besøkende og ikke minst av
kommunen som utvikler og planmyndighet. For flere detaljer og vurderin ger henvises det til
saksfremlegg til offentlig ettersyn.

Nedkjøring/oppkjøring nytt parkeringsanlegg og forholdet til eksisterende bygg i Hesteskoen
Det har kommet inn innspill om planforslagets løsning for ned - og oppkjøring fra nytt
parkeringsanlegg i kjeller under nytt bygg og eksisterende parkering P3. Nedkjøring er lagt til
østlig del av Hesteskoen på utsiden av nytt bygg , ved Kiwi/Biltema . Nedkjøring som ikke er
koblet til A M FI s eksist erende parkeringshus har vært et ønske fra andre næringsdrivere p å
sentrum. Planadministrasjonen vurderer fortsatt denne løsning som den beste løsningen.
Oppkjøring gjennom eksisterende parkeringshus er ikke en dårlig løsning og trafikkanalyse
som følger med planforslaget har vist at rundkjøring ved Labyrinten har kapas itet for dette
formål.

Fortau bør plasseres utenfor nedkjøring og selve nedkjøringen kan plass eres under tak, i
første etasje til nytt bygg. Innspill fra ei er av Byhagen - kvartalet viser til at det ikke er
tilstrekkelig plass for semitrailer å kjøre forbi Kiwi når nedkjøring blir liggende så langt ut i
Hesteskoen slik planforslaget viser . Det blir heller ingen plass for midlertidig parkering/drop -
zone utenfor Kiwi/Biltema. Når resterende del av park ering P 3/P4 blir torg blir det ekstra
viktig med plass for taxi eller midlertidig parkering utenfor disse bedrifter. Administrasjonen
anbefaler derfor at nedkjøringen flyttes noe fra foreslått plass , og lengre mot vest.



Fig 1. Til høyre den løsning som planforslaget legger opp til og til venstre en mulig løsning for å få
mer plass forbi Byha gen. Når nedkjøringen flytter mot vest trekkes fasaden i første etasjen inn og
fortauet plasseres der.

Varelevering
Det har gjennom hele planarbeidet vært vurdert fra planadministrasjon at varelevering ikke
skal plasseres vis à vi s eksisterende varelevering på Amfi. Men om nedkjørin gen skal flyttes
mot vest er det ikke lenger plass til varelevering mot Bjørn Wirkolas vei, da nedkjøringen
troligvis må ta litt av første etasjen.

Det har kommet flere innspill på at en slik løsning mot Bjørn Wirkolas v ei kan være både
trafikkfarlig og også bidra til en mindre attraktiv fasade. Planadministrasjonen har også vært
opptatt av den grønnstruktur som det skal legges til rette for på sentrum (her ned fra E6 og
ved Hesteskoen). Men med en så pass stor «gangbru» (forbindelse mellom gammelt og nytt
bygg) over deler av dette areal, kan det bli vanskelig å tilrettelegge for gode grønne areal i
dette spesifikke området tilknyttet bro og eksisterende varelevering. F or å imøtekomme
innkomne innspill /ivareta interesser hos berørte parter , forbedre trafikk situasjon en og øvrige
forhold har administrasjonen etter en helhetlig vurdering kommet fram til at den beste
løsningen totalt sett vil være å flytte varelevering vis à vis dagens varelevering på Amfi. Dette
sett i sammenheng med at P4 tas i bruk som torg og at en her vil lykkes med å tilrettelegge
for verdifulle grønne arealer for allmennheten.

Park på P4
Planforslaget har ved offentlig ettersyn vært lagt ut med to alternativer på området P4; torg
eller parkering. Det har både før og under offentlig ettersyn vært mange meninger om å flytte
ned parkeringen og åpne opp for å endre dette område t til torg.

Planadministrasjonen vurderer det som en riktig strategi å velge å utvikle dette sentrale
arealet i sentrum til torg . Å fortsette med å beslaglegge arealet til bakkeparkering vurderes
ikke som arealeffektivt, framtidsrettet eller utviklingsorientert . Ved å tilrettelegge for
torg/park oppnår man g od stedsforming med vekt på høy kvalitet i de fysiske omgivelsene og
skaper trivsel, trygghet og god tilgje ngelighet.

Det understøttes av rikspolitiske retningslinjer for arealplanlegging at d et er viktig at
sentrumsutviklingen skjer til det beste for innbyggere og næringsliv. God stedsutvikling er
viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn.
Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes
ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller
på lag med innbyggere og lokalt næringsli v. Uterom er en del av menneskets infrastruktur og
er arealene der vi oppholder og beveger oss utendørs. Uterommene består av urbane plasser,
grøntområder og forbindelser. De er nødvendige for å utvikle attraktive møteplasser og

~ 17 m

~ 8,5 m ~ 11,5 m

~ 17 m



levende steder. Torg og store plasser har ofte en representativ funksjon for store markeringer
og arrangementer, og her kan man også skape møteplasser for sentrumsbeboere og
besøkende. Dette vil bidra til å skape liv i sentrum utenfor åpningstid til kjøpesenter og
butikke r.

Uterom og forbindelser må planlegges som en helhet. Torget i sin helhet (både nytt areal og
eksisterende torg) skal videre ses på i et kommunalt prosjekt.

Innspill ved offentlig ettersyn er til stor del positiv til torgareal. F lere bedrifter på sentru m
ønsker derimot å beholde bakke parkeringen. P lanadministrasjonen har forståelse for at det
kan ta litt tid til å venne seg til andre /nye parkeringsvaner , men da det allerede er god
parkeringsdekning i sentrum og det tilrettelegges for tilstrekkelig med pa rkerin gsplasser i
parkerings hus/ kjeller kan ikke administrasjonen se at det å fortsette med å benytte et
kjerneområde i Alta sentrum som bakkeparkering kan forsvares på noen måte. På landsbasis
ser man av erfaring at bilister velger å benytte seg av parkeringskjeller og parkeri ngshus når
de er blitt kjent med konseptet. Innendørs parkering har også mange fordeler for bileiere ,
spesielt på vinterstid.

For Alta som arrangementsby er det viktig å ivareta et slikt areal på sentrum, og da særlig ha
tilga ng til dette ved større arrangementer.

Heis fra p - kjeller (nordøst)
Det er viktig at planen sørger for en god løsning som håndterer bruk av parkeringskjeller
utenom kjøpesenterets åpningstid /døgnåpen bruk , og er tilgjengelig for bedrifter og
funksjoner i det nordøstre området. Administrasjonen anbefaler at det bygges en heis i tillegg
til trapp i dette hjørnet. Tilgjengelighet og funksjonalitet mht til bruk av p - kjeller må ikke
undervurderes. En så sentral parkeringsplass i sentrum bør ha mange utganger og i flere
retninger.

Gangbrua
Planforslaget har vært lagt ut til offentlig ettersyn med to forslag på gangbru i
rammesøknaden. Det har ikke kommet inn innspill som rører utformingen på gangbrua.

Planadministrasjonen vurderer fortsatt at forslaget med et mindre overbygget areal er den
beste løsningen for Alta sentrum. Det er fortsatt plass til butikkareal eller spisested i gangbrua
med en slik løsning. Bestemmelser og plankart må endres med utgangspunkt i denne
løsningen.

Oppsummering/konklusjon
Planad ministrasjonen vil etter en helhetlig vurdering anbefale at detaljregulering for A9, Alta
sentrum vedtas forutsett visse endringer som er beskrevet i saksutredning ovenfor.

Endringene som er anbefalt av adm inistrasjonen er en sammensatt konklusjon . Baser t på
byggets størrelse og innvirkning på bymiljøet kan ikke enkelt elementer sees isolert, men må
vurderes i forhold til prosjektet som helhet. D et te er sentrale forhold som bør vurderes og
tas i betraktning under politisk behandlingen av saken .



Alta, 28 .05.18

Bjørn Atle Hansen Oddvar Konst
Rådmann Kommunalleder samfunnsutvikling

Hallgeir Strifeldt
Fagleder plan

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 18.06.2018
Sak: PS 40 / 18

Resultat: Annet forslag vedtatt
Arkiv: PLNID 20160010
Arkivsak: 15 / 5502 - 52
Tittel: SP - SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR A9, ALTA SENTRUM

Kommunestyret s behandling:
Behandling:
Habilitetsvurdering: Stein Are Berg. Han ble enstemmig erklært habil.
Omforent forslag:
1. Med hjemmel i Plan - og bygningslovens § 12 - 12 vedtas reguleringsplan (detaljregulering)
for A9, Alta sentrum, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, datert
16.05.18.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta følgende endringer før endelig utsendelse av
reguleringsplanen:

Nedkjøring til det nye parkeringsanlegg løses ved å legge den øst for nybygget.

Varelevering: Flyttes til Hesteskoen/fasade sør oppgraderes

Park på P4

Heis og trapp fra P - kjeller (nordøst)

Gangbrua: Skal utformes og bygges uten «hull»/åpning.

I forbindelse med utbygging skal utbygger sørge for tilstrekkelig strømforsyning og lys
til salgsboder under overdekket område (under gangbroen)

Amfi fundamenterer og ti lrettelegger for leiligheter og / eller off.tjenesteyting som
beskrevet i planskisse.

Amfi overlater rettighetene til bygging av leiligheter og /eller off.tjenestreyting på
taket til Alta kommune. Dette skal ivaretas i utbyggingsavtalen.

Administrasjonen gis, i samarbeid med planutvalget , fullmakt til å godkjenne fasader
og det estetiske uttrykket av bygget

Utkjøring fra nye P - hus legges på vest siden av det nye Amfi bygget, jfr. Planforslag nr.
1

Kortidsparkering utenfor Byhagen tas ut av plan.



Postadresse: Besøksadresse:
Postboks 1403 Sandfallveien 1 Telefon: 78455146
9506 ALTA ALTA Telefaks:

Forslaget vedtatt enstemmig
Innstillingen falt
Kommunestyret s vedtak:

1. Med hjemmel i Plan - og bygningslovens § 12 - 12 vedtas reguleringsplan (detaljregulering)
for A9, Alta sentrum, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, datert
16.05.18.
2. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta følgende endringer før endelig utsendelse av
reguleringsplanen:

Nedkjøring til det nye parkeringsanlegg løses ved å legge den øst for nybygget.

Varelevering: Flyttes til Hesteskoen/fasade sør oppgraderes

Park på P4

Heis og trapp fra P - kjeller (n ordøst)

Gangbrua: Skal utformes og bygges uten «hull»/åpning.

I forbindelse med utbygging skal utbygger sørge for tilstrekkelig strømforsyning og lys
til salgsboder under overdekket område (under gangbroen)

Amfi fundamenterer og ti lrettelegger for leiligheter og/eller off.tjenesteyting som
beskrevet i planskisse.

Amfi overlater rettighetene til bygging av leiligheter og/eller off.tjenestreyting på
taket til Alta kommune. Dette skal ivaretas i utbyggingsavtalen.

Administrasjonen g is, i samarbeid med planutvalget, fullmakt til å godkjenne fasader
og det estetiske uttrykket av bygget

Utkjøring fra nye P - hus legges på vest siden av det nye Amfi bygget, jfr. Planforslag nr.
1

Kortidsparkering utenfor Byhagen tas ut av plan.



S AKSFRE M LE G G

Saksnummer: 15 / 5502 - 55
Arkiv: PLNI D 20160010
Sak s beh andler : Lise Amundsen
Sakstittel: N Y BEH AN DLI N G - DETALJREGU LERI N G FOR A9, ALTA SEN TRU M

Planlagt behandling:
Planutvalget
Kommunestyret

Administrasjonens i nnstilling:

Kommunestyret omgjør sitt vedtak av 18.06.18.

Planforslag returneres til administrasjonen for revidering i dialog med forslagsstiller , før saken
fremmes på nytt.

Saksutredning:
Vedlegg:
1. Kommunestyrets vedtak, datert 18.06 .18

Andre saksdok.:
Øvrige saksdokumenter finnes på sak 15/5502.

Bakgrunn:
I etterkant av K ommunestyrets ve dtak, datert 18.06.18 , meddelte A M FI v/ Olav T hon G ruppen
den 22.08.18 at de besluttet å skrinlegge sine utbyggi ngsplaner på Alta sentrum og trekke
plan saken . Årsaken til beslutningen ble begrunnet med at endringene i sluttbehandlingens
vedtak var av såpass vesentlig karakter at de ikke var å anse som gjennomførbar e løsninger
for utbygger .

Alta kommune v/politisk ledelse og AM FI opprettet dialog etter at saken ble trukket . AM FI
vurd erer nå å gjenoppta prosjektet , og ønsker å bearbeide planforslaget og fremme saken til
ny behandling . For å kunne imøtekomme dette må Kommunestyret formelt omgjør sitt
vedta k og returnerer saken til administrasjonen .

Vurdering:
Dette er en sak som har pågått en stund, med en utbygging i et sentralt område av sentrum.
Dersom utbygger ønsker å gjøre nye vurderinger tilknyttet saken, må kommunestyrets
vedtak oppheves, og plansa ken fremmes for ny behandling etter at nye elementer er vurdert.

Rådmannen anbefaler Kommunestyret å omgjøre sitt vedtak datert 18. 06.18, og returnere
saken til administrasjonen for videre oppfølging, bearbeidelse og ny behandling.



Alta, 25 .10.18

Bjørn Atle Hansen Oddvar Konst
Rådmann Kommunalleder samfunnsutvikling

Hallgeir Strifeldt
Fagleder plan

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.



Saksprotokoll

Utvalg: Kommunestyret
Møtedato: 19.11.2018
Sak: PS 77 / 18

Resultat: Innstilling vedtatt
Arkiv: PLNID 20160010
Arkivsak: 15 / 5502 - 57
Tittel: SP - NY BEHANDLING - DETALJREGULERING FOR A9, ALTA SENTRUM

Kommunestyret s behandling:
Behandling:
Forslag fra MDG v/Frode Lindal.
1. Vedtak av 180618 opprettholdes, det er feil bruk av administrative ressurser å ta opp igjen en

sak der lite har endret seg.

2. Kommunen må fortsatt stille strenge krav til hvordan byens beste tomter benyttes, og sikre
at vi får boligbygging og nok gode arealer for kulturliv og allmenn bruk.

Forslaget falt med 1 mot 34 stemmer.

Forslag fra V, SP, Frp, Kyst:
Kommunestyret står fast ved sine forutsetninger for utbygging av A9 på Alta sentrum , men
åpner for forslag på nye løsninger som er i tråd med kommunestyrets forutsetninger i saken,
vedtatt den 18.juni 2018.

Forslaget satt opp mot innstilligen

Forslaget falt med 13 mot 22 stemmer
Innstilligen vedtatt med 22 mot 13 stemmer.

Kommunestyret s vedtak:
Kommunestyret opphever sitt vedtak av 18.06.18.

Planforslag returneres til administrasjonen for revidering i dialog med forslagsstiller, før saken
fremmes på nytt.
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