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Bakgrunn for saken 
Altahøyden industriområde ble regulert i 1999 for å imøtekomme behovet for industritomter i vestre Alta. 
I alt 12 industritomter ble regulert i størrelse mellom 1,8 og 3,2 mål samt en forretningstomt på ca. 1 mål 
ved krysset mot Thomasbakkveien. Jordvoll og beplantning mot E45 Kautokeinoveien (da rv. 93) var en av 
intensjonene med planen for å hindre eksponering mot riksveien, og noe Statens vegvesen var særlig 
opptatt av. På de 20 årene som har gått fram til i dag har alle tomter unntatt to blitt bebygd og inneholder 
virksomheter for håndverker- og entreprenørbransjen, samt noe bil-/transportrelatert næring mm. De to 
ubebygde tomtene er i kommunalt eie, hvorav den sørligste er holdt av med tanke på framtidig veiløsning 
videre sørover. Det har over flere år pågått større planarbeid både sør, vest og nord for Altahøyden 
industriområde. Plansakene er i ulik fase, men inkluderer:  

 Altahøyden sør næringsområde der reguleringsplan vedtatt av kommunestyret 16. november 
2020. Start opparbeidelse er planlagt våren 2021. 

 Lille Skoddevarre boligområde er under områderegulering av kommunen. Områdeplanarbeidet 
omfatter i omfang det som kan regnes som ny bydel i vestre Alta. Statens vegvesen har i 
kommuneplanprosessen åpnet for at inntil 130 boenheter kan tillates fra Lille Skoddevarre før 
avlastningsveien Hjemmeluft–Alta sentrum må være bygd. 

 Thomasbakken næringsområde er under planlegging av forslagsstiller Coop Finnmark SA der 
intensjonen er å bygge byggevarehus (Obs BYGG). Tidligere slakteribygning for Nord-Norges 
Salgslag på tomta, er sanert. 

Samlet utgjør dette bakgrunnen for behovet for å regulere framtidige trafikkløsninger som tar høyde for 
utbyggingene, samtidig som planstatusen i gjeldende reguleringsplan for avlastningsveien følges opp, 
herunder ny fylkesvei mellom E45 og Thomasbakkveien. Alta kommune står for reguleringsinitiativet i 
saken og er forslagsstiller. Rambøll har på vegne av kommunen utarbeidet et planforslag som nå fremmes 
til politisk førstegangsbehandling (offentlig ettersyn) 

 

Oversiktskart som viser planområdets lokalisering. 
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Kartutsnitt som viser planområdet (rød strek) og tilgrensende arealplaner. 

Kort om planforslaget 

Planforslaget består av plankart (vedlegg 1), planbestemmelser (vedlegg 2) og planbeskrivelse (vedlegg 3) 
alle datert 11.11.20. Planforslaget erstatter eksisterende bebyggelsesplan for Altahøyden industriområde 
(planid. 19980119) i sin helhet samt en mindre del av detaljregulering for (ny E6) parsell 1 - Hjemmeluft-
Alta sentrum (planid. 20110003). 

Planens intensjon er å legge til rette for et velfungerende, framtidig veisystem for bebyggelse og 
virksomheter i og rundt Altahøyden industriområde, herunder det nye næringsområdet «Altahøyden sør» 
og planlagt byggevarehus (Coop Obs Bygg) nord for Altahøyden. Planen har videre som formål å sikre 
framtidig adkomstløsning for Thomasbakken mot E45 via ny fylkesvei (til erstatning for dagens vei 
Altahøyden), og tilrettelegge denne trafikalt for situasjonen etter at avlastningsveien er bygd, da 
Thomasbakkveien stenges ved Monsbakken. I tillegg skal framtidig adkomstløsning fra E45 mot Lille 
Skoddevarre sikres, herunder planskilt gang- og sykkelvei under E45. Det hører dessuten til planens 
intensjon å videreføre formålet med bebyggelsesplan for Altahøyden industriområde, for å muliggjøre 
etablering og videreutvikling av småskala industri-/lagervirksomhet med tilhørende anlegg i området med 
adresse Industrihøyden. 

I planforslaget legges opp til følgende sentrale «plangrep»: 

 Etablering av en ny kommunal samleveg gjennom Altahøyden industriområde som skal erstatte 
dagens feltinterne kjørevei (Industrihøyden). Ny veg legges over 4 eksisterende tomter, hvorav 2 
er bebygde og 2 er ubebygd. To av tomtene eies av Alta kommune, mens de to andre eies av 
selskapet Industrifeldt Eiendom AS (Kenneth Strifeldt). En konsekvens av planen vil være at de to 
private eiendommene vil måtte innløses.  

 Restarealet som blir til overs langs begge sidene av den nye vegen tildeles eksisterende 
næringstomter som tilleggsareal. Størrelsen på tomtetilleggene som tilbys de ulike eiendommene 
varierer noe. 

 Reguleringsbestemmelsene for industritomtene er justert/tilpasset noe i forhold den nye 
situasjonen og tilgrensende arealplaner. 
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 Det etableres en ny hovedvegforbindelse mellom E45 og Thomasbakkveien som skal erstatte 
dagens fylkesveg (Altahøyden) på det tidspunkt sistnevnte veg stenges mot E45. Dette er en 
videreføring av allerede vedtatt plan for ny E6 (avlastningsveg). I forhold til den opprinnelig 
vedtatte planen foreslås følgende endringer/justeringer: 

o Rundkjøringa på E45 er utvidet noe for å få plass til 2 kjørefelt inn i fra øst. Det er også 
regulert inn planfri kryssing (undergang) like nord for rundkjøringa. 

o Det etableres en mindre 4-armet rundkjøring langs den nye vegforbindelsen med 
forbindelse mot nord og sør. 

o Det foreslås etablert gang- og sykkelvegforbindelse langs sydsiden av hovedvegen 
(tosidig). Øvrig tilgrensende gang- og sykkelvegnett er gitt en noe justert plassering 
inkludert de to busslommene i øst. 

 Det er laget rekkefølgebestemmelser knyttet til gjennomføring/bygging av de ulike delene av de 
nye veganleggene. Disse rekkefølgebestemmelsene må også sees i sammenheng med 
bestemmelser for tilgrensende planer som for tiden er under utarbeidelse. 
Rekkefølgebestemmelsene er beskrevet i planbeskrivelsens kapittel 3.7 (vedlegg 3) og i 
planbestemmelsenes punkt 6 (vedlegg2). 
 

 
Illustrasjon som viser planforslagene for Altahøyden industriområde i midten, Coop Obs Bygg til venstre og 
Altahøyden sør til høyre. 

For en mer utførlig beskrivelse av planforslaget vises det til vedlagte plandokumenter (1-3). 

 

Økonomiske konsekvenser 
Planarbeidet er initiert av Alta kommune da man fra planadministrasjonens side har vurdert det som 
nødvendig at kommunen selv tar styringen med koordinering av planleggingen knyttet til de overordnede 
trafikale løsningene for området.  

De trafikale løsningene berører flere ulike veieiere (Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, 
Alta kommune samt private utbyggere (Altahøyden utvikling AS og Coop Finnmark) og det er på det 
nåværende tidspunkt knyttet stor usikkerhet til når de ulike tiltakene skal gjennomføres. 

De samlede utbyggingskostnadene knyttet til opparbeidelse av den tekniske infrastrukturen er av Rambøll 
beregnet å utgjøre om lag kroner 42,4 mill. (eks. mva.) og fordeler seg som følger: 



Utvalgssakens nummer:   Side 5 av 9 

o Omlegging industrihøyden:    11,3 mill. kr 
o Gang- og sykkelveier inkl. kulvert under E45:  16,0 mill. kr 
o Rundkjøring E45 (firearmet):   8,5 mill. kr 
o Rundkjøring fv. (firearmet):   6,6 mill. kr 

------------------------------------------------------------------------------ 
SUM:       42,4 mill. kr 

 

Østre del av ny fylkesveg (ca. 180 meter) inkludert nytt vegkryss mot Thomasbakkveien inngår ikke i disse 
kostnadene. I tillegg kommer kostnader til nødvendig grunnerverv og innløsning av de 2 industritomtene 
med tilhørende bebyggelse som forutsettes fjernet. 

Planadministrasjonen har gjennomført møter med Statens vegvesen og Fylkeskommunen om denne 
saken. Ingen av disse etatene har innarbeidet dette prosjektet i sine budsjetter/handlingsplaner. 
Eventuelle økonomiske bidrag fra disse vegmyndighetene vil eventuelt måtte skje i form av fremtidige 
politiske vedtak/beslutninger. Da det er knyttet stor usikkerhet rundt dette vil finansieringen av tiltakene i 
planen i første omgang måtte bekostes og forskutteres av Alta kommune i samarbeid med de private 
utbyggerne etter nærmere utbyggingsavtaler. 

Det forutsettes at det foreligger skisser til utbyggingsavtale mellom Alta kommune og de private 
utbyggerne (Altahøyden utbygging og Coop Finnmark) før planen fremmes til politisk sluttbehandling i 
Kommunestyret. Det forutsettes også at Alta kommune gjør sonderinger mot de etablerte 
næringsdrivende innenfor Altahøyden industriområde knyttet til grunnerverv og salg av tilleggsareal. 

 

Vurdering 
 

Generelt: 

Som følge av at det for tiden pågår 3 omfattende reguleringsplanprosesser på Thomasbakken som alle vil 
generere betydelige trafikkmengder, vurderes det nødvendig å lage en ny reguleringsplan for Altahøyden 
industriområde for å få etablert en helhetlig trafikal løsning som kan betjene området på kort (midlertidig) 
og lang (permanent) sikt. Planforslaget som fremmes vurderes å gi en god samlet løsning med fleksibilitet 
til å kunne håndtere utbygging av tilgrensende planområder i ulike trinn. 

 

Industriområdet: 

Planforslaget legger opp til en videreføring av reguleringsformålene i bebyggelsesplanen fra 1999. Dette 
inkluderer småskala industriproduksjon, lagervirksomhet, håndverkertjenester og servicenæringer, jf. 
definisjoner i kommuneplanens arealdel (retningslinjer kap. 2.8.2). Det åpnes ikke for tung eller 
forurensende industri, salg av dagligvarer, klær eller andre detaljvarer, eller kontorarbeidsplasser utover 
det som følger direkte av virksomheten (egen administrasjon osv.). 

Maks. utnyttelsesgrad på %-BYA 40 % videreføres, men arealutvidelsene medfører i sum en økning i tillatt 
BYA på ca. 44 % eller vel 4500 m2. Med full bebyggelse i to plan, muliggjør dette om lag 9000 m2 nytt 
bruksareal. Da er ikke parkeringsareal på bakken medregnet. Planforslaget stiller krav til eventuell 
utendørslagring og til gjerde eller støttemur mot grønnstruktur. Planen åpner for betydelige 
tomteutvidelser, men forutsetter at kjørevei SKV1–3 er realisert. Inntil kjørevei SKV1–3 er realisert, gjelder 
dagens bestemmelser for industritomtene BI1–9. Tabellen under oppsummerer endringene i 
kvadratmeter og prosent for de enkelte tomtene. Planforslagets reviderte bestemmelser med blant annet 
høyere gesimshøyde, gjelder kun fra det tidspunkt at SKV3 er ferdigstilt. Intensjonen med dette grepet er 
å gi de næringsdrivende innenfor planområdet et insentiv til å medvirke til realisering av den nye 
planløsningen. 
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Felt-
navn 

Gnr./bnr. Hjemmelshaver Areal i dag  

(m2) 

Areal i 
plan (m2) 

M2-
endring 

%-endring 

BI1 27/1368 Thomassen Magne Eiendom AS 2631 3374 743 28 % 

…2 27/1369 Tts Nord AS 2490 4223 1733 70 % 

…3 27/1370 H H Eiendom Alta AS 2738 4765 2027 74 % 

…4 27/1371 Finnmark Byggservice AS 2279 4958 2679 118 % 

…5 27/1373 Høyden Alta AS 3216 4171 955 30 % 

…6 27/1374 Altahøyden Eiendom AS 3245 4904 1659 51 % 

…7 27/1375 O M Eiendom AS 3040 4712 1672 55 % 

…8 27/1376 Tokri Eiendom AS 2206 3557 1351 61 % 

…9 27/1377 Industrihøyden 20 AS 1827 2427 600 33 % 

 

I tillegg til tomtearealet som frigis som følge av den nye vegløsningen foreslås det gitt et mindre 
tomtetillegg til tomtene som grenser inn mot jordvollen i vestre del av planområdet. Ved å etablere en 
forstøtningsmur inn mot vollen vil disse næringstomtene kunne få tilbud om sårt tiltrengt ekstra areal 
uten at dette går på bekostning av vollens funksjon som grønnstruktur og innsynsskjerm. Klimavernsonen 
på 30 meter mellom industriområdet og bebyggelsen i øst foreslås opprettholdt uendret i tråd med 
tidligere vedtatt plan. 

 

Trafikale løsninger: 

Felteksterne løsninger: 

De trafikale løsningene i planforslaget følger opp og viderefører intensjonene i kommuneplanens arealdel 
og tidligere vedtatt reguleringsplan for ny E6 (avlastningsveg). Sistnevnte plan legger opp til at følgende 
tiltak skal gjennomføres på det tidspunkt den nye avlastningsvegen (E6) blir etablert: 

1. Stenging av eksisterende vegkryss E45 X Altahøyden  
2. Stenging av Thomasbakkveien ved innkjøring til Knausen 
3. Etablering av ny tverrforbindelse (Fylkesveg) mellom E45 og Thomasbakkveien (som angitt i det 

nye planforslaget). 

I sistnevnte plan var det ikke imidlertid tatt høyde for etablering av avkjørsler til næringsområdene på 
nord og sydsiden av den nye tverrforbindelsen mellom E45 og Thomasbakkveien. Dette foreslås løst 
gjennom etablering av en ny 4-armet rundkjøring som betjener begge områdene. Opprinnelig regulert 
rundkjøring på E45 er også foreslått utvidet noe for å kunne håndtere 2 kjørefelt inn fra næringsområdene 
i øst, i tråd med anbefaling gitt i trafikkanalysen som er utarbeidet. Det er også regulert inn en planfri 
krysning (undergang) under E45 for å sikre trafikksikker løsning for gående/syklende mellom 
boligområdene på Thomasbakken (eksisterende) og Lille Skoddevarre (fremtidig).  

Selv om tidligere vedtatt reguleringsplan er godkjent med rundkjøring på E45, har vegdirektoratet i 
etterkant vedtatt et direktiv (med tilbakevirkende kraft), som gjør at man ikke lengre har lov til å etablere 
rundkjøringer på Riksvegnettet uten særskilt godkjenning fra Vegdirektoratet. Alta kommune har med 
bakgrunn i dette utarbeidet en fravikssøknad som er sendt Vegdirektoratet. Det forutsettes at denne 
søknaden er behandlet og godkjent før reguleringsplanen fremmes til endelig sluttbehandling. 
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Feltinterne løsninger: 

Dagens kommunale kjøreveg (Industrihøyden) gjennom eksisterende industriområde er utformet med 
rundkjrøingsmulighet. Vegen er imidlertid ikke dimensjonert og opparbeidet for den fremtidige 
trafikkveksten som forventes å komme med full utbygging av Altahøyden sør og Coop Obs Bygg.  Vegen er 
stedvis svært smal og svingete. Som følge av at mange av de næringsdrivende har for trange tomter har 
mange etablert biloppstillinger og lagervirksomhet ut i området som er regulert til vegformål. Dette 
medfører store logistikk- og driftsmessige utfordringer, spesielt i snørike vintre (som i fjor). 

 

Foto som viser eksempel på hvor trang dagens vegløsning er. 

Det har underveis i planprosessen vært utredet 3 alternative vegløsninger (A-C) gjennom industriområdet 
som vist på illustrasjonene under. 
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Til tross for at den foreslåtte vegløsningen (alternativ C) innebærer sanering av 2 eksisterende 
næringsbygg vurderes denne som klart best og mest fremtidsrettet. Vegen er svært arealeffektiv. Den 
legger beslag på tilnærmet halvparten så mye real som alternativene samtidig som man oppnår tosidig 
bebyggelse langs hele veien. All den tid dette en kommunal veg vil dette innebære betydelig driftsmessige 
besparelser. Løsningen frigir dessuten areal som åpner for betydelige utvidelser av tilnærmet samtlige 
tomter i feltet. En betydelig del av arealet som frigjøres eies av Alta kommune og salg av dette arealet kan 
delvis være med å finansiere vegløsningen. Når dagens vegkryss mellom E45 og Altahøyden stenges slik 
gjeldende planer legger opp til, representerer den foreslåtte vegløsningen dessuten den korteste 
atkomstvegen mellom den nye rundkjøringa på E45 og avkjørselen hvor Coop Obs Bygg planlegges 
etablert. I sum bidrar disse forholdene til at alternativ C vurderes som den klart beste vegløsningen. 

0-alternativet 

I tillegg til disse 3 alternativene er det selvfølgelig også mulig å opprettholde dagens reguleringsplan (0-
alternativet) eventuelt med noen mindre justeringer og tilpasninger. Det vil i praksis si at dagens 
vegsystem opprettholdes, med den endring at forbindelsen til det nye industriområdet i sør blir 
permanent. Dette vil selvsagt være den rimeligste løsningen og på kort sikt er derfor dette den 
midlertidige løsningen som velges for at prosjektene skal kunne komme i gang. Samtidig er dette ikke en 
god trafikal løsning på sikt, da trafikkanalyser viser en betydelig trafikkøkning.   

 

Høringsuttalelser og informasjonsmøte: 

Det har i forbindelse med varsel om planoppstart kommet inn til sammen 11 høringsuttalelser. En 
oppsummering av disse etterfulgt av planadministrasjonens kommentarer til hvordan innspillene er 
ivaretatt i planforslaget. Det er ikke varslet innsigelse til planarbeidet fra noen av sektormyndighetene. 

Til sammen 10 av de 12 etablerte grunneierne på Industrihøyden (nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16 og 18) 
anbefaler at vegløsningen som er lagt til grunn i planforslaget velges og at berørte bygg saneres og 
eiendommene innløses av kommunen. Tilleggsareal tilkommer tilliggende resteiendommer. Subsidiært 
ønskes dagens ringveiløsning bevart for ettertida pga. trafikk tyngre kjøretøy og vogntog. To av de 
eksisterende grunneierne har imidlertid valgt å avgi egne høringsuttalelser. Samtlige av høringsspillene 
vurderes å være imøtekommet på en tilfredsstillende måte. Planadministrasjonen inviterte den 7. juli 
samtlige næringsdrivende innenfor Altahøyden industriområde til et møte på rådhuset. Som følge av at 
dette var like før fellesferien var det flere som av ulike årsaker ikke kunne stille på dette. 
Planadministrasjonen gjennomførte den 18. august et offentlig informasjonsmøte på Alta rådhus om 
saken, hvor samtlige av høringsinstansene var invitert.  

 

Grunnerverv: 

Planforslaget som fremmes er radikalt i den forstand at det innebærer relativt store endringer av 
eksisterende eiendomsstruktur og innløsning av 2 bebygde næringseiendommer. Planløsningen som 
fremmes vurderes imidlertid å være i tråd med ønskene til majoriteten av bedriftseierne som i dag er 
etablert innenfor industriområdet. Mange av disse disponerer tomter som allerede er helt «sprengt» og 
har uttrykt behov og ønske om å kunne få utvidet virksomhetene sine. 

 

Risiko og sårbarhet: 

Forholdet til risiko- og sårbarhet er omtalt i planbeskrivelsen kapittel 4.11 og i en egen risiko og 
sårbarhetsanalyse (vedlegg 3) hvor man blant annet har vurdert følgende sentrale forhold: Geoteknikk 
(kvikkleirefare) og fare for setninger i grunnen, flomfare/overvann, høyspentanlegg/nettstasjoner og 
vegtrafikkstøy. Da planforslaget i liten grad åpner for nye utbyggingstiltak, men i det vesentligste 
viderefører tidligere vedtatte reguleringsplaner er vurderingene som er gjort hovedsakelig gjort opp mot 
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tidligere utførte utredninger knyttet for tilgrensende planområder. Basert på en gjennomgang av de ulike 
temaene som er vurdert anses det at planforslaget med tilhørende bestemmelser ivaretar forholdet til 
risiko- og sårbarhet på en tilfredsstillende måte. 

 

Oppsummering/konklusjon: 

Forslaget til reguleringsendring for Altahøyden industriområde er primært utløst av forhold utenfor selve 
industriområdet og omhandler behovet for å sikre framtidige trafikkløsninger i takt med utbyggingene 
som kommer rundt planområdet. Gitt den forutsetningen, er det forslagsstillers vurdering at planforslaget 
bidrar til å sikre areal til veiløsninger og avklaringer i form av rekkefølgebestemmelser som en god 
forberedelse på utviklingen og trafikkveksten som er forventet i området. Den valgte veiløsningen «rett 
fram» gjennom Altahøyden industriområde, har den konsekvensen at to bebygde tomter (samme eier) 
forsvinner. Men veiløsningen er den som kommunen anser for å være den beste, og også grunneier har 
uttrykt at løsningen med påfølgende innløsning er å foretrekke. 

Samlet sett er det forslagsstillers vurdering at planforslaget på en tilfredsstillende måte ivaretar 
infrastrukturbehovene som melder seg som følge av forventet bebyggelse og aktivitetsvekst i 
omkringliggende næringsområder, samt planene for ny boligbydel i Lille Skoddevarre. Samtidig vurderes 
det at hensynet til eksisterende virksomheter i Altahøyden industriområde er tilgodesett og at 
planforslaget gir gode rammer for videreutvikling av eiendommene BI1–9 samt dyreklinikken. 

Planforslaget vurderes oppfylle Alta kommunes overordna planverk (kommuneplanens samfunnsdel og 
arealdel) og utfylle reguleringsplanen for avlastningsveien innenfor planområdet. Forslaget vurderes 
heller ikke stå i motstrid med de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 

Det anbefales derfor etter en helhetlig vurdering at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og at det 
gjennomføres et offentlig informasjonsmøte om saken i løpet av høringsperioden. 

 

 

Alta 17.11.20 

 

 

Oddvar Konst Hallgeir Strifeldt 

Kommunalleder samfunnsutvikling Fagleder plan 

 

Dette dokumenter er elektronisk godkjent og derfor uten underskrift


