
 

Samfunnsutvikling 
Kommune og arealplanlegging 

 

Alta kommune • Besøksadresse: Sandfallveien 1 • Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA 
Telefon: 78 45 50 00 • Telefaks: 78 45 50 23 • www.alta.kommune.no • Org.nr. 944 588 132 

 

Notat       
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Sak: REGULERINGSPLAN FOR SKOGHEIM BOLIGOMRÅDE - MERKNADSHEFTE 
V/OFFENTLIG ETTERSYN 

Saksnr./Arkiv Dato 

15/5948 - PLNID 20120009 26.04.2017 

REGULERINGSPLAN FOR SKOGHEIM BOLIGOMRÅDE - 
MERKNADSHEFTE V/OFFENTLIG ETTERSYN  

 

Finnmark fylkeskommune, mail datert 15.02.17: 

1) Påpeker viktigheten av at prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen 
og at dette er særlig viktig for areal som skal være avsatt for allmenn bruk. Ber om at det 
i bestemmelsenes punkt 3.4 gjøres en endring ved at punktet om universell utforming 
flyttes fra retningslinjene til bestemmelsene. 

2) Påpeker at det innenfor regulert skoleområde (øst for eksisterende skole) tidligere er 
gjort en registrering av et gjenstandsfunn (vevlodd). Det ble ikke funnet spor av 
lokaliteten ved befaring av området i 2009, og lokaliteten er trolig tapt/fjernet. 

3) Er fornøyd med at aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminnelovens § 8 andre ledd 
er tatt med i planbestemmelsenes retningslinjer. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Innspillet etterkommes og bestemmelsene endres ihht merknad. Tekst flyttet til kolonne 
for bestemmelser. 

2) Tas til orientering. 

3) Tas til orientering. 

 

Statens vegvesen, brev datert 15.03.17: 

1) Planområdet ligger i et område med flere etablerte boligfelt, med utbygginger i Saga som 
samlet sett gir en del trafikale utfordringer, noe Statens vegvesen tidligere har pekt på, 
både overfor Alta kommune og private utbyggere. Samlet sett gir alle utbyggingene en 
del trafikale virkninger, i hovedsak økt trafikk ut på E6 og Fv. 26. En løsning med mulighet 
for interntrafikk mellom boligområdene, slik som alt. 2, vil etter Vegvesenets vurdering gi 
en bedre fordeling av trafikken ut på hovedvegnettet på E6 og fv. 26. Samtidig vil det gi 
bedre tilgjengelighet til bl.a. barnehage i området. Dette er hovedårsaken til at Statens 
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vegvesen tidligere har pekt på behovet for et sekundærvegnett som kan ivareta 
interntrafikken i og mellom boligområdene. 

2) Det er positivt at planen tilrettelegger for utbygging av gang- og sykkelveier i området, 
noe som gir økt trafikksikkerhet og samtidig binder boligområder og skole sammen. At 
man inkluderer g/s-veier med allerede utbygde boligområder, samtidig som man 
etablerer nye snarveier og stier kan være en stimulans til økt gang- og sykkeltrafikk. 

3) Man er positiv til den planlagte løsningen for nytt kollektivtilbud gjennom områdene, 
som vil gi økt tilgjengelighet for beboerne og vil være et viktig bidrag til økt bruk av buss, 
i tråd med nasjonale målsetninger om økt kollektivtrafikk. 

4) Det virker som utformingen av busslommen o_SKH2 på f.26, mellom Sagabrinken og 
vegen opp til Saga ikke er i henhold til Vegnormalens krav til lengde på busslommer, jfr. 
krav i håndbok V123. den er for kort, samtidig som plasseringen mellom de to kryssene 
før til redusert sikt for andre trafikanter og dermed redusert trafikksikkerhet. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Når det gjelder valg av trafikal løsning (Alternativ 1 eller 2) er det både fordeler og 
ulemper med begge løsningene. Fordelen med alternativ 2 (full gjennomkjøring) er at 
løsningen avlaster trafikken langs E6, gir økt fleksibilitet for bilistene og gjør at 
boligfeltene nord for skolen på en enklere/raskere måte kan komme seg til Saga 
barnehage, som i dag er den nærmeste barnehagen. Ulempen er imidlertid økt trafikk 
langs de kommunale veiene (Saga/Aspemyra) som går forbi skolen og barnehagen. Selv 
om de kommunale veiene tilrettelegges med gang- og sykkelvegløsninger, vil høyere 
trafikk medføre økt ulykkesrisiko samt nærføringsulemper (støy/støv) for de som bor 
inntil vegen. Samtlige av de øvrige høringsinstansene som har kommentert valg av 
vegløsning, er klar på at man ikke ønsker full gjennomkjøring, men kun gjennomkjøring 
for buss.  

 I mer sentrumsnære områder hvor trafikken langs E6 er svært stor, er det etter 
planadministrasjonens vurdering spesielt viktig å etablere trafikale løsninger som 
forbinder boligområdene med hverandre, og på denne måten bidrar til å avlaste 
trafikken langs E6. Langs E6 i Saga er imidlertid trafikken svært lav sammenlignet med 
mer sentralt beliggende områder.  Behovet for å avlaste trafikken langs E6 er derfor 
mindre i dette området enn i tilsvarende sentrumsnære områder. 

 Planadministrasjonen mener hensynet til de myke trafikantene bør veie tungt i denne 
saken all den tid veien er en svært sentral skolevei og vil i denne saken derfor anbefale at 
planalternativ 1 (bussgjennomkjøring) velges som løsning. Planalternativ 1 umuliggjør 
ikke at man på et senere tidspunkt kan åpne for gjennomgangstrafikk dersom man en 
gang i fremtida ser at dette vil gi en mer hensiktsmessig løsning. Dette vil i så fall utløse 
krav til en reguleringsendring. 

2) Tas til orientering. 

3) Tas til orientering. 

4) Den aktuelle busslomma som er etablert for flere år siden planlegges ikke gjort noe med 
og er regulert slik den er bygd. Planmyndighetene kan vanskelig se at busslomma kan 
lokaliseres på noen andre steder og anbefales derfor at den opprettholdes uendret.  
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Sametinget, brev datert 08.03.17: 

1) Er fornøyd med at aktsomhets- og meldeplikten etter Kulturminneloven er ivaretatt i 
planbestemmelsene. For øvrig ingen merknader. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Tas til orientering. 

 

Avinor, brev datert 07.03.17: 

1) Restriksjonsplan for Alta lufthavn: Planområdet ligger utsatt til i forhold til 
overflygninger. Det innebærer at dersom ønsker å benytte bygge kraner, skal det gjøres 
etter særskilt tillatelse med Alta lufthavn i hvert enkelt tilfelle. Avinor kan ikke ha en 
situasjon der det blir stående bygge kraner i hevet posisjon når flytrafikken går over 
området. Avinor ber derfor om at følgende generelle bestemmelse tas inn som nytt 
punkt 3.6 c): Ved all bruk av bygge kraner innenfor planområdet skal Avinor Alta lufthavn 

varsles på forhånd og godkjenne arealbruken. Det varsles innsigelse til planen dersom 
dette punktet ikke etterkommes. 

2) Bygge restriksjoner for flynavigasjonsanlegg: Utbygging av området vil ikke påvirke 
flynavigasjonsinstallasjoner på alta lufthavn radioteknisk uheldig.  

3) Farlig eller villedende lys: Siden planområdet ligger inntil innflygingen til bane 29 fra øst, 
er det viktig at det ikke etableres farlig eller villedende belysning innenfor planområdet. 
Dette kravet er ivaretatt ved de generelle reguleringsbestemmelsenes punkt 3.6.a). 

4) Flystøysoner: En mindre del av planområdet o_BOP1, ligger innenfor gul flystøysone. 
Flystøysonen er vist som hensynssone på plankartet og tillagt egen 
reguleringsbestemmelse (§ 7.2). 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Innspillet etterkommes og bestemmelsen endres i henhold til merknad. Bestemmelse 3.6 
bokstav c om byggekraner er tatt inn iht. merknad. 

2) Tas til orientering. 

3) Tas til orientering. 

4) Tas til orientering. 

 

Finnmarkseiendommen, mail datert 09.02.17: 

1) Påpeker at tiltak innenfor område regulert til idrettsanlegg BIA øst for skolen (akebakke), 
vil kreve grunneiers tillatelse. 

2) FeFo imøteser forhandlinger om erverv av eiendom eller grensejusteringer etter vedtak 
av planforslaget. 
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Administrasjonens kommentarer: 

1) Nødvendige avklaringer med grunneier forutsettes gjennomført før eventuelle tiltak 
innenfor områdets tillates gjennomført. 

2) Tas til orientering. FeFo vil bli kontaktet når planen er vedtatt. 

 

Alta kommune v/drift og utbygging, avd. for kommunalteknikk, brev datert 07.03.17: 

 
VEIER: 
1) Når man legger prosjekteringsdata for veiene oppå reguleringsplanen så ser man avvik 

flere plasser. Skråningsutslag går over formålsgrensen for vei. Skråningsutslag for veien 
går også på yttersiden av planavgrensningen. Her må alle veier gås igjennom og justeres. 

2) Fellesveiene f_SV2 og f_SV3 mangler prosjekteringsdata. Disse bør prosjekteres som A1 
vei, slik at vi ser at vi har plass nok til å kunne bygge disse uten å gå inn på annet formål. 
F_SV1 har en formålsbredde på 8 meter. F_SV2 har en formålsbredde på 6,5 meter og 
F_SV3 har en formålsbredde på 5 meter. Dette må konsulenten ta en titt på. 

3) Det mangler skråningsutslag for vendehamrene. Vi må sikre at vi har tilstrekkelig med 
plass til å bygge disse ihht handbok.  

4) O_SVG har flere skråningsutslag utenfor formålsgrensa, og inn i friområdet og 
skoleområdet. 

5) Formålsgrensen mellom SKV3 og BKS4 bør gjøres rund i formen, og legges med litt 
avstand til skråningsfoten. 

6) O_SVG bør trekkes mere mot BFS16, foreslår 2 meter, for å sikre at vi ikke kommer inn på 
privat eiendom ved utbygging. 

7) Det er ønskelig med en kobling mellom o_SKV4 og Sagahøyden. Her mangler bare noen 
få meter rundt snø deponiet o_SNØ4. En slik kobling vil lette vinterdrifta betydelig. 

8) Man bør unngå innkjøringer nært vendehammere. Vi foreslår å flytte følgende 
innkjøringspiler: T04, T12, T35, T36.  

9) Langs o_SKV11, i nærheten av skolen, så bør det tilrettelegges for overgang mot 
eksisterende gater på andre siden. 2 stk. 

10) Det har skjedd noe med sikttrekanten for f_SV1 mot o_SKV2. 
11) Alle områder innenfor siktlinjer bør reguleres til grøft/veiformål for å unngå problemer 

med hekker og gjerder som plasseres i veien for veivedlikehold.  
12) Avkjørsler til gule BKS områder må avklares med høring til avdeling Kommunalteknikk. 
13) Området som er satt av til bolig, nede ved Sagatun, bør være avsatt til 

grøfteareal/veiformål, slik at vi ikke risikerer at de setter opp gjerde helt inntil vår GS-vei. 
Her er lite plass for vintervedlikehold. 

14) Plassering av postkassestativ: Vi har fått henvendelse fra Posten om at det er ønskelig at 
plass for postkassestativ tas med i planleggingen. Dette må plasseres unna kryss, slik at vi 
ikke får farlige situasjoner når biler stopper for å levere/hente posten. 

15) Støyskjermer som planlegges etablert skal ikke eies av avdeling kommunalteknikk. Slike 
støyskjermer krever en del vedlikehold som vi ikke har driftsmidler til. Ønsker samtidig å 
opplyse om at det tidvis er mye og sterk vind i området, og at det ikke vil være tilrådelig 
å etablere støyskjermer på 2,5 m. 

16) Når det gjelder veialternativene så vurderer vi alternativ 1 som mest trafikksikkert. Vi 
får mindre trafikk forbi skolen, og skoleveien blir tryggere.  
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SNØLAGRING: 
17) Langs o_GV7 har drifta et ønske om at det reguleres inn snødeponi på ca 2-2,5 meters 

bredde langs GS-veien. Dette er utenom de 2,5 meterne som skal være til grøft. Dette er 
ønskelig pga klimatiske forhold. Drift må ofte bruke snøfres her for å holde veien åpen, 
og trenger da dette arealet.  

18) Det er ønskelig at O_SNØ1 reguleres større.  
19) Ved prosjektering må det tas hensyn til avrenning fra snødeponi for å sikre at det ikke 

blir et vannproblem for eiendommene som ligger nært og nedenfor. 
20) Kan vi i reguleringsplan sikre at alle snø lagringsplasser bare blir for kommunen? Drift 

opplever flere plasser at beboere har maskiner til å brøyte sne for seg, og at disse 
brøyter sneen inn på områdene som er ment for drifta, og at det fort blir fullt. Drift har 
tidligere brøytet sne til områder som ikke er benyttet til noe, men etter hvert som 
områder bebygges så melder behovet seg for flere regulerte plasser for snølagring. 

 
VA-PLAN: 
21) Va planen trenger noen justeringer, men dette kan tas ved prosjektering. Vi må bla ha 

kummer for overvann på laveste punkt inne på området for snødeponi, og vi må sikre 
at vi klarer å ta i mot alt overvannet som kommer ned på skrå mot ballflaten.  

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Planmyndighetene har undersøkt dette og konkluderer med at det er svært godt samsvar 
mellom prosjektert skråningsutslag og regulert formålsgrense. Planmyndighetene ser 
derfor ingen grunn til å justere planforslaget med bakgrunn i innspillet.  

2) DWG-fil er oversendt kommunen inkl. fellesavkjørsler. Plankonsulentens gjennomgang av 
prosjektering og kvalitetssikring mot overvannsgrøfter har medført at noe mer areal er 
satt av til annen veigrunn langs aksen Lille Borras-SGG4-SKV4-SKV1 til påkobling 
kommunal overvannledning ved kryss Saga x Utsikten. 

3) I tegningene for prosjektert veg har ikke vendehammerne detaljert skråningsutslag på 
sidene. For å sikre tilstrekkelig avsatt areal til annet vegformål er det ifølge 
plankonsulent gjort en interpolering like før og etter vendehammeren mot 
skråningsutslaget i enden av hammeren. Planadministrasjonen anser dette som 
tilstrekkelig. 

4) Gang- og sykkelveiens sideareal er utvidet flere steder mot øst etter kvalitetssikring mot 
overvannsgrøft for avrenning fra Lille Borras. Overvannsgrøft fortsetter i annen veigrunn 
vestover forbi fotballbane og nedover samleveien. 

5) Litt mer avstand til skjæringsfot er lagt inn, men rund form anbefales ikke av hensyn til 
senere oppmåling (eiendomsgrenser). 

6) Gang- og sykkelvegen ved Sagabrinken 29 er parallellforskjøvet ca. 1,5 m. Det må 
medregnes støttemurer helt til man treffer på fjellskjæring for å holde skråningsutslaget 
innenfor rimelighetens grenser. 

7) Sagahøyden er en kommunal blindvei som ikke er dimensjonert for stor trafikk, da denne 
har smal vegbane og mangler separat løsning for gående/syklende. Det vurderes i denne 
omgang som uaktuelt å åpne for full gjennomkjøring mellom o_SKV4 og Sagahøyden. Det 
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er regulert en offentlig gang- og sykkelveiforbindelse mellom de to veiene. Brøytebiler vil 
derfor på en enkel måte kunne kjøre mellom de to veiene. Det bør vurderes hvorvidt det 
skal settes opp en bom eller andre innretninger som hindrer gjennomkjøring med 
personbil. 

8) Avkjørselspil innerst I SKV4 er trukket noe lenger unna vendehammer. Påvirker 
garasjeplassering og må avklares endelig i byggesaken. 

9) Det er i dag ikke tilrettelagt for kryssing av fotgjengere mellom gang og sykkelvegen langs 
skolen og de to veiene, noe som er et problem spesielt vinterstid. Nå som trafikken vil 
øke noe bør det tilrettelegges for kryssing på en bedre måte. Innspillet etterkommes og 
plankartet justeres i tråd med innspillet. Det er lagt inn koblingspunkter for gs-vei til 
kryss er tatt inn i plankartet. 

10) Dette er kvalitetssjekket av konsulent som ikke finner noen feil.  

11) I tilknytning til vegkryss er det i driftssammenheng en stor fordel om arealene som det 
er knyttet siktrestriksjoner til reguleres som offentlig veggrunn. Merknad fulgt opp og 
medtatt i plankartet. Frisiktsone som egen hensynsone er tatt ut da de vil måtte dekke 
hele annen veigrunn-arealet og gjør plankartet lite leselig på grunn av overlappende 
hensynssoner. Frisiktlinjer og bestemmelse til annen veigrunn (5.1.3) vurderes som 
dekkende.  

12) Dette er allerede ivaretatt gjennom retningslinje til planbestemmelsenes punkt 4.2.2 d). 

13) Merknad fulgt opp og tatt med i plankartet. Alt areal som er regulert til frisiktsone er 
foreslås regulert offentlig veggrunn. Det er i dag oppført et privat gjerde her som hindrer 
frisikt og som vil måtte fjernes.  I tillegg settes det av noe mer sideareal til veg langs 
sydsiden av Saga (kommunal veg) inn mot vegkrysset. Endringen innebærer at det må 
gjennomføres et makebytte mellom kommune og privat eiendom 38/334 (Sagabrinken 
1-3, tidligere Sagatun hotell). Makebyttet innebærer at kommunen avgir om lag 106 m2 
mot at man får om lag 60 m2 fra den private eiendommen. Alta kommune påtar seg 
kostnadene knyttet til rivning og oppføring av nytt gjerde samt kostandene knyttet til 
selve grunnervervet (eiendomsoppmåling).  

14) Postkassestativ anbefales ikke lagt inn i planforslaget i denne omgang. Administrasjonen 
er enig i at dette vil kunne være hensiktsmessig for nye felt, men at det bør lages en 
norm for hvordan slike anlegg bør etableres (lokalisering,arealstørrelse, antall boenheter 
per stativ m.m.).  

15) Planen legger ikke opp til at Alta kommune skal bygge eller drifte noen støyskjermer 
innenfor planområdet. Gjerder langs fotballbane vil ligge parallelt med 
hovedvindretningen vinterstid. Snøansamling pga. gjerder anses ikke som stort problem. 

16) Innspillet anbefales etterkommet. Det vises til kommentarer gitt til uttalelsen fra 
Statens vegvesen. 

17) Innspillet etterkommes og plankartet endres ved at foreslått klimavernsone mellom de 
private eiendommene og gang- og sykkelvegen endrer formål til annen veggrunn 
(offentlig trafikkformål). Vindforholdene i området kan være ganske tøff og det vurderes 
som viktig å sikre seg nok areal til å kunne deponere snø langs den aktuelle vegen som vil 
fungere som samlevei inn til boligfeltet.  

18) Merknad er medtatt plankartet og SNØ1 utvidet med ca. 0,2 daa sør-vest. 
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19) Dette forutsettes avklart og ivaretatt i forbindelse med detaljprosjekteringen av VA-
anlegget i forbindelse med byggesøknaden for VVA-anlegget.  

20) Alle snedeponiene som er lokalisert i enden av de kommunale (offentlige) veiene er gitt 
offentlig eierform på plankartet. Dette innebærer at disse snedeponiene eies, driftes og 
vedlikeholdes av Alta kommune. Lagring av sne fra private eiendommer vil derfor ikke 
være tillatt innenfor disse områdene. 

21) Forutsettes ivaretatt i forbindelse med detaljprosjekteringen av områdets VA-anlegg i 
forbindelse med søknad om byggetillatelse. 

 

Alta kommune v/helse og sosialtjenesten, brev datert 08.03.17: 

1) Utbyggingen av Skogheim boligområde vil bidra til at Saga blir en forholdsvis stor bydel i 
Alta. Det anses som viktig at både ny og eksisterende bebyggelse sikres mot faktorer i 
miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen samt at bydelen fremmer folkehelse og 
bidrar til gode miljømessige forhold.  

2) Kommuneoverlegen har nylig gjennomført tilsyn av Saga skole. Her fremkommer det 
opplysninger om at skolen allerede ved skolestart høsten 2016/2017 er for liten for å ha 
plass til alle barna som sokner til aktuelt område, det planlegges å etablere en skolerigg. 
Med en større utbygging av området vil det mest sannsynlig bli et forsterket behov for 
en større skole. Vi støtter forslaget om å sette av areal til en fremtidig skoleutvidelse. 
Samtidig anses det som svært viktig å legge til rette for trygg og sikker skolevei for de 
barna som bor i området.  

3) Anser det som positivt at gang- og sykkelveier etableres som planlagt (veien Saga samt 
mellom Sagabrinken og Saga skole) 

4) Mener det må etableres fysisk skille mellom kjørevei og fortau/gang- og sykkelveier, og 
aktuelt skille må fungere til alle årstider. 

5) Ønsker at planalternativ 1 realiseres – «eksisterende kommunal vei, Saga, fungerer som 
hovedatkomst til boligområdet, mens kommunal vei, Aspemyra, fungerer som atkomst 
til skolen/fotballbanen. Dette alternativet åpner kun for gjennomkjøring for buss mellom 
de to kommunale veiene». Dette vil bidra til at det unngås gjennomkjøring forbi 
skoleområdet, og at trafikken til/fra skolen/fotballbanen i hovedsak mates via E6 og opp 
Aspemyra. Totalt sett vil dette være det beste alternativet i forhold til trafikksikkerheten 
i området, men også i forhold til mindre støy og et bidrag til å tilrettelegge for at de som 
bor i Saga går eller sykler til skolen. Planalternativ 2 med full gjennomkjøring mellom de 
to eksisterende kommunale veiene anbefales ikke. 

6) Støy: Det anbefales at planbestemmelsene inneholder krav til støy i bygge- og 
anleggsfase, som et tillegg til bestemmelser om støy når planarbeidet er ferdigstilt.  Det 
vises her til Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T- 1442/2016, kapittel 4 med veileder (M-128/2014) som beskriver 
bygge- og anleggsvirksomhet. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Tas til orientering. 
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2) Tas til orientering. 

3) Tas til orientering. 

4) Det har kommet inn flere merknader knyttet til fortausløsning langs deler av Saga, 
kommunal vei (O_SF1). Planadministrasjonen vil etter en helhetlig vurdering anbefale at 
opprinnelig foreslått løsning med fortau opprettholdes. Planbestemmelsene sikrer at det 
etableres en godt markert kantstein som fysisk skille. Vintervedlikehold/brøyting alltid en 
utfordring da skillet lett «viskes ut», og krever ekstra innsats av brøytemannskaper for å 
opprettholde. Fortau med kantstein fungerer godt på mange andre kommunale veger 
med langt høyere trafikk enn Sagaveien forventes å få. Etablering av gang- og sykkelveg 
med grøft mellom gangfelt og kjørebane vil innebære at man vil måtte gjøre ganske 
innhugg på private eiendommer og trolig også måtte rive 2 garasjer.  

5) Planalternativ 1 anbefales valgt, se tidligere kommentarer. 

6) Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet er medtatt i bestemmelsene kap. 3.7. 
Rekkefølgekrav VVA-opparbeidelse medtatt dokumentasjonskrav om forholdet til støy i 
bygg- og anleggsperiode. 

 

Barn og unges representant, brev datert 07.03.17: 

1) Alternativ 1 er det klart beste. Hvis man åpner opp for gjennomgangstrafikk forbi skolen 
vil det medføre økt trafikk. Det vil bli flere foreldre som velger å kjøre ungene til skolen. 
Skolen og tilhørende uteområde samt fremtidig fotballbane brukes også på 
ettermiddagstid og i helger. Med åpen veg vil trafikken bli stor forbi skolen også da. 

2) Saga grendehus er meget populært til utleie (bryllup o.l.) og genererer mye trafikk. Det er 
en fordel om denne trafikken går opp S-bakken og ikke gjennom Skogheim. 

3) Det er viktig at det ved fortausløsninger velges skille mellom fortau og bilveg som også 
utgjør et skille på vinterstid. Det gjelder deler av veien Saga og toppen av S-bakken. 

4) Mener det er flott at det er avsatt areal til fotballbane, snarveger, g/s-veg til Sagabrinken 
og akebakker samt utvidelse av skolen. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Planalternativ 1 anbefales valgt, se tidligere kommentarer. 

2) Tas til orientering. 

3) Fortau beholdes etter planadm vurdering og bestemmelser sikrer god og markert 
kantstein. Vintervedlikehold/brøyting alltid en utfordring da skillet lett «viskes ut», og 
krever ekstra innsats av brøytemannskaper for å opprettholde. 

4) Tas til orientering. 

 

Skogbrukssjefen, brev datert 21.02.17: 

1) Foreslår at reguleringsbestemmelsenes punkt 3.2 (om stedlig vegetasjon) endres som 
følger:  
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Bestemmelser     Retningslinjer  

3.2 Stedlig vegetasjon  
a) Stedlig vegetasjon skal kunne utvikle seg og 
framstå som et godt skjøttet skogsområde i 
boligfeltet.  
  
b) Annen bruk av område enn til grønnstruktur og 
vegetasjonsskjerm (for eksempel snauhogst til 
leke/aktivitetsareana) er ikke tillatt uten at dette 
er vurdert og godkjent gjennom plan- eller 
byggesaksbehandling.  
 
 
 
 

Skogskjøtsel  
Det er tillatt å tynne og stelle skogen i 
grønnstruktur og vegetasjonsskjerm etter 
følgende kriterier: 

• Avstanden mellom trærne skal ikke 
overstige 4 m uansett treslag.  

• Det tillates kun hogst av trær mindre enn 
12 cm i brysthøyde. 

• Alt virke som felles skal fjernes fra 
området. 

• Hogst i hekke og yngletid – Mai-Juli 
tillates ikke. 

Skogskjøtsel utover dette tillates kun i samråd 
med lokal skogmyndighet.  

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Innspillet etterkommes og bestemmelsen endres i henhold til merknad. 

 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede, brev datert 24.02.17: 

Planfaglig uttalelse: 

1) Ber om at det settes av 2 tomter til forflytningshemmede der det kan etableres bolig på 1 
plan med plass til garasje/bod på inntil 70 m2. Tomtene bør være flate. 

2) Ber om at busstopp etableres med leskur og er universelt utformet og tilpasset 
rullestolbrukere.  

3) På konsentrert boligområde må det avsettes tomt for etablering av boligsameie for 
psykisk utviklingshemmede (inntil 6 enheter). Dette kan realiseres ved utbyggingsavtale 
med privat aktør. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Tildelingskriterier for tomter forutsettes avklart som en egen prosess i etterkant av at 
planen er vedtatt. I den grad denne prosessen avdekker behov for tomter til 
forflytningshemmede vil dette bli ivaretatt. De fleste eneboligtomtene er relativt 
romslige, har relativt høy tomteutnyttingsgrad og ligger i tilnærmet flatt terreng, noe 
som gir god fleksibilitet i forhold til å kunne ivareta ulike brukergruppers behov. 

2) Ifølge planbestemmelsenes punkt 5.3.1 er det satt av areal til oppføring av leskur i 
tilknytning til begge de to nye bussholdeplassene. Holdeplasser bør være universelt 
utformet og bestemmelse 3.4 bokstav b har tatt med dette som krav. 

3) Tildelingskriterier for tomter forutsettes avklart som en egen prosess i etterkant av at 
planen er vedtatt, se kommentarer til punkt 1). 

 

Eldrerådet, brev datert 22.02.17: 
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Planfaglig uttalelse: 

1) Ber om at busstopp etableres med leskur og er universelt utformet slik at 
kollektivtransport enklere kan benyttes av alle.  

2) Ber om at planalternativ 2 velges (gjennomkjøring for alle kjøretøytyper). 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Ifølge planbestemmelsenes punkt 5.3.1 er det satt av areal til oppføring av leskur i 
tilknytning til begge de to nye bussholdeplassene.  

2) Planadministrasjonen er samlet sett uenig i at planalternativ 2 gir den beste løsningen og 
vil derfor ikke anbefale dette alternativet velges, se tidligere kommentarer. 

 

Folkehelsekoordinatoren, mail datert 22.02.17: 

1) Anbefaler at planalternativ 1 (gjennomkjøring kun for buss) velges. Godt over halvparten 
av hele boligområdet i Saga vil sokne til vest og syd for skolen. Vi mennesker er 
(dessverre) makelig anlagte og velger veldig ofte minste motstands vei. Det er svært 
sannsynlig at mange, spesielt vinterstid, vil velge å kjøre sine barn til skolen – med det 
påskudd at de kan kjøre videre til jobb etter å ha sluppet dem av. Det er erfaringen fra 
de fleste andre skoler i Alta. Det vil medføre en massiv tilstrømming av biler rundt og ved 
skolen ved skolestart/ skoleslutt. Nettopp fordi trafikkmønsteret vil kunne tillate 
forbikjøring og deretter lett adkomst ned til E 6 vil dette bli en ofte brukt løsning. På 
grunn av relativ lang avstand til sentrum (7 km – der mange jobber) vil en stor del av 
beboerne her velge bil som transportmiddel. Argumenter for å stenge vegen for 
gjennomkjøring kan listes opp: 

� Økt trafikksikkerhet ved at det blir mindre biltrafikk i området – som dermed gjør 
det mer attraktivt for barn som går g sykler til skolen ferdes trygt. 

� Bedret folkehelse – ved at man stimulerer til mer kroppslig transport til og fra 
skolen. Dette gir igjen verdifull erfaring – som gjør at nye generasjoner innser at 
sykkel/ gange er en fullt brukbar måte å forflytte seg i Alta på. 

� Mindre lokal forurensing i området – masse biltrafikk vil medføre redusert 
luftkvalitet på tidspunkt med mye bilkjøring. I et område hvor det er spesielt mange 
barn er dette veldig uheldig. 

� Gode reisevaner etableres tidlig for alle beboere – gange, sykkel og kollektiv blir 
prioritert som er i tråd med nasjonal satsing. 

� Det bør i tillegg etableres et godt nok skille mellom veganlegg for gående og 
syklende – og fra bilvegen. Det er stor fare for at området, spesielt vinterstid, vil bli 
en stor og bred brøytet flate – hvor skille mellom myke og harde trafikanter viskes 
ut. Dette gjør ferdsel mer utrygt for de mykeste gruppene. 

� Ettermiddagsaktivitetsnivået ved Saga skole er relativt høy. Det er ulike aktiviteter 
der hver ettermiddag, samt mange private arrangement i helger. Det betyr at 
trafikkmengden er stor hele døgnet – hele uka. På fritiden er skoler med dets 
utearealer ofte et naturlig område barn trekkes til for å møtes ved nærmiljøanlegg 
og annet. Dette vil igjen fremstå som mer utrygt hvis biltrafikken skal få de beste 
adkomstmulighetene.  
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For å oppnå de beste og tryggeste nærmiljøene bør biltrafikken ikke få adgang til 
gjennomkjøring ved Saga skole. 
 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Anbefalt løsning tilrådes valgt, se tidligere kommentarer.  

 

FAU, SU og skolemiljøutvalget ved Saga skole, brev datert 13.03.17: 

Høringa er behandlet i fellesmøte på Saga skole den 27.02.17. 

1) Trafikk v/skolen: Delte meninger, men flertallet av personalt går inn for planalternativ 1, 
hvor veien stenges for gjennomkjøring.  

2) Det må lages gangvei slik at det blir trygg skolevei for de som går til skolen og fordi det 
blir utkjøring for de som bygger på Skogheimfeltet. 

3) Det er ikke avsatt areal til flytting av eksisterende ballbinge som er populær og brukes 
svært mye. Ønsket plassering av ballbingen er mellom fotballbanen og akebakken. Om 
nødvendig kan gangveien til Sagabrinken flyttes litt for å gi plass til ballbingen. 

4) Det er mye vann på området og i skolegården i flomtiden. Det må dreneres bedre. Ellers 
skaper det lille vannet et fint mangfold rundt skolen som flertallet ønsker å beholde. 

5) Er glad for at det settes av areal til akebakke ved skolen. Man håper en akebakke for 
barna i området kan gjøres bredere og sikrere samtidig som det er anleggsdrift i 
forbindelse med å klargjøre Skogheimfeltet for utbygging. 

6) Elevmassen øker og man håper lekearealet for barna kan utvides. 

7) Parkeringsplassen for ansatte må utvides. Den er ofte helt full på dagtid. Når det blir flere 
ansatte vil det ikke bli plass nok på parkeringsplassen. 

8) Parkering ved ny fotballbane er bra og nødvendig. Det må være sikring som hindrer skade 
på biler. Det er ikke ønskelig at de ansatt må parkere der. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Tas til orientering. Planalternativ 1 anbefales av planadministrasjonen valgt som trafikal 
løsning. 

2) Tas til orientering (er ivaretatt i planforslaget).  

3) Rambøll har vurdert mulighetene for flytting av ballbingen og kommet frem til at denne 
kan skyves vinkelrett ut fra dagens plassering og roteres 90 grader, se kartutsnitt neste 
side. Det er ikke ønskelig å ha ballbingen i det sør-østlige hjørnet av fotballbanen 
grunnet stor høydeforskjell. Det er ikke nødvendig å justere gang- og sykkelveien som 
følge av ballbingeflyttingen. Av støyhensyn bør ballbingen for øvrig ikke flyttes nærmere 
boligbebyggelse enn i dag. Det anses ikke nødvendig med rekkefølgekrav da kommunen 
er og skal være grunneier i området og fortsatt ballbinge synes være i alles interesse. Det 
forutsettes at kommunen/idrettslaget samarbeider om detaljprosjektering og utforming 
av framtidig fotballbane og tilhørende anlegg (inkl. flytting ballbinge). 
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4) Forutsettes ivaretatt i byggesaken i forbindelse med detaljprosjektering av nytt VA-nett 
for området. 

5) Tas til orientering. Utbyggingen av akebakken planlegges i utgangspunktet ikke 
gjennomført samtidig med boligfeltutbyggingen. Planen sikrer at området gis et 
arealformål som sikrer at kommunen i etterkant kan erverve areal fra grunneier (FeFo) 
evt sikre seg nødvendige grunneieravtaler for å etablere en akebakke innenfor området. 
Når tid akebakken skal etableres og hvordan denne skal finansieres, forutsettes avklart 
som en egen sak på et senere tidspunkt. 

6 og 7) Planen åpner for fremtidig utvidelse av skoleområdet, noe som også muliggjør 
utvidelse av eksisterende lekeareal og parkeringsplasser. Konkrete løsninger for hvordan 
dette skal løses feltinternt på skoleområdet, må avklares i forbindelse med konkrete 
byggesøknader for aktuelle tiltak. 

8) Tas til orientering. Skissert p-plass vest for fotballbanen er ikke tenkt benyttet som 
parkering for ansatte ved skolen/SFO. 

 

Saga grendelag, brev datert 13.03.17: 

1) Grendelaget mener planen fremstår som helhetlig og at den tar hensyn til 
omkringliggende bebyggelse og infrastruktur. Synes det er positivt at planen tar høyde 
for å sikre fremtidig arealbehov for skolen, ny fotballbane og at man sikrer areal til 
lysløype og akebakke. Påpeker at overvannshåndtering fra fotballbanen og skoleområdet 
må vurderes særskilt. Man er videre opptatt av at eksisterende ballbinge og andre 
lekeområder som sykkelløypen bevares og videreutvikles. 

2) Er positiv til den nye g/s-veien mellom skolen og Sagastien. Ny gangvei vil bidra til å 
redusere bilbruk samt gjøre transport for gående/syklende enklere. 
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3) Anbefaler sterkt at planalternativ 1 med gjennomkjøring kun for buss velges. Det er ikke 
ønskelig med gjennomgangstrafikk i et boligområde med skole/SFO, grendehus samt 
organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter både på dagtid og kveldstid. Dette er 
hensyn som etter bygdelagets syn må gå foran andre hensyn. 

4) Mener det er positivt at atkomstveien fra Tverrelvdalsveien oppgraderes, men påpeker 
behovet for å skille gangvei og kjørevei tydelig fra hverandre, spesielt vinterstid. 

5) Påpeker at trafikken langs vegen forbi skolen vil øke og at det som følge av dette er 
behov for etablering av fotgjengeroverganger mot skolen fra de kommunale veiene fra 
boligfeltene i Sagasletta, Sagatoppen og Høysletta. Overgangene må utformes med 
merking, belysning og tilrettelegging for brøyting. 

6) Bygdelaget er bekymret for at planforslaget ikke viser noen løsning for etablering av 
barnehage i området. Grendelaget mener det er behov for over 100 nye 
barnehageplasser i Sagaområdet. Man håper kommunen tar høyde for disse 
utfordringene i det videre arbeidet med utvikling og planlegging av boliger og 
infrastruktur på østsiden av Alta. 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Tas til orientering. Ivaretakelse av overvannshåndtering forutsettes ivaretatt i forbindelse 
med detaljprosjekteringen (byggesøknaden) av planområdet VAO-anlegg. 

2) Tas til orientering.  

3) Planalternativ 1 anbefales av planadministrasjonen valgt som trafikal løsning. 

4) Fortau anbefales opprettholdt, jfr. tidligere kommentarer. 

5) Innspillet anbefales etterkommet. Det er lagt inn krysningsmuligheter mellom o_SG6 og 
alle de 4 nye kommunale atkomstvegene inn i feltet. Det er også lagt inn tilsvarende 
løsning for de to eksisterende veiene like nord for skolen (Sagatoppen og Sagasletta). 

6) Planutvalget har i en tidligere fase i planprosessen fattet vedtak om at det ikke er 
ønskelig å etablere ny barnehage innenfor planområdet. Avklaringer rundt fremtidige 
lokaliseringer av nye areal til barnehageformål på østsida av Alta bru forutsettes avklart 
gjennom påbegynt revisjon av kommuneplanen (arealdelen). 

 

Nerskogen idrettslag, brev datert 13.03.17: 

1) Registrerer med glede at NIL`s tidligere innspill er innarbeidet i planforslaget og man ser 
frem til videre samarbeid med kommunen for å få realisert ballbanen. 

2) Eksisterende ballbinge (15x20) som nå må flyttes som følge av ny fotballbane er svært 
mye brukt både i og etter skoletid. Ballbingen er så viktig for idrettslaget, at man etter 
avtale, kan forestå flytting om nødvendig. Det er imidlertid vanskelig å finne plass til 
ballbingen innenfor område BOP2. Man mener derfor det bør finnes plass til ballbingen 
innenfor BOP1 (arealet syd for skolen). 

3)Påpeker at det ofte oppstår problemer med overvann fra tjønna som ligger øst for skolen. 
Det ble laget en grøft som leder flomvannet inn på BOP2 området og Skogheim. Ifølge 
tidligere grunneier ble overflatevann her et betydelig problem etter at Saga skole kom, 
noe som i plandokumentene synes undervurdert. Åpen grøft med tidvis betydelig 
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vannføring inntil ballbanen vil ikke være en god løsning. Det bør derfor i VA-planen for 
området tas inn lukket ledning. 

4) Det er vanlig å brøyte ballbaner om våren for å få spilleflaten tidligere klar. Det bør 
vurderes å sette av areal til snødeponi innenfor BOP2 arealet, slik at avrenning fanges 
opp av overvannsnettet.  

5) Her bør også avsettes areal til offentlig parkering til bruk for grendehusets aktiviteter. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Tas til orientering. 

2) Ballbingen vil måtte flyttes på det tidspunktet ny fotballbane skal etableres. Ballbingens 
begrensede størrelse gjør at det vurderes som uproblematisk å flytte denne til regulert 
areal (o_BOP1) på sydsiden av skolen. Det vises for øvrig til tidligere kommentarer. 

3) Planforslaget/VVAO-planen legger opp til åpen grøft for overvannet som avrenningen fra 
Lille Borras medfører. Plankonsulentens vurdering tilsier at dette er en rasjonell og 
tilstrekkelig løsning. 

4) Dersom fotballbanen skal freses må snøen freses mot det sørvestlige hjørnet. Det vil ikke 
bli mer vann i overvannsgrøfta i snøsmelteperioden da fotballbanen har fall vestover i 
utgangspunktet. Kapasiteten i overvannsgrøfta vurderes som tilstrekkelig til å ta unna for 
snødeponi ved fresing av bane. 

5) Planen åpner for fremtidig utvidelse av skoleområdet, noe som muliggjør utvidelse av 
eksisterende parkeringsplasser. Konkrete løsninger for hvordan dette skal løses 
feltinternt på skoleområdet, må avklares i forbindelse med konkrete byggesøknader for 
aktuelle tiltak. 

Sigurd Pettersen, mail datert 06.03.17: 

1. I reguleringsplanen er dagens ballbinge ved Saga skole tatt ut til fordel for 
kunstgressbane i full størrelse. Støtter fullt ut kunstgressbanen og plasseringen av 
denne, men håper det er mulig å finne en alternativ plassering av dagens ballbinge. 
Basert på plankartet skulle det være gode muligheter til å plassere den i nærheten av 
skolen/kunstgressbanen. En ballbinge vil gjerne ha en annen type bruk (uorganisert drop 
in) enn en ordinær fotballbane og er et viktig supplement til aktivitet i nærmiljøet. I takt 
med veksten i området vil kunstgressbanen være opptatt med organiserte treninger og 
kamper og da er det ekstra viktig at det fortsatt er rom for uorganisert lek og idrett. Jeg 
regner med at Nerskogen IL også har tilsvarende innspill og at de har et konkret forslag 
til plassering. 

2. I planen er det angitt to alternativer vedrørende veisystemer, med og uten 
gjennomkjøring i Aspemyra ved Saga skole. Etter mitt syn er det klart å foretrekke at det 
ikke åpnes for gjennomkjøring. Gjennomkjøring vil stimulere til økt bilbruk og øke 
trafikken forbi skolen. Det er gang og sykkelveier i området, men det er likevel en del 
barn som vil måtte krysse Aspemyra rundt skolen, og dette er barn der de yngste er 
under 6 år. Dersom det åpnes for gjennomkjøring er det også fare for at det vil generes 
stor biltrafikk gjennom det nye boligområdet for folk som skal til grendehuset og 
fotballbanen på ettermiddagstid. Dette på bekostning av sykling/gåing. Det bør være 
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unødvendig med gjennomkjøring da planen som helhet virker svært gjennomtenkt med 
et effektivt nett av gang- og sykkelveier og snarveier.  

3. I planen ser det ut til at beregnet støy ikke avviker vesentlig i de to alternativene, men 
økt trafikk vil medføre støy over lengre tidsrom i løpet av døgnet. Som en del av planen 
bør det legges inn en overgang mellom bilveien og gang- og sykkelveien i krysset 
Sagatoppen-Aspemyra, og denne overgangen må ryddes for sne om vinteren. Det er 
mange barn som benytter Sagatoppen som skolevei til Saga skole (også de som bor i 
området Utsikten), og som krysser Aspemyra her. På vinteren må de enten klatre over en 
høy brøyteskavel, eller de må gå i bilveien opp til krysset Sagasletta-Aspemyra for å 
komme seg til skolen. Dette medfører trafikkfare da det er en god del trafikk forbi skolen 
i "rushtiden". 

4. Aspemyra vil oppgraderes med bredere bilvei og gang- og sykkelvei fra Saga skole og 
nedover mot Tverrelvdalsveien. Som følge av relativt bratt terreng og tidvis mye sne om 
vinteren bør det lages et fysisk skille mellom bilveien og gang- og sykkelveien slik at 
veibanene ikke flyter over i hverandre vinterstid og fører til konflikt mellom biler og 
myke trafikanter. Et fysisk skille kan enten bestå i et autovern eller ved å heve gang- og 
sykkelveien noe og markere skille med kantstein. 

5. I planforslaget er det drøftet alternativ at de som i dag har eiendommer som grenser mot 
Aspemyra kan få kjøpe tilleggsareal mot veien. Etter mitt syn er det fornuftig og vil øke 
sannsynligheten for at arealet blir vedlikeholdt og bidrar til generell forskjønning av 
området. Det har vært drøftet alternativ med klimasone i stedet for privat kjøp av 
arealene. For det første vil en slik klimasone gi svært liten effekt sammenlignet med 
effekten av den generelle økte bebyggelsen i området, og for det andre er det lite 
sannsynlig at kommunen eller noen kommer til å vedlikeholde klimasonen på en 
tilfredsstillende måte.  

6. I punkt 4.1.2 Husplassering bør det ikke være et kategorisk forbud mot sokkeletasje. 
Sokkeletasje bør generelt tillates dersom terrenget ligger til rette for det. Når det gjelder 
selvfall fra kjeller til kommunal avløpsledning bør det kunne tillates kjeller selv uten 
tilstrekkelig selvfall, men med rom som ikke krever avløp (f. eks. boder). 

7. I punkt 4.2.2 k) Parkering, er det feil retning på <>. Det menes vel at boenhet større eller 
lik 60m2 skal ha 2 plasser. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Se tidligere kommentarer angående flytting av ballbinge. 

2) Tas til orientering. Planalternativ 1 anbefales av planadministrasjonen valgt som trafikal 
løsning. 

3) Merknaden er medtatt i plankartet inkl. ved nye adkomstveier i Skogheim-feltet, se for 
øvrig tidligere kommentarer. 

4) De deler av strekningen med god plass får gang- og sykkelvei med grøft som skille til 
samleveien. Langs Saga gjør plasshensyn og allerede opparbeidet vei at fortau 
foretrekkes. Planens bestemmelser sikrer god og markert kantstein ved fortau. Se for 
øvrig tidligere kommentarer. 
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5) Kommunens driftsavdeling har kommet med en klar tilrådning om at det langs nordsiden 
av den nye gang- og sykkelvegen bør settes av ekstra areal til snelagring vinterstid, da 
vindforholdene langs denne strekningen tilsier at dette er nødvendig. Administrasjonen 
vil med bakgrunn i dette anbefale at arealene (o_GV7-8) som i planforslaget er foreslått 
regulert til vegetasjonsskjerm endres til offentlig vegformål (annen veggrunn). 
Administrasjonen registrerer at de fleste av grunneierne i området har signalisert at man 
også ønsker å kjøpe dette arealet, men dette anbefales ikke. 

6) Årsakene til at det ikke åpnes for etablering av sokkelløsning innenfor eneboligområdene 
skyldes terrengets beskaffenhet. Samtlige av tomtene ligger i så vidt flatt terreng at 
sokkelløsning av estetiske årsaker ikke vurderes som en ønsket løsning. Det er ikke mulig 
å si noe mer konkret om kjeller/avløp før området er detaljprosjektert og 
høydeforholdene studert nærmere. En løsning er å gjøre en mindre endring av planen 
med den nye kunnskapen om kjeller kan tillates etter detaljprosjektering og før tildeling. 

7) Dette medfører selvfølgelig riktighet og bestemmelsenes justeres i tråd med innspillet ☺.  

 

Håvard Martinsen og Bjørg Opgård (Høysletta 26), mail datert 05.03.17: 

1) Ønsker å kjøpe tilleggsareal helt ut gang- og sykkelvegen (mener klimavernsonen kan tas 
ut av planen). Ønsker at evt. gjerde oppføres helt ut mot grensen til gang- og 
sykkelvegen. 

2) Mener planalternativ 1 (gjennomkjøring kun for buss) gir den beste løsningen. Mener 
alternativ 2 vil gi betydelig mer trafikk og høyere hastigheter. Påpeker at vegen også i 
dag brukes av bilister, selv om den er skiltet med forbud mot biltrafikk. 

3) Mener gang- og sykkelvegen bør være adskilt fra vegbanen med kantstein eller lignende 
for å ivareta trafikksikkerheten til myke trafikanter. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Det anbefales ikke at beboerne får kjøpe området som i planen er foreslått regulert til 
klimavernsone. Begrunnelsen for dette er kommentert tidligere. 

2) Planalternativ 1 anbefales lagt til grunn. 

3) De deler av strekningen med god plass får gang- og sykkelvei med grøft som skille til 
samleveien. Langs Saga gjør plasshensyn og allerede opparbeidet vei at fortau med 
kantstein foretrekkes. Planens bestemmelser sikrer god og markert kantstein ved fortau. 
Det vises forøvrig til tidligere kommentarer. 

 

Sissel Lillegård (Utsikten 14), mail datert 24.02.17: 

1) Støtter planalternativ 1 (kun gjennomkjøring for buss) 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Planalternativ 1 anbefales lagt til grunn. 
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Jon Magne Thomassen, Karen Buljo (Utsikten 10) og Trond Nordli og Laila Nordli (Utsikten 
8), mail datert 13.03.17: 

1) Ønsker å kjøpe mest mulig areal mot gang- og sykkelveien. 

2) Ønsker atkomst til eiendommene sine via ny vei eller gangfelt. Dette for å lette adgang 
med utstyr for vedlikehold samt tilgang for plassering av campingvogn. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Det anbefales ikke at beboerne får kjøpe området som i planen er foreslått regulert til 
klimavernsone. Begrunnelsen for dette er kommentert tidligere. 

2) Befaring av området (og flyfoto) viser at begge de to aktuelle eiendommene har etablert 
innkjøringer fra syd via gammel kommunal veg over kommunalt areal. Til Thomassens 
eiendom er det etablert en om lag 25 meter lang avkjørsel. Etter det planmyndighetene 
kan se er ingen av disse avkjørslene omsøkt eller godkjent av kommunen og begge må 
derfor anses som ulovlige all den tid begge eiendommene har regulert atkomst via 
kommunal veg (Utsikten). Det vurderes ut fra hensynet til trafikksikkerhet for myke 
trafikanter, som uaktuelt å åpne for atkomst til de to aktuelle eiendommene via den nye 
gang- og sykkelvegen eller gjennom etablering av ny avkjørsel. Begge de to 
eiendommene har i dag regulert avkjørsel direkte fra kommunal veg (Utsikten).  

Nordlis eiendom (Utsikten 6) har gode avkjørselsmuligheter og innenfor denne 
eiendommen vil man med enkle grep utvide kunne eksisterende parkeringsareal. 
Thomassen har etablert atkomstveg langs østsiden av huset frem til et større 
opparbeidet parkeringsareal på sydsiden. Den etablerte avkjørselen ser delvis ut til å 
være etablert over naboeiendommen i øst (Utsikten 12). Etter det planmyndighetene 
kan se ut fra godkjent byggetillatelse er denne løsningen aldri godkjent fra kommune 
side og tiltaket vurderes ut fra dette å være strid med godkjent byggetillatelse. Med 
bakgrunn i det overstående vil ikke planmyndighetene anbefale at innspillet 
etterkommes.  

Håvard Bang (Høysletta 22), mail datert 13.03.17: 

1) Ønsker å kjøpe areal helt ut til gang- og sykkelveien (ønsker at klimavernsone tas ut) og 
er skeptisk til planene om å oppføre gjerde i eiendomsgrensa.  

2) Mener planalternativ 1 (gjennomkjøring kun for buss) er den beste planløsningen. 

3) Ønsker at mest mulig av skogen som har vokst opp i området blir bevart. 

 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Det anbefales ikke at beboerne får kjøpe området som i planen er foreslått regulert til 
klimavernsone. Begrunnelsen for dette er kommentert tidligere. Det opprinnelige beltet 
mellom gang- og sykkelvegen foreslås omregulert til annen veggrunn (offentlig). Kravet 
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til oppføring av gjerde (bestemmelsenes punkt 4.2.2 m)) vil derfor ikke gjelde mot dette 
området. 

2) Planalternativ 1 anbefales vedtatt. 

3) En negativ konsekvens ved planforslaget vil være at det meste av trevegetasjon langs 
eksisterende gang- og sykkelvegforbindelse vil bli fjernet til fordel for ny veg/gangveg. 
Oppføring av ny bebyggelse (hus/garasjer) vil ventelig bidra til å dempe vindpåvirkningen 
fra syd (vinterstid). Etter hvert som boligfeltet bygges ut vil de ulike tomtene bli 
beplantet og høyere vegetasjon vil bli etablert.  

 

Raymond Londal, mail datert 31.01.17: 

1) Mener det er viktig å tilrettelegge uteområdene ved skolen for variert og spennende 
uteaktivitet eksempelvis; Sykkelkrossbane, hoppbakke (5 og 12 meters), slengtauparker, 
akebakker og halfpipe. 

Administrasjonens kommentarer: 

1) Innspillet tas til orientering. Reguleringsplanen legger ikke detaljerte føringer knyttet til 
utformingen og møbleringen av skolens uteareal. Ved en eventuell fremtidig 
skoleutvidelse vil dette måtte avklares som en del av byggesaken. 
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