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Planlagt behandling 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

  Planutvalget 

  Kommunestyret 

Sluttbehandling - Detaljregulering for Hesteskoen 
 
 
Administrasjonens innstilling 
 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan (detaljregulering) for Hesteskoen, 
bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, datert 13.05.2020. 
 
 
Saksutredning 
Vedlegg: 

1. Saksfremlegg sluttbehandling, datert 15.11.2012 
Vedlegg 1: Plankart, datert 13.11.2012 
Vedlegg 2: Planbestemmelser Hesteskoen, datert 13.11.2012 
Vedlegg 3: Høringsnotat kjøremønster Hesteskoen 
Vedlegg 4: Kjøremønster/skilting Hesteskoen 
Vedlegg 5: Merknadsbehandling, datert 01.06.2012, revidert 13.11.2012 

2. Kommunestyrets vedtak, datert 10.12.2012 
3. Saksfremlegg ny behandling, datert 20.02.2019 

 
Andre saksdokumenter 
Eldre saksdokumenter finns på saksnummer 05/909 og 19/407. 
 
Bakgrunn  
Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling utarbeidet reguleringsplan for Hesteskoen som ble 
vedtatt av kommunestyret 10.12.2012. Formålet med planen er etablering av gode regler og rutiner for 
varelevering i gågata, Byhagen, AMFI Alta og samordning av dette med parkering av private biler og 
kanalisering av myke trafikanter i området. Reguleringsplanen tar særskilt hensyn til myke trafikanter. 
Bestemmelser og retningslinjer ble etter vedtak av plan innarbeidet i områdeplan for Alta sentrum.  
 
Saken ble behandlet jf. pbl §§§ 12-8, 12-10 og 12-12 og er varslet og kunngjort jf. lovens formålsparagraf.  
 
I forbindelse med iverksetting av tiltak i plan ble det avdekket at tre direkte berørte parter (Barila 
Eiendom AS, Park Hotell Alta AS og T.B. Handel AS) ved en inkurie ikke ble oppført på adresseliste og 
underrettet særskilt ved brev i forbindelse med melding om offentlig ettersyn samt melding om vedtatt 
plan for Hesteskoen. Vedtaket må derfor anses ugyldig og saken ble fremmes til ny behandling i 2019.  
 
Saken er imidlertid ikke tilført endringer eller nye opplysninger, og endrer dermed ikke forutsetningene 
som allerede er gjort kjent for øvrige parter i området. Administrasjonen vurderte derfor at det vil være 
tilstrekkelig å sende plandokumentene på en begrenset høring til direkte berørte parter som i 
forhenværende planprosess ikke ble underrettet særskilt ved brev. 
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Høring og merknader 
Under den begrensete høringen kom det inn en felles merknad fra de tilskrevne partene. Oppsummering 
av dette er gjengitt nedenfor: 
 
Sameiet Hotellgården AS og Parkhjørnet As, datert 29.05.2019 
T.B Handel AS (planadministrasjons presisering: eier av butikklokalene mot torget) er avhengig av adkomst 
for varetransport til sine leietakere. Etter at Parksentret ble bygget har hovedinngangen i Sentrumsparken 
2 vært T.B. Handels adkomst og varemottak. Butikkene har ingen andre alternativer enn varelevering til 
denne adressen. Varesortiment med bl.a., møbler til Interiøret i Sentrumsparken 2, forutsetter 
vareleveranse med transport til døra. Dersom varetransport til egen inngang ikke lar seg gjøre, risikerer 
T.B. Handel å miste sine leietakere fordi butikkene og deres kunder ikke lenger får sine varer. Forslag til 
løsning kan være at det gis unntak for varetransport.  
 
Likeså har Barila pub grossistleverandør i Harstad, med logistikk for Finnmark. Dette er en langtransport 
som på vinterstid er prisgitt værforhold over diverse fjelloverganger og derfor uforutsigbar m.h.t adkomst. 
En slik langtransport har, også av hensyn til øvrige kunder og logostikk, behov for å komme til inngang og 
losse umiddelbart ved ankomst. Her vil også skilting med unntak for varetransport løse problemet.  
 
Park Alta AS og Parkhjørnet AS, tidligere Park Hotell AS, er bygd som hotell. Park Alta AS som et av de 
første forretningsbyggene i nye sentrum og Markveien. Bygningsmassen er meget godt vedlikeholdt, og 
beliggenheten har vært, og kan fortsatt være optimal for hotelldrift, såfremt gjestene har adkomst til 
hotellet. I tillegg til unntak for varetransport må det derfor også gis unntak for gjester. 
 
Sentral beliggenhet har stor verdi. En eiendom uten atkomst, blir aldri sentral, bare sårbar – med risiko for 
forringelse og tapt potensiale. De kan ikke akseptere at det som dem har skapt gjennom 32 år forringes 
ved at dem avskjæres fra varer, gjester og tjenester som deres forretningsdrift bygger på. De ønsker å 
ivareta Park Alta AS og Parkhjørnet AS sin mulighet å drive hotell også i fremtiden. Og de ønsker at deres 
leietakere i T.B. Handel AS og Barila AS fortsatt skal kunne drive lønnsomt. Da er egen adkomst til egen 
eiendom en forutsetning.  
 
Forslag til løsning på detaljregulering for Markedsgate 2, Markedsgate 6, Markedsgate 8 og 
Sentrumsparken 2, er at det ved forannevnte adresser merkes med underskilt som tillater: Kun gjester og 
varetransport. 
 
Mange norske byer har med slik skilting lyktes å forene lokalt næringsliv med grønne soner, myke 
trafikanter og bolyst. 
 
Planadministrasjonens kommentar: 
Planadministrasjon har etter at planforslaget vært på begrenset høring gått igjennom byggesaken for 
Parksentrets utbygging, og byggesaker ved endringer i bygningsmassen til Parksentret. Gjennomgangen 
av dokumentene har bekreftet det som har blitt sagt tidligere om varelevering i sentret. All varelevering er 
tenkt at skje gjennom sentret, med inngang ved varemottak i gågate (rett over fra inngangen til 
kunnskapsparken). Fra varemottaket går det heis opp i bygningen, og en gang som leder inn på sentret i 
første etasje. Lokalene til T.B. Handel var da en del av bokhandelen og hadde inngang både innefra sentret 
og fra torget. Varelevering var derfor mulig fra varemottaket i parksentret. Etter at bokhandelen har blitt 
lagt ned har det etablerts en fysisk sperre (en vegg) som stenger sentret fra butikklokalene ved torget. 
Dette er ikke omsøkt og man har da sperret av sin egen varelevering. Avstand fra gågate til butikkene til 
T.B. Handel er omtrent 25 m og bør ikke være et problem å ta med pall-lift.  
 
Når det gjelder Barila har de tilgang fra gågate og tidsrommet for varelevering på hverdager mellom 00-
11 og lørdag 7-10 må være tilstrekkelig for deres levering. Selvfølgelig kan det skje uforutsigbare hendelser 
som gjør at leveringen må tas ved en annen tidspunkt, men å åpne opp gågate for en eneste bedrift og 
deres varelevering i alle tider på døgnet er ikke rettferdig mot andre bedrifter eller i tråd med en gågate. 
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Det er nå drift i hotellet igjen med en ny aktør og planadministrasjon har ikke fått forespørsel om adkomst 
med bil for gjester etter eierskifte. Det er parkeringsplasser både i kjelleren til Parksentret og på flere 
plasser nært plassert bygningen i sentrum. Avstandene i Alta sentrum mellom hotellet/gågate/torget og 
nærmeste parkering er liten og planadministrasjon vurderer det som en større konsekvens for sentrum å 
tillate kjøringen til inngangen enn det at gjestene må gå fra parkering i samme bygg eller 50 meter ute.  
Planforslaget 
Plankart og bestemmelser er vedlagt i lag med saksfremlegg fra 2012. Planforslaget innebærer ingen 
endringer fra nåværende områdeplan for Alta sentrum og det er ikke gjort noen endringer i planforslaget 
etter begrenset høring. Planforslaget består av plankart og bestemmelser, disse er allerede innarbeidet i 
områdeplanen for Alta sentrum.  
 
Kjøremønster/skilting av området 
Den skiltplan som er vedlagt i saksfremlegget fra 2012 er utarbeidet i samarbeid med kommunalteknikk 
og er ikke endret. Skilter er satt opp ved gågate, men de tider som gjelder for varelevering er gjemt under 
teip. Tidene kommer nå å begynne håndheves etter vedtak av plan.  
 
Vurdering 
Planforslaget for Hesteskoen gjennomgikk en omfattende prosess for å komme frem til sluttbehandling og 
vedtak i 2012. Denne delen av områdeplanen ble tatt ut for å få en egen gjennomgang. Planforslaget var 
et omforent forslag og det var politisk enighet om kjøremønster i Hesteskoen og formål i plan. Situasjonen 
på sentrum har ikke endret seg, tvert imot er det flere myke trafikanter, både til fots og på sykkel, noe 
som gjør avgrenset varelevering i gågate desto mer viktig. Dette er ikke tiden å slippe inn flere biler på 
flere plasser der det er planlagt aktivitet både for barn og voksne. Næringslivet er iblant nødt til å tilpasse 
seg de endringer som skjer når byen vokser. Varelevering er tillatt, men med begrensninger. Det er svært 
få plasser i Alta der man ikke har lov å kjøre bil, gågate er en av dem. For dem som bruker torg og gågate 
blir det svært uforutsigbart om varebiler, gjester til hotell og lignende får kjøre der alle tider på døgnet. 
Det har ikke fremkommet ny informasjon ved begrenset høring og planadministrasjon vurderer at 
reguleringsplanen kan sluttbehandles og vedtas.  
 
 
Økonomiske konsekvenser 
Det er ingen større økonomiske konsekvenser for kommunen, da vedtak av plan er i henhold til 
opparbeidet situasjon. Parkeringsplassene P3 og P4 er ferdigstilt og gågate er tilrettelagt for tyngre 
kjøretøy. Begge disse tiltakene er beskrevet i saksfremlegg fra 2012 som er vedlagt. 
 
Konklusjon 
Planadministrasjon vil etter en helhetlig vurdering anbefale at detaljregulering for Hesteskoen vedtas.  
 

 
Alta 25.05.2020 
 
Bjørn Atle Hansen    Oddvar Konst 
Rådmann     Kommunalleder samfunnsutvikling 
 
Hallgeir Strifeldt  
Fagleder plan  
 
Dette dokumenter er elektronisk godkjent og derfor uten underskrift..


