
Vedlegg 2: Innspill 
 

 
2.1 Parter som er varslet 

Kommunale instanser 
Alta kommune Miljø, park og idrett Postboks 1403 9506 Alta 

Alta kommune Avdeling for 

kommunalteknikk 

Postboks 1403 9506 Alta 

Alta kommune Barn og unges 

representant 

Postboks 1403 9506 Alta 

Alta kommune Oppvekst- og 

kultursektoren 

Postboks 1403 9506 Alta 

Alta kommune Næring og landbruk Postboks 1403 9506 Alta 

Alta kommune Grunnforvalter Postboks 1403 9506 Alta 

Alta kommune Avd. for miljørettet 

helsevern 

Postboks 1403 9506 Alta 

Alta kommune Oppmåling og 

byggesak 

Postboks 1403 9506 Alta 

Alta kommune Eldrerådet Postboks 1403 9506 Alta 

Alta kommune Rådet for likestilling 

av 

funksjonshemmede 

Postboks 1403 9506 Alta 

Øvrige instanser/lag/foreninger 

Statens Vegvesen 

Region Nord  

 Boks 1403 8002 Bodø 

Fylkesmannen i Finnmark Miljøvernavdelingen Statens hus 9815 Vadsø 

Finnmark fylkeskommune Plan- og 

kulturavdelinga 

Postboks 701 9815 Vadsø 

Sametinget Avd. for rettigheter, 

næring og miljø 

Ávjovárgeaidnu 50 9730 Karasjok 

Lensmannen i Alta  Postboks 1314 9505 Alta 

NVE Region Nord  Postboks 5091 

Majorstuen 

0301 Oslo 

Telenor Servicesenter for 

nettutbygging 

Postboks 7150 5020 Bergen 

Alta kraftlag SA  Markveien 46 9509 Alta 

Alta fjernvarme AS  Postboks 3304 

Stakkevollan 

9275 Tromsø 

Alta Næringsforening  Postboks 1360 9505 Alta 

Nornett AS  Postboks 220 9502 Alta 

Finnmark skogselskap  Postboks 1403 9506 Alta 

Hjemmelshavere (i og inntil planområdet) 

Rønquist Holding AS  Postboks 1086 9503 Alta 



Mark Eiendom AS  Postboks 1334 9505 Alta 

Rens & Vask ANS  Postboks 44 9711 Lakselv 

Roald Johansen AS  Postboks 2248, 

Elvebakken 

9508 Alta 

Margit Elinor Berg  Postboks 1095 9503 Alta 

Toril Wirkola og Leif 

Roger Lossius 

 Markveien 51 A 9510 Alta 

Einar Petter Dølør  Markveien 51 A 9510 Alta 

Anne Hotleb Lein Paulsen  Leil. 202 9510 Alta 

Vebjørn A. Johansen  Markveien 51 A 9510 Alta 

Jorid og Rolf Dagfinn 

Karlsen 

 Leilighet 206 9510 Alta 

Trude Swan  Leil. 205 9510 Alta 

Armann Pettersen  Markveien 51 B 9510 Alta 

Bjørg Johansen  Leil. 202 9510 Alta 

Linn R. Alexandersen  Grevens veg 18 9910 

Bjørnevatn 

Anne Lise Olsen  Markveien 51 A 9510 Alta 

Hege Runa Foss 

Westgaard 

 Markveien 51 A 9510 Alta 

Marianne Magnussen  Markveien 51 A 9510 Alta 

Od Eilert Pedersen  Basnjarga 12 9536 

Korsfjorden 

Rune Hammari  Røyskattsvingen 3  9512 Alta 

Tone Mathisen  Mardalsvegen 38  9517 Alta 

Inger Lise Kristensen  Ringveien 12 9515 Alta 

Astrid Lovise Sandvik og 

Børre Berg 

 Leil. 304 9510 Alta 

Anny Elvira Mannsverk  Markveien 51 A 9510 Alta 

Anne Østlyngen  Leil. 302 9510 Alta 

Trine Olaussen og Trygve 

Erling Jakobsen 

 Markveien 51 A 9510 Alta 

Turid og Arne Hammari  Markveien 51 A 9510 Alta 

Gunn Inger Strøm  Postboks 1094 9503 Alta 

Tordis A. K. og Oluf 

Martin W. Bergnes 

 Leil. 404 9510 Alta 

Geir Magne Haugen  Skaialuftveien 9  9513 Alta 

Alexandersen eiendom AS  Postboks 1189 9504 Alta 

Karl Richard Wennberg  Markveien 51 B 9510 Alta 

 

 

 

  



2.2 Referat av innspill 
 

Statlige og fylkeskommunale myndigheter 
 

1. Fylkesmannen i Finnmark, miljøvernavdelingen, brev datert 20.09.2017 

 

Referat:  

Det vises til Miljøverndepartementets Reguleringsplanveileder som er under revisjon. Den 

foreløpige utgaven inneholder definisjoner og bestemmelser om saksbehandling og 

utarbeiding av reguleringsplanen. 

 

Fylkesmannen opplyser om at grad av utnytting skal føres på planen eller fastsettes i 

bestemmelsene. Grad av utnytting skal beregnes etter Teknisk forskrift kapittel 5. 

 

Fylkesmannen referer til rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. Det vises også til rundskriv T-2/08 Om Barn og planlegging. Retningslinjene 

skal legges til grunn for kommunens planlegging. Videre vises det til kommuneplanens 

arealdels bestemmelser punkt 1.3.3 og 4.2, samt punkt 3.5.6 i Områdeplan for Alta sentrum. 

Fylkesmannen forventer at det avsettes arealer til lek innenfor planområdet. 

 

Det vises til retningslinje T-1442/2016 for behandling av støy i arealplanleggingen og at 

denne skal legges til grunn ved arealplanlegging. Dersom kommunen har grunn til å tro at 

støynivåene overskrider nedre grense for «gul sone» i retningslinjene, må det utarbeides en 

støyfaglig utredning. Det vises også til punkt 1.3.12e) i kommuneplanens arealdels 

bestemmelser og anbefaler at kommunen tallfester støygrensene ut fra de anbefalingene som 

er gitt i retningslinjen eller i kommuneplanens arealdel. 

 

I forbindelse med at det skal legges til rette for parkeringskjeller, opplyses det in at 

arealplaner skal ha separate kartutsnitt for ulike nivå når dette er nødvendig for å sikre at 

planen er entydig og forståelig. 

 

Fylkesmannen legger vekt på at samfunnssikkerhetsperspektivet blir ivaretatt i plansaker og 

det understrekes at en systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse er viktig slik at ikke en større 

sårbarhet bygges inn i lokalsamfunnet. Det vises til DSBs veileder «Samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging». 

 

Til sist viser Fylkesmannen til tilbud om kvalitetssikring av arealplankart oversendt 

kommunene 26. juli 2013 og understreker viktigheten av at NPAD følges for å unngå feil som 

kan føre til juridiske eller planklare uklarheter i ettertid. Det anbefales at kommunen, ved 

utlegging til offentlig ettersyn, sender et eksemplar av SOSI- og PDF-fil til kartverket for 

teknisk kontroll av planen. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Innspillet om Miljøverndepartementets Reguleringsplanveileder tas til informasjon. 

Veilederen benyttes som faglitteratur ved utarbeidelse av reguleringsplan. 

 

Grad av utnytting er påført plankartet og angis i maksimalt tillat prosent bebygd areal 

(%BYA). Det spesifiseres også i planbestemmelsene at arealet skal beregnes iht. 

TEK10/TEK17 § 5-3. 



 

Forslagsstiller mener at barn og unge er hensyntatt i reguleringsplanen ved at det legges opp 

til mange og ulike typer lekeplasser inne på området. Veistrukturen og plassering av 

parkeringsarealer reduserer kjøring innenfor boligområdet til et minimum. Med gang- og 

sykkelvei og fortau langs vei til etablerte gangveistrukturer og felles lekeplass FL1 ligger det 

til rette for trafikksikker ferdsel innenfor planområdet. 

 

Det planlegges ingen støyende aktiviteter innenfor planområdet og det ligger heller ingen 

støyende arealer i tilknytning til planområdet og det vurderes derfor å ikke være behov for 

utarbeidelse av støyfaglig vurdering. Støy reguleres ikke gjennom detaljreguleringen, men 

ivaretas gjennom bestemmelser i Teknisk forskrift (TEK10/TEK17) og Norsk Standard (NS 

8175:2012). 

 

Areal for parkeringskjeller angis med egen hensynssone på plankartet. Det angis også egen 

bestemmelse for plassering av parkeringskjeller i planbestemmelsene. Det anses dermed ikke 

som nødvendig med separat kartutsnitt for parkeringskjelleren. 

 

Risiko og sårbarhetsanalyse er utført og finnes i planbeskrivelsens vedlegg 3. Konklusjon av 

redegjørelsen finnes i planbeskrivelsens kapittel 5.10 Risiko og sårbarhet. Forslagsstiller viser 

også til geotekniske undersøkelser og tredjeparts kontroll av disse, som finnes i 

planbeskrivelsens vedlegg 5. 

 

Forslagsstiller registrerer tilbudet om kvalitetssikring av arealplankart og overlater til 

kommunen å eventuelt benytte seg av dette.  

 

2. Finnmark Fylkeskommune, Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga, brev datert 

27.09.2017 

 

Referat: 

Finnmark fylkeskommune opplyser om at de ikke kjenner til automatiske fredete 

kulturminner i det aktuelle området og har derfor ingen særskilte kulturminnefaglige 

merknader til planarbeidet. De minner imidlertid om aktsomhetsplikten som bør framgå av 

planbestemmelsene.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet angående eldre tids kulturminner tas til informasjon. Aktsomhetsplikten er tatt med 

i planens bestemmelser. 

 

3. Sametinget, brev datert 08.09.2017 
 

Referat: 

Sametinget har ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planen, da de ikke kan se at 

det er fare for at det planlagte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda samiske 

kulturminner. Det opplyses om at aktsomhetsplikten bør tas med i reguleringsbestemmelsene. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet angående kulturminner tas til informasjon. Aktsomhetsplikten er tatt med i planens 

bestemmelser. 

 

 



4. Statens vegvesen, Region nord, brev datert 06.09.2017 
 

Referat: 

Statens vegvesen viser til vedtatt områdeplan for Alta sentrum med tilhørende bestemmelser 

og har ingen øvrige uttalelser til varsel om planoppstart.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Forslagsstiller tar vegvesenets innspill til informasjon og opplyser om at detaljreguleringen 

følger bestemmelser gitt i overordnet plan (områdeplan for Alta sentrum). 

 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 04.10.2017 
 

Referat: 

NVE opplyser om at det er utført stabilitetsvurderinger for planområdet og krever at arealer 

som er utsatt for skredfare må innarbeides i planen som hensynssone med tilknyttede 

bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for utbygging. Videre må plandokumentene 

tydelig vise hvordan tiltakene skal ivaretas i planen og at det ikke foretas noen form for 

grunnarbeider før området er sikret. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Det er utført stabilitetsberegninger i forbindelse med planarbeidet. Grunnundersøkelser viser 

at det er nødvendig å gjennomføre stabiliserende tiltak for utbyggingsområdet for å oppnå 

tilfredsstillende sikkerhet iht. NVEs veileder. Det må utføres nærmere vurderinger av 

fundamentering, bæreevne og setninger når det foreligger mer detaljerte planer for 

bebyggelsen og geotekniker må involveres i den videre planleggingen av prosjektet.  

 

Bestemmelser og retningslinjer for stabiliserende tiltak finnes i bestemmelsenes punkt 8.2 Det 

er i tillegg tegnet inn sikringssone – geoteknikk i plankartet.  

 

Det vises til stabilitetsvurdering i planbeskrivelsens vedlegg 5. 
 

Kommunale myndigheter 
 

6. Alta kommune, kommunalteknikk, brev datert 26.09.2017 

 

Referat: 

Det opplyses om at hovedvannledningen for Alta vannverk mellom Elvestrand og 

høydebassenget går gjennom planområdet og at bygninger i utgangspunktet ikke får komme 

nærmere vannledningen enn 4 meter. Arbeid som berører ledningen skal avklares og 

godkjennes av Alta kommunes avdeling for kommunalteknikk. 

 

Avdeling for kommunalteknikk opplyser om at nærmeste påkobling for avløp vil være til ny 

planlagt avløpspumpestasjon mellom Markveien 51 og 53.  

 

Det forventes at overvann håndteres lokalt og at dette sikres utslipp nedstrøms. Et eventuelt 

påslipp til kommunal overvannsledning kan ikke oversige 2 l/s pr. daa. Ved evt. større påslipp 

må det etableres lokal fordrøyning. 

 

Det opplyses om at krav i kommunal veinorm må være fulgt dersom Alta kommune skal 

overta veier og gangveier. Det bes om at sporingskurver kjøres allerede i planarbeidet.  



 

Til slutt krever kommunalteknikk at krav gitt i gatelysnorm og kommunal va-norm følges. 

Prosjektering av vei, gatelys og VA skal godkjennes av kommunalteknikk. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

 

Detaljreguleringen legger til rette for at eksisterende hovedvannledning gjennom området 

flyttes utenfor angitte byggeområder i plankartet. Ny trasé plasseres min. 4 m fra 

byggegrense.  

 

Opplysning om påkoblingspunkt for avløp og overvannshåndtering tas til informasjon. Det er 

utarbeidet VA-plan for planområdet i samråd med kommunens VA-norm. VA-planen finnes i 

vedlegg 4 til planbeskrivelsen. 

 

Kjørevei V planlegges som samlevei SA1 med vendehammer i enden. Fortau planlegges med 

bredde 3 m lik øvrige nyetablerte fortau (som f.eks. innenfor område C4) på Alta sentrum. 

Gang- og sykkelvei GS planlegges med bredde på 4 meter slik at den kan benyttes som 

kjørbar adkomst til parkeringsplass P2 og park PA. Gjennom bestemmelsenes kapittel 5 sikres 

det at kommunalt veiareal planlegges og opparbeides i henhold til kommunal veinorm. Her 

sikres også materialbruk og belysning iht. kommunale krav.  

 

 

7. Alta kommune, Kommuneoverlegen, brev datert 25.09.2017 
 

Referat: 

Det opplyses om at kommuneoverlegen vurderer saken i forhold til folkehelselovens kapittel 

3 om miljørettet helsevern. Det vises generelt til kravene i forskrift om miljørettet helsevern, 

da spesielt kravene i § 7, 8 og 9.  

 

Det stilles krav om at retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/16, 

legges til grunn i planleggingen og at det må stilles krav til støy i bygg- og anleggsfase. 

Særlig viktig er dette på grunn av nærliggende boliger og næringsvirksomhet.  

 

Kommuneoverlegen anser det som viktig at det tilrettelegges for universelle gangveier og 

turstier gjennom området og langs ravinekanten. Videre anbefales det at det tilrettelegges for 

et offentlig utsiktspunkt fra toppen av ravinekanten.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Forslagsstiller registrerer informasjonen om folkehelseloven og mener detaljreguleringen er 

utført i tråd med denne. Det planlegges ingen virksomhet som medfører fare for helseskade 

eller helsemessig ulempe. Det er heller ingen nærliggende områder eller virksomheter som 

medfører helsemessige ulemper i form av støy, støv eller forurensing.  

 

Retningslinje T1442/16 benyttes som faglitteratur ved utarbeidelse av detaljreguleringen. 

Norsk standard NS 8175:2012 og Teknisk forskrift setter krav for lydforhold i bygninger og 

skal alltid legges til grunn for prosjektering og utførelse.  

 

Det legges til rette for etablering av tursti langs ravinekanten og gang-/sykkelvei gjennom 

planområdet til område avsatt til offentlig utsiktspunkt. Parkeringsplass P2 sikrer god 

tilgjengelighet til utsiktspunktet for de som ikke klarer å ta seg til området for egen maskin. 



Organisasjoner 

 
8. Sameiet Bykanten, brev datert 20.09.2017 og innspill nr 9. brev til Alta kommune 

v/ASU datert 14.02.2019. 
 

Referat: 

Innspillene fra Sameiet Bykanten er oversendt på vegne av alle eiere i Bykanten og er 

utarbeidet på et fellesmøte blant Bykantens eiere.  

 

Til varsel om planoppstart ble det stilt spørsmål ved Bykantens sol- og utsiktsforhold etter 

planlagt utbygging. Sameiet mente at alle deres boenheter ville bli berørt, østlig fløy i stor 

grad. Det ble hevdet at for enkelte av boenhetene vil planlagt utbygging vil all sol bli borte 

samt at tap av utsikt vil forringe deres leiligheter.  

 

Sameiet har hatt negativ opplevelse fra det nærliggende fjernvarmeanlegget og beskriver det 

som at de har «kjent det på kroppen». Sameiet opplyste om at de ved utbygging av område C4 

har mistet sin adkomst til hele sin tomt og bygg, noe som gjør det umulig å komme til med 

nødvendig kjøretøy for utvendig vedlikehold av hele bygget. De ønsker derfor mulighet til 

adkomst fra C9 til nordsiden (nordøst side) av deres bygg. Det opplyses om at sameiet er 

positiv til at Alta sentrum utvikles og at det legges til rette for større aktivitet i sentrum da 

dette vil komme hele kommunen og alle innbyggere til gode.  

 

I nytt brev av 14.02.2019 stilet til Alta kommune mener Bykanten at de har hatt en god dialog 

med utbygger og at deres synspunkter har kommet frem i planprosessen. I motsetning til det 

som fremkom i media etter utleggelse til offentlig ettersyn er Bykanten fornøyd med at bygg 

innenfor delområde B2C er gitt lav byggehøyde, og anser det som positivt at utbygger gis 

mulighet til å etablere høyere bygg nord i planområdet slik at den lave byggehøyden sør i 

området kan beholdes. Bygg med inntil 8 etasjer nord i området anses å ikke ha noen 

betydning for Bykanten, det er ønskelig fremfor en lavere, mer jevn fordeling av etasjer. 

 

Forholdet med fjernvarmeanlegget gjentas, og det påpekes at adkomsten til nordsiden av 

Bykanten er tatt ut, noe som kan få konsekvenser ved brann. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Forslagsstiller har forståelse for Sameiet Bykantens bekymring for sine boenheter og er glad 

for deres ryddige og saklige innspill som har vært i planprosessen. Det er gjennomført flere 

møter mellom tiltakshaver og Sameiet Bykanten. Referat fra to av møtene kan leses i 

planbeskrivelsens vedlegg 7. Bykanten har siden den ble bygget ligget ytterst på kanten av 

Alta sentrum og nytt godt av sin unike beliggenhet. At det nå planlegges bebyggelse på et 

areal der det fram til nå kun har vært dyrkamark vil medføre endringer for Bykanten.  

I planarbeidet for C9 har man forsøkt å gjøre utviklingen så skånsom som mulig for denne 

bakenforliggende bebyggelsen.  

 

Utbyggingen stiller krav om et nødvendig antall boenheter for å oppnå økonomisk 

forsvarlighet i prosjektet, dette skyldes kostbare grunn- og fundamenteringsarbeider. I samråd 

med Bykanten har man kommet frem til en omforent løsning hvor man etablerer høyere 

bebyggelse mot nord og trapper ned bebyggelsen mot sør for å redusere nærføringsulempene 

for bakenforliggende bebyggelse. Større etasjeantall gir mulighet for mindre fotavtrykk og 

mulighet for å se mellom og forbi bebyggelsen fra bakenforliggende bebyggelse. 

 



Forslagsstiller registrerer Bykantens erfaringer med det nærliggende fjernvarmeanlegget. 

 

Planforslaget legger opp til at Bykantens får en ny adkomst til nordøst side av sin eiendom fra 

vei V slik sameiet har fremmet ønske om. Avkjørselen er vist med avkjørselspil i plankartet. 

 

 

Private parter (grunneiere, rettighetshavere, naboer, gjenboere med mer) 

Ingen private parter har gitt innspill ved varsel om planoppstart. 



2.3 Referat av innspill – offentlig ettersyn 

 

1. Fylkesmannen i Troms og Finnmark, brev datert 03.07.19 

Referat: 

Ingen regionale statsetater reiser innsigelse til reguleringsplanforslaget for C9 i Alta sentrum. 

Det er derfor ikke behov for samordning eller mulig avskjæring av innsigelser. 

Fylkesmannen reiser ikke innsigelser til reguleringsplanen for C9, men vil peke på behov for 

å klargjøre bestemmelser om støy. 

 

Ut fra den sentrale beliggenheten i sentrum kan støy, i et langsiktig perspektiv, bli en 

utfordring for bokvalitetene i planområdet. Dette er avhengig av hvordan sentrum vil utvikle 

seg i en lengre tidshorisont. Fylkesmannen har i gitt innspill om håndtering av støy til 

oppstartsvarselet for planen, jfr brev fra Fylkesmannen i Finnmark datert den 20.09.17. I 

avsnittet om støy kommenteres retningslinje T-1442 og støynivå for uteplasser, soverom etc. 

Fylkesmannen kan ikke se at dette innspillet er drøftet og omsatt i planforslaget.  

 

I telefonsamtale med Alta kommune den 02.07.19 opplyser kommunen v/Fagleder Strifeldt at 

støy ikke ansees som en vesentlig utfordring i dette planområdet. Området ligger i utkanten av 

sentrum med lite trafikk i dag og grenser opp til et større grøntområde i øst og sør. Dagens 

formålsgrenser skal videreføres, slik at boligblokkene i området C9 ikke vil bli utsatt for 

uheldige støynivåer. På den bakgrunnen er ikke støy kartlagt ytterligere og det har derfor ikke 

vært behov for å lage egne bestemmelser om støykrav og plantekniske løsninger, for 

eksempel krav om gjennomgående leiligheter og en stille side. 

 

Kommunen har også oversendt et kart over støykartleggingen for Sentrumsplanen som 

understreker at området ikke ligger i gul eller rød støysone. Fylkesmannen tar derfor som 

utgangspunkt at boliger i C9 ikke vil få krevende støyforhold i fremtiden, og reiser derfor ikke 

innsigelse til upresise bestemmelser for håndtering av støy. Utbygging av boliger i C9 uten 

støydempende tiltak, vil nødvendigvis begrense framtidige muligheter for en eventuelle annen 

bruk enn grønnstruktur for arealene øst og sør for C9. 

 

I planbestemmelsenes pkt 4.1.1 b) åpnes det for å kombinere boligformålet med inntil 20% av 

formålene kontor og tjenesteyting under forutsetning at driften ikke medfører vesentlige 

ulemper for boligområdet. Det angis som retningslinje til pkt b), at støy er en av ulempene 

som skal vurderes. Etter Fylkesmannens vurdering må det være boligformålet som setter 

føringer for kombinasjonsmulighetene. 

 

Etter Fylkesmannens vurdering er bestemmelse 4.1.1. b) ikke tilstrekkelig tydelig med tanke 

på framtidig utbygging. Dette er et aktsomhetspunkt og en usikkerhet som omfatter både 

utbygger og framtidige beboere slik bestemmelsen er utformet. Kommunen bør derfor angi 

klarere vilkår for utbyggingen, enten som en justering av bestemmelsen eller gjennom 

klargjøring av retningslinjer for støy, jfr pkt 4.1.1. b). 

 

I bestemmelse 3.1.1 angis det at der bestemmelsene til reguleringsplanen ikke er dekkende, 

skal bestemmelser i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for Alta sentrum gjelde. I 

de overordnede planene er det angitt vilkår og krav for håndtering av støy og sikring av gode 

bomiljøer som kan overføres og innarbeides i reguleringsbestemmelsen til C9, enten som 

eventuelle bestemmelser eller som retningslinjer. Fylkesmannen anbefaler at sammenhengen 



mellom overordnet planverk og vilkår i planbestemmelsene for C9 klargjøres mer, for 

eksempel i en retningslinje. 

 

Fylkesmannen har ellers ingen andre merknader til bestemmelser eller til sektorhensyn som 

må ivaretas. Ut fra erfaringer i andre byer, vil vi bemerke at strategier for høyhus i Alta bør 

avklares prinsipielt slik at senere byutvikling og reguleringsplanlegging får et tydeligere 

handlingsrom og føringer. 

 

Administrasjonens kommentar: 

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

 

Bestemmelsenes pkt. 3.1.1 står uendret da denne kan komme til anvendelse. Administrasjonen 

vurderer at sammenhengen mellom overordnet planverk og sikring av gode bomiljøer er 

tilstrekkelig ivaretatt gjennom planbestemmelser. Retningslinje til bestemmelsenes pkt. 3.4 

byggeskikk er imidlertid justert. 

 

I høringsperioden har det kommet informasjon fra Alta fjernvarme AS som har avdekket at 

hensynet til støy viser seg å være en større utfordring enn hva man var kjent med under 

førstegangsbehandling av saken. Dette håndteres deretter. Det vises til administrasjonens 

kommentar til Alta fjernvarmes innspill. 

 

Strategi for høyhus i Alta er satt på administrasjonens gjøremålsliste. 

 

2. Finnmark Fylkeskommune, brev datert 27.06.19 

Referat: 

Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at deres innspill er ivaretatt i planforslaget og at 

aktsomhetsplikten er tatt inn i reguleringsbestemmelsene som pkt. 3.6, «Kulturminner og 

aktsomhetsplikt.» 

 

Administrasjonens kommentar: 

Tatt til orientering. 

 

3. Sametinget, brev datert 22.05.19 

Referat: 

Sametinget er fornøyd med at hensynet til kulturminner og aktsomhetsplikten er tatt med 

under bestemmelser. De har ellers ingen merknader til detaljreguleringen. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Tatt til orientering. 

 

 

 



4. Statens vegvesen, brev datert 03.06.19 

Referat: 

Adkomst til blokkbebyggelsen (C9) vil bli via Markveien markert som SKV2 i planforslaget. 

Dette vil innebære en markant økning i trafikken på denne veien hvor det allerede nå er svært 

trafikkert med både lette og tunge kjøretøy. Pr. dags dato benyttes fortauet også som 

kjørebane (SF2) slik at det er ønskelig at kommunen vurderer tiltak på denne strekningen før 

anleggsarbeidet iverksettes. 

 

Det bør også vurderes flere snarveiløsninger for gående og syklende, mulighet for eventuelt å 

tilknytte snarvei mellom den planlagte lekeplassen BLK og SKV3, og snarvei mellom F3 via 

pumpehuset til TF8. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Merknader fra Statens vegvesen omhandler forhold utenfor planområde for C9.  

SKV2, SF2, BLK og SKV3 er regulert i detaljregulering for C4. SKV2 er planlagt og 

dimensjonert for å betjene framtidig utbygging på C9. 

 

Administrasjonen vurderer at løsninger for gående og syklende i planforslaget for C9 er 

ivaretatt på en god måte. En videreføring av fortau F3 vil ivaretas ved framtidig 

detaljregulering av felt C8. 

I planens bestemmelser stilles det for øvrig krav til rigg- og gjennomføringsplan som skal 

godkjennes av virksomhet kommunalteknikk før det gis igangsettingstillatelse. Anleggstrafikk i 

byggeperioden er et forhold som ivaretas i denne forbindelse.  

 

5. NVE, brev datert 20.05.19 

Referat: 

Den planlagte utbyggingen er i et område med kvikkleire. Det er utført detaljerte geotekniske 

utredninger av Rambøll datert 15.3.2017. Konklusjon fra utredningene er 

«Stabilitetsberegninger for dagens situasjon viser at det er nødvendig å gjennomføre 

stabiliserende tiltak for utbyggingsområdet for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet iht. NVEs 

veileder, ref. /1/. Vekten av de utgravde massene fra parkeringskjeller vil kompensere for 

vekten av byggene, og en vil totalt sett oppnå en avlasting av skråningstopp. Forutsatt at det 

gjennomføres stabiliserende tiltak som beskrevet i kapittel 7.I-7.5 vurderer vi at den planlagte 

utbygging vil medføre en forbedring i forhold til dette, og områdestabiliteten vil være 

tilfredsstillende». 

NVE har ingen andre merknader til saken enn at det er svært viktig at de geotekniske 

anvisningene følges opp og at geoteknikker følger prosjektet i videre planlegging og 

gjennomføring. Ingen forflytting eller mellomlagring av masser må foregå i området uten at 

geoteknikker har godkjent aktiviteten. 

 

 

 



Administrasjonens kommentar: 

NVEs merknad om forflytting og mellomlagring av masser er sikret i bestemmelse 3.2.1 c) 

rigg- og gjennomføringsplan. 

 

6. Alta kommune, landbruksavdeling, brev datert 23.07.19 

Referat: 

Overvann fra sentrumsområdet er et stort problem for landbruksarealene nedenfor. På gnr/bnr 

28/21 og 28/54 var det for en tid siden utglidning (etter vann fra sentrum), som resulterte i 

igjenfylling av eksisterende jordbruksgrøft. Grøfter/tidligere grøfter ved foten av bakken er 

elendige, og jordbrukssjefen sier at det ikke må tilføres mer belastning av vann til disse 

områdene uten at det sikres avløp helt ut. 

 

Administrasjonens kommentar: 

VAO-plan er revidert med bakgrunn i jordbrukssjefens merknad. Utslipp av overvann fra det 

planlagte området skal ikke overstige dagens avrenning fra området. 

 

7. Alta kommune, virksomhet kommunalteknikk, brev datert 04.07.19 

Referat: 

Virksomhet kommunalteknikk har følgende kommentarer til arbeidet: 

 Påkobling til kommunalt VA anlegg må ses nærmere på i detaljprosjekteringen. Det 

tillates ikke tilkobling av spillvann direkte til pumpestasjon. Denne må gå via inntakskum.  

 

 Utbyggingsavtale legger føringer på hvilke anlegg som skal overtas av kommunen  

 

 Alta kommune har klargjort deler av hovedvannledningen for omlegging. Delen som 

planområdet berører er kun i planleggingsfasen og det vil ikke kunne bygges før denne er 

lagt om. Det er usikkert når dette kommer til utførelse. Dette arbeidet gjøres i kommunal 

regi og det forventes at utbyggingsavtalen legger opp til anleggsbidrag for å dekke deler 

av omleggingskostnadene.  

 

 For et eventuelt påslipp av overvann til kommunalt anlegg gjelder en begrensning på 2 l/s 

pr dekar. Mengder utover dette må håndteres ved lokal fordrøyning. Alternativ håndteres 

alt overvann lokalt. Det oppfordres til å utrede grønne tak.  

  

 Det foreslås i VAO-plan mulig utslipp av overvann til terreng. Dette alternativet må ses i 

sammenheng med hvordan det vil påvirke forholdene nedstrøms planområdet.  

 

 Kommunalteknikk må konsulteres i den videre detaljprosjekteringen.  

 

Administrasjonens kommentar: 

VAO-plan er revidert og bestemmelser er presisert jf. merknader fra virksomhet 

kommunalteknikk.  

 

 

 



8. Alta fjernvarme AS, brev datert 10.07.19 

Referat: 

Alta Fjernvarme har innvendinger til planforslaget både i forhold til avstand og høyde på 

prosjektet. Det vises til spredningsdata og støysonekart utarbeidet av AFV i forbindelse med 

overføring av konsesjon fra NVE og utslippstillatelse fra Fylkesmannen i 2017. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Planadministrasjonen har ikke vært kjent med verken spredningsdata eller støysonekart som 

det vises til i høringsbrev fra AFV. Dette er ny informasjon som endrer forutsetningene for 

regulering av C9. 

 

I perioden etter offentlig ettersyn har det vært dialog og det har vært avholdt møter mellom 

administrasjonen og Alta fjernvarme for å komme fram til en løsning på utfordringene som 

kommer fram i høringsbrevet fra AFV. Fylkesmannen er også konferert. Alta fjernvarme har 

utarbeidet nye spredningsberegninger og ny støyrapport med utgangspunkt i planforslag for 

C9.  

Resultat fra rapportene viser tiltak som er innarbeidet i planens rekkefølgebestemmelser. 

Herunder støyreduserende tiltak og heving av pipehøyde. Rapporter er vedlagt 

planbeskrivelse. 


