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Haldde arkitekter AS 
Sorenskriverveien 11 
9513 ALTA 
Norge 

 
 

Deres ref:  

Vår ref: Arkivkode: Sak/Saksb: Dato: 
16055/16 PLNID 20100011 16/3262-2/NADEKL ALTA 11.07.2016 

    
 

 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE  
 
Vedlagt følger kopi av referat fra planoppstartsmøte avholdt på Alta rådhus den 04.07.16. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
Nadine Ekløf 
arkitekt 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
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Referat fra oppstartsmøte 

1. Om planinitiativet og forslagsstiller 

 

Arbeidstittel 

 

Detaljregulering for område C9, Alta sentrum 

 

Initiativet gjelder  Plan med krav om KU 

 Områdeplan 

x Detaljplan 

 Mindre endring av:  

Tiltakets adresse ? 

Berørte eiendommer 28/280, 28/279, 28/100, 28/263, 28/250. 28/55, 28/21 

Planens formål/hensikt Nybygg boligområde 

Tiltakshaver Roald Johansen AS 

Planfaglig ansvar Firma:  

Haldde arkitekter AS, Sorenskriverveien 11, 9513 Alta 

 

Prosjektansvarlig: 

Terese Mannsverk, 784 377 14 

terese@haldde.as 

Informasjon fra 

konsulent i forkant av 

møte 

Skisse over situasjonsplan og volumstudie 

Supplerende 

informasjon 

oppstartsmøte 

 

 

2. Om oppstartsmøtet 
Møtested Alta rådhus 

Møtetidspunkt/ramme Mandag 04.07.16, klokken 12.30-13.30 

Deltakere Fra kommunen: 

Hallgeir Strifeldt (ASU), Nadine Ekløf (ASU) 

 

Fra forslagsstiller: 

Terese Mannsverk (Haldde), Bjørn Johansen 

Referent Saksbehandler  
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3. Saksopplysninger 

Arkivsaksnr  16/3262 

Planident 20160008 

Saksbehandler Navn: Nadine Ekløf 

Kontaktinfo: nadekl@alta.kommune.no  

Reg spm behandlet etter  x Positiv anbefaling 

 Negativ anbefaling 

 Ikke behandlet 

 

4. Gjeldende planer 

Planstatus 

Gjelder Plan Formål Vedtaksdato 

x Kommuneplanens 

arealdel for Alta 

 22.06.11 

x Reguleringsplan Områdeplan for Alta sentrum, revisjon 26.04.11 

 

Planer, mve, dispensasjonssøknader under utarbeidelse i og inntil planområdet 

Status Plan Formål Forslagsstiller 

Pågår Markveien 57-59, 

vedtatt, klagesak 

Boliger/tjenesteyting Roald Johansen AS 

Pågår Detaljplan for 

omsorgssentret 

Nytt omsorgssenter/ombygging 

av helsesentret 

Kommunen/ 

Finnmarsksykehuset 

Pågår Detaljregulering C4, 

Alta sentrum 

Kontor/boliger Mark eiendom AS 

 

Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm som er relevant for det videre 

planarbeidet 

Aktu

ell 

 Merknad 

 Frikjøp av lekeplasser  

x Frikjøp parkering  

x Byggeskikksveileder  

x Norm for lekeplasser  

x Kommunal veinorm  

x Parkeringsvedtekter  

x Parkering og uterom  
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Statlige planretningslinjer (SPR), bestemmelser med mer som er relevant for 

planarbeidet 

Aktu

ell 

 Merknad 

x Samordn. 

Areal/transport 

 

x Barn og 

planlegging 

 

 

5. Viktige tema i planarbeidet 

Tabellen under angir viktige, planfaglige tema jf. bestemmelse § 1.3 i Kommuneplanens 

arealdel for Alta (KPA), som må vurderes evt. utredes i det videre planarbeidet, og som skal 

kommenteres nærmere i planbeskrivelsen. Forslagsstiller må selv – på bakgrunn av bla 

innspill i forvarslingen – vurdere om det er flere forhold som er relevant å vurdere i saken.  

Tema Merknad 

1. Konsekvensutredning Ikke KU-krav 

2. By- og stedsutvikling Viktig tiltak i sentrale Alta og i et område som er under 

transformasjon og utvikling. 

3. Barns og unges 

interesser 

Opparbeidelse av område FL1 utløses av rekkefølgekrav 

for område C9.  

4. Byggeskikk og estetikk - Bør være et urbant preg over området, 

planbeskrivelsen beskriver et område med høyst 

3 etasjer.  

- Tett/lav skal vurderes. 

- Tilpassing til boligblokk «Bykanten», et bevist 

forhold til det nabobygg som allerede står der. 

Høyeste bygg lik høyde med denne blokk og sen 

nedtrapning mot kanten og Aronnes.   

- Vurdering av vindforhold på sentrum, hvilken 

bygningsstruktur er bedre? 

- Fjernvirkninger med høye bygg må vurderes.  

- Bør tilpasses bystrukturen på sentrum, men kan 

være i andre materialer.  

- Tilrettelegge gode utearealer.  

- Området må ses i en helhet med område C8 (men 

C8 trenger ikke å reguleres nå), bykanten og 

gangvei TF8, både når det gjelder bebyggelse og 

infrastruktur.   

5. Demografiske forhold Viktig å legge til rette for variasjon av leiligheter, så at 

flere grupper vil og kan bo her.  

6. Folkehelse Sykkelparkering! 
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7. Friluftsliv Snarveier/tursti/grøntstruktur 

Tursti skal kobles til område OP3. 

8. Landskap og natur Tiltak skal underordne seg landskapet. Se KPA 1.3.8, 

side 8! 

9. Lokalklima Skjerming av utearealer. 

10. Miljøvennlig/alt. 

Energiforsyning 

Skal kobles mot fjernvarmeanlegg. Kommunestyret har 

ikke endret forrige vedtak. 

11. Naturressurser  

12. Risiko- og sårbarhet - Geoteknikk/grunnforhold (ny rapport for 

sentrum, men trengs på egen tomt også). 

Forslagsstiller har gjort grunnundersøkelser og 

skisseprosjekt er planert etter denne. Området 

kan ikke belastes mer enn skisse. 

- Planavdelingen skal sende over rapport fra NVE.  

- Støy og forurensing  

- Trafikksikkerhet 

- Naturmangfold? Skal ses over. 

13. Samiske interesser   

14. Sosial infrastruktur Boligsosial – variasjon i leilighetsstørrelser.  

15. Teknisk infrastruktur 

og Trafikkforhold 

- Det skal være lokal håndtering av overvann, med 

grønt areal på tomten.  

- Rekkefølgekrav på C9, ifølge områdeplan, på FL1 

og TA15. 

- Hvordan ser nedkjøring parkeringskjeller og 

innkjøring på tomten ut? 

- Det skal vurderes fortau på begge sider av TA15. 

Starten på TA15 forbi C4 kan komme at ha en 

bredde på 5,5 m og fortau på begge sider 

(planforslag har ikke kommet inn til kommunen 

enn).  

- Vei og FL1 må samsvære med planer for 

detaljregulering for C4. (FL1 er plassert mitt i en 

veiapparat og det er trolig at området kan endre 

form litt for å klare ny vei forbi området og bedre 

lokalisering for lekeplassen i sør)  

- Mulig sammenkobling mellom C9 og C8 bør ses 

over. 

16. Universell utforming Ifølge bestemmelser i områdeplan skal det lages en 

offentlig gangvei gjennom området til område OP3, 

denne skal være universelt utformet. Det bør være mulig 

å kjøre inn på området for å parkere nært parkareal (NB! 

For de som ikke kan ta seg hele veien til fots).  

17. Verneverdier  

18. Gjennomføring/ 

utbyggingsavtale 

Ja til utbyggingsavtale.  
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19. Felles plan -og 

byggesak 

Ikke aktuelt.  

 

 

Annet drøftet på møtet: 

- Opptil 20 % av C9 kan være annet enn bolig. Forslagsstiller har vurdert dette og 

har ingen planer akkurat nå på annet formål på området.  

-  

- Veien (TA15) forbi fjernvarmeanlegget er planert flyttet en bit mot øst i samband 

med regulering av område C4. Dette gjør at adkomst til C9 endres litt og går over 

gult område markert på kart (se nedenfor). Dette bidrar også til bedre areal for 

lekeplass på FL1.   

 

6. Varsel om oppstart – krav til materiale: 

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, 

standardtekster og adresseliste. 

 Merknad 

Annonse i 1 lokalavis (som er alminnelig 

lest på stedet) + elektroniske medier 

(nettavis som er alminnelig lest på stedet). 

Altaposten 

Brev til berørte parter: 

- oversiktskart 

- kart med planavgrensning 

- god redegjørelse for planens hensikt 

(mest mulig informasjon) 

- kart med dagens planstatus 

Saksbehandler lager adresseliste. 
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- angivelse av framtidig planstatus 

Evt informasjonsmøte/andre info-tiltak?  

Planprogram (ved KU)  

Planavgrensning Planavgrensning skal ved varsling sendes 

til kommunen i Sosi-format, slik at den kan 

legges inn i kommunens kartsystem. 

 

7. Innlevering av planforslag – krav til materiale 

 Merknad 

1. Plankart 

     

Leveres på SOSI-format (Sosi-filen må være 

georefert) og PDF jf. Nasjonal 

produktspesifikasjon, se link 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan-

-og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-

.html?id=570324 

2. Bestemmelser/retningslinjer Alta kommunes mal benyttes 

3. Planbeskrivelse Alta kommunes mal benyttes 

4. Kopi av varslingsbrevet Sendes kommunen i samband med varsling 

5. Kopi av innspill under varslingen Sendes kommune 

6. Kopi av annonser  Sendes kommunen 

7. Annet materiale Eks.:Det kan bli påkrevd materiale som bidrar til å 

visualisere den planalgte bygningsmassen. 

Følgende tema vil være sentrale å få belyst: 

o Sol-/skyggevirkninger 

o Tilpasning ifht. Omkringliggende 

bebyggelse. 

 

Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. Planforslaget 

blir ikke behandlet før materialet er komplett og i hht maler og avtale med kommunen på 

oppstartsmøtet. 

 

8. Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 

Planstatus x Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan- 

Samsvarer med arealformålet. 

 Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan – Dette i 

forhold til antall boenheter som er tenkt i området. 

Kreves KU  Ja 

x Nei 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
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Plankrav 

 Områdeplan 

x Detaljplan 

 Mindre vesentlig endring av plan 

 

Anbefaling 

 Anbefaler oppstart av planarbeid 

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

 Anbefaler at reguleringsspørsmålet fremmes som § 30-forespørsel 

Planavgrensning  Skal lages forslag att drøftes og definitiv avgrensning avklares da  

Annet 

 

  

 

9. Framdrift 

Alta kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. 

Saksbehandlingstid fra komplett planforslag er mottatt til første gangs vedtak i saken er 12 

uker. 

 

Framdriften er bla. avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig ettersyn. 

Foreløpig tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan: 

 

1. Forslagsstiller planlegger å varsle planarbeidet høsten 2016. 

2. Forslagsstiller planlegger å sende inn planforslag til kommunen i x. 

3. Alta kommune anslår at første gangs behandling i planutvalget kan skje x uker etter 

mottak av komplett planforslag. 

4. Alta kommune anslår at vedtak kan fattes x etter at offentlig ettersyn er over. 

 

 

10. Gebyr 

 Merknad 

Saksbehandlingen er gebyrbelagt. 

Gjeldende gebyrregulativ er tilgjengelig på 

kommunens hjemmeside: 

www.alta.kommune.no 

 

Fakturaadresse  

 

11. Godkjenning av referat (NB!) 

Referatet og Alta kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger og planfaglige 

forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. Konklusjonene er derfor 

http://www.alta.kommune.no/
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foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere 

saksbehandlingen.  

 

Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede 

planfaglige vurderinger. Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, 

interesseorganisasjoner med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller 

framdriften av det. 

 

Referat, datert 08.07.16 

Referent: Saksbehandler 

 

 
 


