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 Saksfremlegg 

  Arkivreferanse: 2019/3291-16 

Saksbehandler: Lise Amundsen 

 

Planlagt behandling 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

 03.06.2020 Planutvalget 

 23.06.2020 Kommunestyret 

Sluttbehandling - Detaljregulering for C9, Alta sentrum 

 

Administrasjonens innstilling 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan (detaljplan) for C9 - Alta 
sentrum, bestående av plankart datert 28.05.18, bestemmelser og planbeskrivelse, datert 26.05.20. 

Saksutredning 

Vedlegg 

1 Plankart 

2 Bestemmelser 

3 Planbeskrivelse med vedlegg 

Annet saksmateriell 
- Andre saksdokumenter finnes på saksnr. 2019/3291 (elements) og 16/3262 (esa). 
- 3D-modell av forslaget finnes i visualiseringsprogrammet City Planner.  
http://cityplanneronline.com/alta/altai3d 
 

Bakgrunn for saken 
Haldde arkitekter AS har på vegne av vegne av tiltakshaver, Bjøro Utvikling AS, fremmet forslag til 
detaljregulering for C9, Alta sentrum.  
 
Saken ble fremmet til førstegangsbehandling i planutvalgets møte den 12.12.18.  
En redusering av etasjeantall fra 8 til 6 etasjer ble vedtatt før saken ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
I brev datert 07.01.19 ber utbygger om at saken trekkes fra offentlig ettersyn, begrunnet med at 
planutvalgets vedtak ga en så omfattende endring av deres planforslag at det resulterte i manglende 
økonomisk grunnlag for realisering av prosjektet. Målsetting var derfor noe bearbeidelse av forslaget før 
ny utleggelse. 
 
Saken ble igjen fremmet til førstegangsbehandling i planutvalgets møte 08.05.2019. Planforslaget ble 
vedtatt og saken ble lagt ut til offentlig ettersyn. 
I dette tilfellet godkjente planutvalget planforslaget, med opptil 8 etasjer i felt B1A. Planutvalgets 
beslutning ble begrunnet med at C9 er i utkanten av Alta Sentrum, at kotehøyden ikke ville overstige de 
høyeste byggene i området og at bygningene ikke vil være til særlig sjenanse for berørte naboer. 

Planen fremmes nå til sluttbehandling. 

http://cityplanneronline.com/alta/altai3d
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Planforslaget 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 

1. Plankart, datert 28.05.2018 
2. Planbestemmelser, datert 26.05.2020 
3. Planbeskrivelse, datert 26.05.2020 

Vedlegg til planbeskrivelsen: 
1. Referat fra oppstartsmøte 
2. Innspill 
3. Forenklet ROS-analyse 
4. VAO-plan 
5. Geoteknisk vurdering 
6. Solstudier 
7. Referat fra møter med Sameiet Bykanten 
8. Notat – vurdering av vegsystem 
9. Tegning – Snitt Alta sentrum 
10. Støyutredning-Alta fjernvarme 
11. Spredningsberegninger-Alta fjernvarme 

 

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur. 
Det legges opp til blokkbebyggelse og estimeres om lag 100-130 boenheter av ulik størrelse. Det legges 
også til rette for etablering av tursti langs ravinekanten.  

Planen har en intensjon om å skape sentrumsboliger med mulighet for skjermede uterom – både private 
og felles, gode klimatiske forhold og henvendelse mot naturpregede områder som Altadalen.  

Totalt innenfor byggeområdene (B1 og B2) tillates det maksimalt 6 boligblokker. Blokkenes plassering og 
fotavtrykk angis av byggegrenser i plankartet. Det legges opp til en varierende høyde på bebyggelsen, fra 
3 til 8 etasjer. Bebyggelsen foreslås lavest mot sør og høyest mot nord. Bygningenes høyde reguleres ved 
hjelp av maksimal tillatt kotehøyde for gesims angitt i plankart. Kotehøyden er beregnet på grunnlag av 
etasjehøyde på 3,3 m og et tillegg for takkonstruksjoner og andre uforutsette aspekter. Med etasjehøyde 
menes den loddrette avstanden fra overkant ferdig gulv til overkant ferdig gulv i neste etasje. 

For øvrige detaljer i planforslaget, samt virkninger av planforslaget vises det til plandokumentene. 

Høring/merknader: 
Under offentlig ettersyn kom det inn 8 høringsuttalelser. Alle uttalelser er referert og kommentert i 
planbeskrivelsens vedlegg 2, pkt. 2.3.  
 
Kort oppsummert dreier innspillene seg om håndtering av overvann, geoteknikk, støy og utslipp 
(støv/partikler/røyk) fra Alta fjernvarme. Merknader fra Alta fjernvarme resulterte i at 
merknadsbehandlingen har tatt tid, da det ble avdekket viktige utredningsbehov.    
 

Det foreligger ingen formelle innsigelser. De merknader administrasjonen har vurdert som relevant er nå 
ivaretatt i planforslaget og er ingen hindring for vedtak av plan.  

 

Endringer etter offentlig ettersyn 
I planbeskrivelsens kap. 4.3 er det gitt en sammenfatning av de ulike justeringene som er gjort siden 
planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. Disse gjengis her: 

 Støyutredning og spredningsberegninger er utarbeidet av Alta fjernvarme (nabo). Nødvendige 
tiltak jf. rapportene er tilføyd i rekkefølgebestemmelser. Rapporter er vedlagt planbeskrivelsen. 

 VAO-plan er revidert etter merknad fra landbruksavdeling og virksomhet kommunalteknikk. 
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 Tursti er tilføyd i rekkefølgebestemmelser. Det åpnes også for at tursti kan avvike fra avsatt areal 
der dette er hensiktsmessig. 

 Retningslinje til bestemmelsenes pkt. 3.4 og 4.1.1 b) er justert i henhold til Fylkesmannens 
merknad. 

 Bestemmelsenes pkt. 3.2.1 c) er justert med hensyn til NVEs merknad om forflytting og 
mellomlagring av masser. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Alle feltinterne kostnader ivaretas av utbygger som en del av utbyggingen. Fordeling av kostnader 
forbundet med etablering av ny kjørevei med tilhørende fortau samt offentlig turvei, friområde samt 
gang-/sykkelvei med tilhørende parkering og snødeponi avklares i forbindelse med utbyggingsavtale. 
 
Utbyggingsavtale med Alta kommune er under utarbeidelse. 
 

Vurdering 
Tiltaket bidrar til fortetting og positiv videreutvikling av Alta sentrum med flere boliger. Nye boligblokker 
med parkeringskjeller bidrar til effektiv arealutnyttelse av sentrumsområdet. Med sin plassering på kanten 
av «sentrumsplatået» vil dette være et svært synlig prosjekt som bidrar med å tydeliggjøre Alta sentrum 
som et bysentrum. Planen bidrar i tillegg til at offentligheten får en mer tilrettelagt tilgang til attraktive 
friområder. Administrasjonen vurderer at planen ivaretar byggeskikk og estetikk på en god måte med 
gjennomtenkte bestemmelser som har fokus på kvalitet. Det vurderes også at forslaget har klart å ivareta 
tilpasningen til naboene på Bykanten på en akseptabel måte. 
 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget vurderes ivaretatt på en god måte, med alle hensyn 
tatt i betraktning.  

 

Konklusjon 
Administrasjonen vil etter en helhetlig vurdering anbefale at detaljregulering for C9, Alta sentrum vedtas. 

 

Alta 26.05.2020 

 

Bjørn Atle Hansen Oddvar Konst 
rådmann kommunalleder samfunnsutvikling 

 
Hallgeir Strifeldt 
fagleder plan 
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