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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
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, i tillegg til 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. 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, vedtatt 16. november 2020. Opparbeidelse er planlagt 

påbegynt våren 2021. 

• Lille Skoddevarre boligområde er under områderegulering av kommunen. 

Områdeplanarbeidet omfatter i omfang det som kan regnes som en 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. 

 

1.2 Om forslagsstiller og fagkyndig 
Forslagsstiller er Alta kommune ved avdeling for samfunnsutvikling (ASU). Forslagsstillers 

kontaktperson har vært arealplanlegger Reidar A. Olsen. 

Rambøll Norge AS ble engasjert som fagkyndig plankonsulent av kommunen til å bistå med 

detaljreguleringen, som er organisert som et tilleggsoppdrag til hovedoppdraget Lille Skoddevarre 

områderegulering. Rambølls oppdragsleder har vært areal- og samfunnsplanlegger Andreas Foss 

Westgaard. Rambølls oppdragsnr. for oppdraget er 1350029174, E004. 

I tillegg til reguleringsplan har Rambøll bidratt i planarbeidet med forprosjektering av veier, 

fravikssøknad til Statens vegvesen vedr. rundkjøring på E45, samt kostnadskalkyle for 

entreprisekostnad for veier, vann, avløp og overvann. 
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1.3 Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 
Planforslaget ble ved varsel om oppstart vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger av 

2017. Alta kommune har konkludert med at reguleringsplanforslaget fanges opp av forskriftens § 8, 

og er følgelig vurdert iht. kriteriene i § 10. Vurderingen etter § 10 konkluderer med at planen ikke 

utløser krav om konsekvensutredning. Dette begrunnes med at forslaget til reguleringsendringer i all 

hovedsak samsvarer med gjeldende planer i planområdet. Det er heller ikke påvist vesentlig virkning 

for noen av kriteriene i bokstav a til h. Se brev om varsel om oppstart planarbeid for nærmere 

beskrivelse av vurderingene. 

Det er ikke reist merknader til kommunens vurdering og konklusjon i forbindelse med varsel om 

oppstart av planarbeidet. 

2 Planområdet 
2.1 Oversiktskart 

 

Figur 1. Oversiktskart med markering av planområdet på tidspunktet for varsel om oppstart. Kilde: Alta kommune/ 
Kommunekart.com 

Thomasbakken næringsområde 

Altahøyden sør næringsområde 

Altahøyden industriområde 

Lille Skoddevarre 
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Altahøyden industriområde ligger like sør for Bossekop og mellom E45 og Thomasbakken. Adkomst 

er til fv. 7988 Altahøyden med kort vei vestover ut på E45 Kautokeinoveien. I øst ligger bydelen 

Thomasbakken. Avstand til Alta sentrum er ca. 3–3,5 km med kjøretid 5–10 minutter. 

 

2.2 Dagens bruk 
Industriområdet er nesten helt utbygd. Flertallet av virksomheter har kommet til etter 2005, jf. 

flybildene under. 

    

Figur 2. Flyfoto/ortofoto over Altahøyden (f.v.) 2005 og 2018. Kilde: Norge i bilder 
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Figur 3. Dronefoto over planområdet sett fra vest. Foto oktober 2018: Alta kommune 

 
Figur 4. Bilde på Altahøyden industriområde sett nordøstover fra E45 i området der ny rundkjøring er planlagt. Foto juni 
2019: Google 
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Figur 5. Bilde sett sørover fra adkomst til industriområdet ved fv. 7988 Altahøyden. Foto juni 2019: Google 

  
Figur 6. Oversiktsbilder internt i Altahøyden industriområde; t.v. sett sørover og t.h. sett nordover. Foto juni 2019: Google 

 

2.3 Planstatus 

2.3.1 Kommuneplanens samfunnsdel «Alta vil» 
Samfunnsdelen «Alta vil» fra 2015 inneholder flere mål og strategier knyttet til næringsutvikling og 

infrastruktur. Blant annet kan følgende mål og strategier trekkes fram: 

• Mål 7: Alta vil ha økt verdiskapning og sysselsetting for alle, i et mangfold av næringer. 

o C: Arbeide for økt lokal verdiskaping og markedsadgang i Altas tradisjonsnæringer og 

nye næringer, herunder sikre flere arbeidsplasser i distrikts‐Alta. 

o D: Sikre god tilgang på næringsarealer, samt sikre forutsigbarhet og 

medbestemmelse for primærnæringene i arealplanprosesser. 

o E: Verdsette lokalt eierskap og arbeide for reinvestering lokalt. 

• Mål 18: Alta vil være en bærekraftig og attraktiv kommune og by som ivaretar 

utbyggingsbehov, landbruksverdier folkehelse og infrastruktur. 

o C: Arbeide for god tilstand på teknisk infrastruktur i hele kommunen. 

• Mål 20: Alta vil være et knutepunkt for kommunikasjon i Vest-Finnmark. 

o C: Styrke kollektivtransporten og gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt. 

o D: Arbeide for null drepte og hardt skadde i trafikken. 
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2.3.2 Kommuneplanens arealdel 
Altahøyden industriområde er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel vedtatt i 

2011 jf. utsnitt av plankartet i figuren under. 

Kommuneplanens arealdel er høsten 2020 under revisjon, men forslaget til ny kommuneplan 

medfører ingen arealbruksendringer for Altahøyden industriområde.  

  
Figur 7. Utsnitt gjeldende kommuneplan (t.v.) og forslag til kommuneplan 2020 (t.h.). Planavgrensning for planforslaget er 
markert med rødstiplet linje. Kilde: Alta kommune 

2.3.3 Reguleringsplan – vedtatte og fremmede forslag 
 

Bebyggelsesplan for Altahøyden industriområde (planID 19980119) 

Gjeldende reguleringsplan (bebyggelsesplan) for Altahøyden industriområde ble vedtatt 23.02.1999. 

Planen hadde til formål å legge til rette for etablering av småindustri med tilhørende anlegg fordelt 

på 13 industritomter. I tillegg inneholdt planen en forretningstomt i nordøsthjørnet. Grønnstruktur i 

form av klimavernsone og parkbelte, omkranser bebyggelsesformålene. Trafikalt er industriområdet 

løst ut med en ringvei med ensidig adkomst fra Altahøyden (fv. 7988) i nord. 

 

Detaljregulering for avlastningsveg gjennom Alta parsell I, Hjemmeluft Alta sentrum  

(planID 20110003) 

Reguleringsplanen ble vedtatt 22.06.2015. Planens formål er å legge til rette for etableringen av ny 

E6 avlastningsvei fra Hjemmeluft til Alta sentrum. Reguleringen omfatter også fylkeskommunale- og 

kommunale veier, samt tiltak for gående og syklende. I planområdet er det sørligste del av E45 

Kautokeinoveien og framtidig fylkesvei mellom E45 og Thomasbakkveien som inngår. 

 

Detaljregulering for Altahøyden sør næringsområde (planID 20120013) 

Reguleringsplan for det nye næringsområdet Altahøyden sør ble vedtatt 16.11.2020. Denne planen 

regulerer areal til 16 industritomter og én forretningstomt i nord. Grønnstrukturbelte beholdes mot 

øst og sør. Trafikalt løses området ut gjennom offentlig adkomstvei fra ny fylkesvei i nord som ender 
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i sør med snusirkel. En felles adkomstvei østover ca. midt i området, er regulert. Planens intensjon er 

å legge til rette for et nytt næringsområde for service og engrossalg. Dagligvarebutikk vil være et 

tilbud for boligtomtene i nærområdet. Videre heter det til planens intensjon at det tillates ikke tung, 

forurensende, brann‐ eller eksplosjonsfarlig industri innenfor planområdet. Samt at virksomheter 

innenfor planområdet skal ikke være i konkurranse med, men fungere som et supplement til 

senterstrukturen i Alta. 

 

Reguleringsplan for Thomasbakken vest B8, B10, B11 og B13 (planID 19980148) 

Reguleringsplanen ble vedtatt 05.03.1996. Planen regulerer boligfelt på Thomasbakken. 

Planforslaget for Altahøyden industriområde grenser kun til denne planen, sammenfallende med 

planavgrensningen som for avlastningsveien. I kommuneplanens arealdel (2020) er flere av 

boligreguleringsplanene for Thomasbakken fra 1990-tallet foreslått opphevet. 

 

 
Figur 8. Gjeldende reguleringsplaner. Planavgrensning for planforslaget er markert med rødstiplet linje. Kilde: Alta 
kommune 

PlanID 20110003 

PlanID 20120013 

PlanID 19980148 
PlanID 19980119 
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Oppsummert er planforslagets konsekvenser for gjeldende reguleringsplaner som følger: 

• PlanID 19980119 (Altahøyden industriområde): Hele planen omreguleres, men videreføres i 

hovedtrekk. Dagens planbestemmelse § 4 videreføres og gjøres gjeldende for BI1–9 inntil 

SKV1–3 er opparbeidet, jf. rekkefølgebestemmelse pkt. 6.1.3. 

• PlanID 20110003 (E6 parsell 1 Hjemmeluft–Alta sentrum) (deler av planen): Rundkjøring på 

E45 og rundkjøring på framtidig fylkesvei (o_V12) detaljreguleres med gang- og sykkelvei i 

kulvert under E45 og tosidig gang- og sykkelvei og bussholdeplasser langs fylkesvei. Deler av 

planen omreguleres. 

• PlanID 20120013 (Altahøyden sør næringsområde) (deler av planen): Ca. 80 kvm i nord 

omreguleres fra forretning og grønnstruktur til offentlig veiformål for nødvendig sideareal til 

gang- og sykkelvei langs ny fylkesvei. SV2 og nordenden av SV1 omreguleres til rundkjøring, 

men beholder formål som offentlig veigrunn. Snøopplag BAS2–3 omreguleres til industri 

(tilleggsareal for tilgrensende tomter). 

 

2.3.4 Pågående reguleringsplanarbeid 

 
Figur 9. Varslet planområde for Thomasbakken næringsområde. Kilde: 
Alta kommune 

 
Figur 10. Varslet planområde for Lille 
Skoddevarre. Kilde: Alta kommune 

 

Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 

Coop Finnmark planlegger næringsbygg for handel med byggevarer på sin eiendom nord for 

Altahøyden. Framtidig adkomstvei til Thomasbakken næringsområde vil gå via Altahøyden 

industriområde. Dagens vei Altahøyden vil på sikt stenges både mot E45 og Thomasbakkveien. 

 

Områderegulering for Lille Skoddevarre 

Alta kommune har siden 2018 hatt pågående områdeplanprosess for Lille Skoddevarre. 

Kommuneplanens arealdel har avsatt området til boligbebyggelse med et boliganslag på 650 

boenheter. Statens vegvesen har siden kommuneplanens arealdel fra 2011 krevd at E6 

avlastningsveien skal være bygd før Lille Skoddevarre kan tas i bruk, men har i 
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kommuneplanprosessen i 2020 tillatt at inntil 130 boenheter kan bygges før rekkefølgekravet slår 

inn. Det er forventet at første byggetrinn blir på kollen nærmest Altahøyden og med samlevei fra en 

framtidig fjerde arm vestover fra rundkjøringen på E45. 

2.4 Eiendomsforhold 

 
Figur 11. Eiendomskart. Planavgrensning for planforslaget er markert med svartstiplet linje. Kilde: Matrikkelen/Alta 
kommune 

Planområdet for Altahøyden industriområde inneholder i hovedsak næringstomter i privat eie og 

adkomstvei samt grønnstruktur eid av Alta kommune. De deler av planområdet som ble regulert til 

offentlig veigrunn i samband med avlastningsveien, er (foruten E45) ikke ervervet av det offentlige, 

og dermed fortsatt i privat eie. Andre rettigheter til grunn eller som hefter ved grunn i planområdet 

er ikke kjent. 

Planforslaget medfører flere planskapte verdier i form av tilleggsareal til industri og 

infrastrukturløsninger, men nødvendigvis også kostnader til opparbeidelse som det tilfaller det 

offentlige (stat, kommune eller fylkeskommune) og øvrige private hjemmelshavere å finne en 

minnelig fordeling på. To privateide industritomter (gnr. 27 bnr. 1378 og 1379), foreslås innløst for å 

muliggjøre framtidig adkomstvei gjennom Altahøyden industriområde og til Thomasbakken 

næringsområde. 
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Under følger en tabell med berørte eiendommer i og ved planområdet, samt med informasjon 

vedørende planforslagets virkning på eiendommen hva gjelder areal og reguleringsformål. 

EIENDOM 

GNR/BNR 

HJEMMELSHAVERE 

(F=FESTERE) 

AREAL 

M2 

DAGENS PLANSTATUS FORESLÅTT PLANSTATUS 

Direkte berørte eiendommer 

27/1368 Industrihøyden 2 AS 2631 Industri Industri, ca. 3,4 daa 

27/1369 Tts Nord AS 2490 Industri Industri, ca. 4,2 daa 

27/1370 H H Eiendom Alta AS 2738 Industri Industri, ca. 4,8 daa 

27/1371 Finnmark Byggservice AS 2279 Industri Industri, ca. 5,0 daa 

27/1372 Alta kommune 2142 Industri 

Off. veiformål og tilleggsareal til 

tilgrensende industri 

27/1373 Høyden Alta AS 3216 Industri Industri, ca. 4,2 daa 

27/1374 Altahøyden Eiendom AS 3245 Industri Industri, ca. 4,9 daa 

27/1375 O M Eiendom AS 3040 Industri Industri, ca. 4,7 daa 

27/1376 Tokri Eiendom AS 2206 Industri Industri, ca. 3,6 daa 

27/1377 Industrihøyden 20 AS 1827 Industri Industri, ca. 2,4 daa 

27/1378 Industrifeldt Eiendom AS 2695 Industri 

Off. veiformål og tilleggsareal til 

tilgrensende industri 

27/1379 Industrifeldt Eiendom AS 2701 Industri 

Off. veiformål og tilleggsareal til 

tilgrensende industri 

27/1380 Alta kommune 2577 Industri 

Off. veiformål og tilleggsareal til 

tilgrensende industri 

27/1400 Alta Dyreklinikk AS 986 Forretning Tjenesteyting (dyreklinikk) 

27/1352 Alta kommune 18 991 

Veiformålss, 

vegetasjonsskjerm og 

friområde 

Veiformål, vegetasjonsskjerm 

og tilleggsareal industri og 

tjenesteyting 

27/854 Coop Finnmark SA 542 Off. veiformål Off. veiformål 

27/394 Privatperson 1627 

Jordbruk med midl. bygge- 

og anleggsomr. 

Jordbruk med midl. bygge- og 

anleggsomr., off. veiformål 

27/153 Privatperson 871 

Jordbruk med midl. bygge- 

og anleggsomr. 

Jordbruk med midl. bygge- og 

anleggsomr. 

27/213 Privatperson 985 

Jordbruk med midl. bygge- 

og anleggsomr. 

Jordbruk med midl. bygge- og 

anleggsomr. 

27/1177 Statens vegvesen 11 865 

Off. veiformål, jordbruk 

med midl. bygge- og 

anleggsomr. 

Off. veiformål, jordbruk med 

midl. bygge- og anleggsomr. 

27/1567 Altahøyden Utbygging AS 8662  

Off. veiformål, næring 

(KPA) Off. veiformål 

27/1569 Altahøyden Utbygging AS 38 Off. veiformål Off. veiformål 

27/187 Privatperson 2574 Off. veiformål Off. veiformål 

27/1181 Privatperson 121 Boligformål med frisiktsone Boligformål med frisiktsone 

27/1 Finnmarkseiendommen 1198 Off. veiformål Off. veiformål 

27/140 Alta kommune 700 Off. veiformål Off. veiformål 

 Sum planområde 82 947     

 
 

Naboeiendommer 

27/508 Privatperson  Bolig  

27/1664 Privatperson  Bolig  
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27/1663 Privatperson  Bolig  

27/1662 Privatperson  Bolig  

27/1633 Privatperson  Bolig  

27/1461 Privatperson  Bolig  

27/1460 Privatperson  Bolig  

27/137 Privatperson  Bolig  

27/1312 Privatperson  Bolig  

27/1179 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune  Bolig  

3 Planforslaget 

 

Figur 12. Reguleringsplanforslagets plankart (nedskalert) 

3.1 Planens intensjon 
Hensikten med planen 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 planlagte Thomasbakken næringsområde, nord for Altahøyden.  

Planen har videre som formål å sikre framtidig adkomstløsning for Thomasbakken mot E45 via ny 

fylkesvei (til erstatning for dagens fylkesvei Altahøyden), og tilrettelegge denne trafikalt for 

situasjonen etter at avlastningsveien er bygd, da Thomasbakkveien stenges for biltrafikk ved 

Monsbakken. I tillegg skal framtidig adkomstløsning fra E45 mot Lille Skoddevarre sikres, herunder 

planskilt gang- og sykkelvei i kulvert under E45. 
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Det hører dessuten til planens intensjon å videreføre formålet med bebyggelsesplan for Altahøyden 

industriområde, for å muliggjøre etablering og videreutvikling av småskala industri-/lagervirksomhet 

og engrossalg med tilhørende anlegg i området med adresse Industrihøyden. 

 

3.2 Planens dokumenter 
Planforslaget består av følgende dokumenter. Dokumentene er utarbeidet iht. Alta kommunes maler 

og plankartet iht. SOSI-standarden for reguleringsforslag (SOSI Plan 4.5.2 ver. 20190401). 

1. Plankart med tegnforklaring, datert 16.11.2020 (PDF) og som SOSI-filer (vertikalnivå 1 og 2) 

2. Bestemmelser, datert 16.11.2020. 

3. Planbeskrivelse, datert 16.11.2020, med følgende vedlegg: 

− Vedlegg 1: Innspill 

− Vedlegg 2: Forenklet ROS-analyse 

3.3 Planens avgrensning 
Planområdet teller i sum 82,8 daa. Planområdets avgrensning følger den som i gjeldende 

reguleringsplan for Altahøyden med unntak av opparbeidet fortau ved bussholdeplass i 

nordøsthjørnet (inngår i planområdet for Thomasbakken næringsområde), men tar også med seg 

areal fra reguleringsplanen for avlastningsveien for å regulere rundkjøring og gang- og sykkelvei i 

kulvert under E45 samt ny fylkesvei mot Thomasbakkveien inklusiv rundkjøring mellom 

industriområdene Altahøyden og Altahøyden sør. Det er også tatt med areal for gang- og 

sykkelveier. 

 

3.4 Alternative veiføringer som er vurdert 
Følgende alternative veiføringer A–C gjennom Altahøyden industriområde er vurdert underveis i 

planprosessen. 
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Figur 13. Alternativ A. Kilde: Rambøll 

 
Figur 14. Alternativ B. Kilde: Rambøll 

 
Figur 15. Alternativ C. Kilde: 
Rambøll 

Etter en helhetlig vurdering av kostnad og nytte, landet kommunen på at alternativ C gir den mest 

framtidsrettede løsningen trafikalt og som ivaretar næringsinteressene samlet sett best. Alternativet 

har den ulempen at den er dyrest samt at man mister de tre tomtene midt i området 

(Industrihøyden 3–7), men ulempen veies opp for ved at en oppnår en enklere trafikkavvikling 

(sentral, offentlig adkomstakse nord/sør) samt betydelige utvidelses- og vekstareal for tilliggende 

næringsvirksomheter i øst og vest. 

 

3.5 Reguleringsformål 
Under følger en beskrivelse av reguleringsformål og bestemmelsene tilknyttet disse. 

 

Figur 16. Reguleringsformål i planforslaget med arealoversikt 

3.5.1 Boligbebyggelse (B) 
Formålet er en videreføring av gjeldende reguleringsstatus der hjørne av boligtomta 

Thomasbakkveien 70 ligger i frisiktsonen for framtidig T-kryss for tverrgående fylkesvei. 
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3.5.2 Offentlig/privat tjenesteyting (BOP) – Dyreklinikk 
Tidligere regulert forretningstomt gbnr. 27/1400 med avkjørselsareal omreguleres til annen 

offentlig/privat tjenesteyting – dyreklinikk, i tråd med dagens virksomhet på tomta. 

Utnyttelsesgraden er maks. 60 %-BYA. 

 

3.5.3 Industri (BI1-9) 
Formålet er en videreføring av reguleringsformålene i bebyggelsesplanen fra 1999. Dette inkluderer 

småskala industriproduksjon, lagervirksomhet, håndverkertjenester, engrossalg og servicenæringer, 

jf. definisjoner i kommuneplanens arealdel (retningslinjer kap. 2.8.2). Ikke inkludert er 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, forutsatt at kjørevei SKV1–3 er realisert. Tabellen 

under oppsummerer endringene i kvadratmeter og prosent. Inntil kjørevei SKV1–3 er realisert, 

gjelder dagens bestemmelser for industritomtene BI1–9. Planforslagets reviderte bestemmelser med 

blant annet høyere gesimshøyde, gjelder kun fra det tidspunkt at SKV3 er ferdigstilt. Intensjonen 

med dette grepet er å gi berørte eiendommer et insentiv til å medvirke til realisering av nye 

kjøreveier i planen. 

  

Tabell 1. Oversikt arealendringer tomter BI1–9 

Felt-
navn 

Gnr./bnr. Hjemmelshaver Areal i dag  
(m2) 

Areal i 
plan (m2) 

M2-
endring 

%-endring 

BI1 27/1368 Industrihøyden 2 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 % 

 

Se ellers også omtale av bestemmelsesområde #1 seinere om forbud mot tiltak i området som 

omsluttes av eksisterende adkomstvei i ring; Industrihøyden. 

 

3.5.4 Energianlegg 
To nye områder for nettstasjon/trafo er foreslått i samråd med Alta Kraftlag da dagens plassering 

ligger inne på veiformål. Kraftlaget opplyser at kostnaden til flyttingen må bæres av tiltakshaver. 
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3.5.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kjøreveier i planen er regulert på bakgrunn av ny prosjektering og iht. til Statens vegvesens håndbok 

N100 og kommunal veinorm. For å ta høyde for framtidig bydel Lille Skoddevarre, vest for E45, 

reguleres gang- og sykkelvei i kulvert under E45 som kopler seg på framtidige sykkelveier i aksen 

nord/sør langs E45 eller videre østover langs ny fylkesvei til Thomasbakkveien. 

Bussholdeplasser langs ny fylkesvei videreføres fra gjeldende reguleringsplan for avlastningsveien, 

men er flyttet litt av hensyn til veiens sideareal og et nærliggende fjøs tilhørende Thomasbakkveien 

72. 

Midlertidig bygge- og anleggsområde langs vestsida av E45 videreføres fra gjeldende reguleringsplan 

for E6 avlastningsveien. 

Avkjørselspiler til næringseiendommene er regulert på plankartet med pil, men forutsettes endelig 

plassert og avklart i byggesaksbehandlingen. 

Annen veggrunn – teknisk infrastruktur inkluderer kjøre- og gang-/sykkelveiers sideareal i form av 

grøfter, skjæringer og fyllinger, og med plass til veilysanlegg og skilt mm. 

 

Figur 17. Prosjekterte veilinjer til planforslaget på ortofoto fra 2018. Kilder: Rambøll, Norge i bilder 

 

3.5.6 Grønnstruktur 
Planforslaget viderefører hovedtrekkene i klimavernsone og parkbelte fra gjeldende bebyggelsesplan 

for Altahøyden industriområde. Det vil si at mot boligbebyggelsen i øst reguleres en 
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vegetasjonsskjerm i bredde 30 m og mot E45 opparbeidet jordvoll. Mot nord, vest og sør fram til 

SKV2, reguleres et tilleggsareal i 4 meters bredde til tilliggende tomter for industri/tjenesteyting. 

Mot østfoten av jordvollen, skal industritomtene avgrenses med støttemur i formålsgrensa.  

Et regulert friområde som tverrforbindelse (snarvei) sør for dagens dyreklinikk (gbnr. 27/1400), 

omreguleres til tilleggsareal for tilliggende bebyggelse (BOP og BI9), da det vurderes at arealet ikke 

har hatt eller har noen framtidig funksjon som verken friområde eller snarvei. 

 

3.5.7 LNFR-areal 
Dyrka mark under midlertidig bygge- og anleggsområde langs vestsida av E45 reguleres til jordbruk. 

Dette er en videreføring av gjeldende planstatus med unntak av framtidig fjerde arm vestover fra 

rundkjøring på E45. Denne fjerne armen er ment å betjene bebyggelsen øst i ny bydel Lille 

Skoddevarre og vil erstatte dagens T-kryss E45 x Skoddevarre lenger sør. 

 

3.6 Hensynssoner og bestemmelsesområder 
Planforslaget har tatt med støysoner (rød og gul sone) som kartlagt for veitrafikk av Multiconsult 

(framskrevet til 2045). Bestemmelsene følger opp dette med tanke på støyfølsomt bruksformål, og 

med krav til virksomhetsbasert støy som ikke får overstige grenseverdiene i tabell 3 i retningslinje 

T1442/2016. 

Fareområder er regulert rundt framtidige nettstasjon-plasseringer med bufferavstand 5 m. 

Frisiktssone ved kryss mot Thomasbakkveien er videreført fra avlastningsveiplanen. 

Et bestemmelsesområde (#1) inngår i planforslaget og gjelder rekkefølgekrav om forbud mot tiltak 

innenfor området inntil kjørevei SKV3 er etablert. Bestemmelsen er ikke til hinder for sanering av 

berørte bygninger og andre tiltak med formål å realisere kjøreveien. 

Planforslaget viderefører regulerte midlertidige bygge- og anleggsområder (skravur #2–4) langs 

vestsida av E45. Hensikten med de midlertidige bygge- og anleggsområdene er å gi nødvendig plass 

til utstyr og mellomlagring av masser i anleggsperioden for veiarbeid på E45 (SKV1 og 5–6) i 

planforslaget. Områdene skal være istandsatt ved ferdigstilling av tilliggende vei. 

Bestemmelsesområdene opphører ved ferdigstilling av tilliggende vei. 

 

3.7 Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring 
Et bestemmelsesområde (#1) inngår i planforslaget og gjelder rekkefølgekrav om forbud mot tiltak 

innenfor området inntil SKV3 er etablert jf. kap. 3.6 over. 

Planforslagets bestemmelser inneholder krav om trinnvis utbygging av samlet infrastrukturtiltak som 

i korte trekk betyr følgende: 

• Samlet (samtidig) utbygging av (første veibyggetrinn):  

− Rundkjøring på E45, unntatt fjerde arm vestover (mot Lille Skoddevarre). 

− Gang- og sykkelvei i kulvert under E45. 

− Ny rundkjøring på tverrforbindelsen (ny fylkesvei) for Altahøyden industriområde og 

Altahøyden sør næringsområde, unntatt fjerde arm østover (mot Thomasbakkveien). 
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• Dagens kryss E45 x Altahøyden skal opprettholdes til tverrforbindelsen mot 

Thomasbakkveien (ny fylkesvei fra E45) er etablert, jf. punkt under. 

• Samlet (samtidig) utbygging av (andre veibyggetrinn):  

− Fjerde arm østover på tverrforbindelsen (ny fylkesvei) til nytt kryss mot 

Thomasbakkveien. 

− Parallelle gang- og sykkelveier og bussholdeplasser. 

Øvrige regulerte infrastrukturgrep i planforslaget som fjerde arm vestover i rundkjøring på E45 

(SKV6) og gang- og sykkelvei sørover langs E45 (SGS6), er ikke omtalt i noen av 

rekkefølgebestemmelsene. Førstnevnte vil omtales i områdereguleringen for Lille Skoddevarre, 

mens sistnevnte vil avhenge av det som skjer i samband med eventuell realisering av 

avlastningsveien. 

Planforslaget inneholder en videreføring av gjeldende bestemmelser for industritomtene inntil 

SKV1–3 er etablert. Det betyr at konkret at bestemmelser i plan 19980119 § 4 (se bestemmelsene 

kap. 7 bokstav b) gjelder foran kap. 3.1.2 for tomtene BI1–9. Bestemmelsene i kap. 3.1.2 trer i kraft 

ved ferdigstilling av SKV3 og tilsidesetter da nevnte § 4. Plangrepet er også beskrevet og begrunnet i 

kap. 3.5.3 over. 

4 Virkninger av planforslag 
4.1 By- og stedsutvikling 
Eksisterende forhold: 

Altahøyden industriområde har sentral beliggenhet på vestsida av byen og med kort vei ut på 

hovedvei E45 Kautokeinoveien. Industriområdet består av virksomheter med høyt aktivitetsnivå. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Etterspørselen etter nærings-/industritomter i Alta er stor, og arealbehovene er gjerne større enn 

det tidligere reguleringsplaner la opp til. Selv om planforslaget medfører at tre tomter forsvinner til 

fordel for ny adkomstvei, tilgodeses gjenværende ni tomter betydelig mer armslag og 

utvidelsesmuligheter. Nye utvidelser betinger at kjøreveier SKV1–3 er opparbeidet, jf. planens 

rekkefølgebestemmelser. 

4.2 Barn og unges interesser 
Eksisterende forhold: 

Barn og unges interesser i området begrenser seg til eventuell ferdsel mellom Thomasbakken 

boligområde og friluftsområdene i Lille Skoddevarre, herunder Gakorivannet. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Barn og unges interesser vurderes som tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget på det trafikale 

området. Se kap. 4.13 om trafikkforhold under. 
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4.3 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 

Bebyggelsen i Altahøyden industriområde er bygd siste 20 årene. Bygningene er oppført i inntil to 

etasjer med saltak med relativt flat takvinkel. Flere av tomtene inneholder virksomhet med mye 

lagring utendørs som ikke er gjerdet inn iht. planbestemmelsene. Noen av tomtene har et omfang av 

utendørslagring som må betegnes å virke dominerende på tomta, i motstrid med planens 

bestemmelser. Andre igjen har velordnet og ryddig organisering av egen tomt. Under vises to 

eksempelbilder på sistnevnte. 

    

Figur 18. Illustrasjonsbilder Altahøyden industriområde. Foto juni 2019: Google 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planområdet er tilnærmet flatt og godt bebygd fra før. Planforslaget medfører mulighet for betydelig 

tilleggsareal for tomtene BI1–9 etter at SKV1–3 er etablert. Gesimshøyden forslås hevet fra i 

gjeldende plan maks. 6 m til 10 m. Tillatt takform endres til flatt tak for å kompensere for virkningen 

av høyere gesims. Bestemmelsene foreslås justert for å harmonere med de som vedtas for 

Altahøyden sør næringsområde. Også bestemmelsene for utendørslager er forslås revidert slik at de 

tilsvarer Altahøyden sør. 

Bygninger og tiltak skal planlegges og utformes i tråd med Alta kommunes byggeskikksveileder. 

Lenke til Alta kommunes byggeskikksveileder: 

https://www.alta.kommune.no/byggeskikksveileder.6096521-351722.html  

 

4.4 Demografi 
Planområdet er ikke bebodd og medfører ingen demografiske endringer. 

 

4.5 Folkehelse 
Eksisterende forhold: 

Utover ferdsel til fots eller sykkel mellom Thomasbakken boligområde og friluftsområdene i Lille 

Skoddevarre, herunder Gakorivannet, inneholder ikke planområdet spesifikke anlegg av betydning 

for folkehelsen. Det er heller ikke kjent at industriområdet gjennom støy, støv eller lukt bidrar 

negativt til folkehelsa i nærområdet sitt. 

https://www.alta.kommune.no/byggeskikksveileder.6096521-351722.html
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget vurderes tilrettelegge for god folkehelse gjennom etablering av gang- og sykkelveier 

mellom Thomasbakken og Lille Skoddevarre, herunder planskilt kryssing av E45 i kulvert. For øvrig 

vurderes planforslaget kun videreføre industriområdets karakter og virksomhet. 

 

4.6 Friluftsliv 
Eksisterende forhold: 

I foreliggende kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Alta er det ikke registrert 

friluftslivsområder i eller ved planområdet. Nærmeste registrering er Byløypa på vestsida av E45. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Forholdene for friluftsliv forbedres gjennom etablering av gang- og sykkelveier mellom 

Thomasbakken og Lille Skoddevarre, herunder planskilt kryssing av E45 i kulvert. 

 

4.7 Landskap og natur 
Eksisterende forhold: 

Altahøyden industriområdet ligger landskapsmessig i høybrekket (ca. 50 moh.) mellom Altaelvas 

dalføre og Altafjorden ved Bossekop. Som reisende sørfra langs E45 er det her du ser havet igjen 

etter mange mil over Finnmarksvidda og innlandslandskapet i finsk eller svensk Lappland. Denne 

landskapsverdien var svært vektlagt i planbehandlingen av bebyggelsesplanen på slutten av 1990-

tallet. 

Den naturlige vegetasjon i planområdet skrinn og myrdominert. Relativt lavvokst furu er 

dominerende treslag. I vegetasjonskjermen i øst dominerer lauvskogen (bjørk), sannsynligvis på 

grunn av mer leirholdig jordsmonn. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:  

Generelt vurderes som landskap og terreng være tilfredsstillende tilpasset i planforslaget. Jordvollen 

mot E45 skjermer godt for direkteeksoponering til industritomtenes baksider. En høyere 

gesimshøyde bryter ikke vesentlig med den påvirkningen som etableringen av industriområdet 

allerede har medført.   

Planforslaget vurderes medføre en liten negativ virkning på naturmangfoldet da en god del trær og 

vegetasjon på bakken må fjernes for å gi plass til nye veier. For øvrig små negative virkninger. Se 

også vurdering for verneverdier (naturmangfold) i kap. 4.15. 

4.7.1 Vurdering etter naturmangfoldloven kap. II: 
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 

myndighetsutøvelse som berører natur. Prinsippene skal vise hvordan hensynet til naturmangfold er 

vurdert og vektlagt, og gjelder uavhengig av om myndighetsutøvelse skjer i medhold av 

naturmangfoldloven eller andre lover og regler (som f.eks. plan- og bygningsloven). 

Det betyr at i alle saker som berører natur så skal følgende miljørettslige prinsipper vurderes: 
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• kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 

• ivaretakelse av føre-var-prinsippet (§ 9) 

• økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) 

• tiltakshaver som kostnadsbærende ved miljøforringelse (§ 11) 

• miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 

I tillegg har alle og enhver en generell aktsomhetsplikt (§ 6) til å gjøre det som er rimelig for å unngå 

skade på naturmangfoldet. 

Vurderingene etter §§ 8 til 12 skal gjøres på alle plannivåer. Omfanget av vurderingene vil imidlertid 

variere avhengig av plannivå og hvor sterke føringer planen gir for fremtidig arealdisponering som 

har konsekvenser for naturmangfold.  

Under følger en vurdering av forslaget til detaljregulering for Ressebakken opp mot de miljørettslige 

prinsippene i naturmangfoldloven, som med dette vurderes for oppfylte i saken. 

Kunnskapsgrunnlaget (nml.  § 8)  

Kunnskapen om naturmangfold har til dette planarbeidet bestått av eksisterende kunnskap om arts- 

og naturtypemangfold samt geologisk og landskapsmessig naturmangfold basert på følgende 

informasjon og kilder: 

• Registreringer i Naturbase (verneområder, arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte 

naturtyper, naturtyper etter DN-håndbok 13 og verdifulle kulturlandskap) 

• Registreringer i Artskart (truede arter), herunder kunnskap om tilstanden til det biologiske 

mangfoldet 

Det vurderes at det foreliggende kunnskapsgrunnlaget gir et tilstrekkelig grunnlag for beslutning om 

framtidig arealbruk i denne reguleringsplanen. 

Generelt er arealendringer den faktoren som påvirker flest arter. Dette gjelder særlig fysiske inngrep 

som bygging av boliger, næringsbebyggelse og veier, men også arealendringer knyttet til skogdrift 

samt gjengroing som følge av opphør av beite/slått, er viktige påvirkningsfaktorer.  

Effekten av arealbruksendringer i planforslaget, er for naturmangfoldet vurdert i planbeskrivelsen 

under kap. 4.7 og 4.15. Det vises til disse kapitlene for redegjørelser om planforslagets effekt på 

naturmangfoldet. 

Økosystemtilnærming og samlet belastning (nml. § 10)  

Prinsippet om økosystemtilnærming og samlet belastning skal sikre at de ulike påvirkningsfaktorene 

ses i sammenheng og at den totale belastningen på arter, naturtyper og økosystemer ikke overstiger 

tålegrensen i nml. §§ 4 og 5. Formålet med § 10 er se påvirkningene identifisert etter § 8 i 

sammenheng med andre effekter på det samme naturmangfoldet. Da får man den samlede 

belastningen på naturmangfoldet. 

Det vurderes at planforslaget ikke medfører virkning på naturmangfoldet utover planområdet. Det 

vurderes dessuten at naturmangfoldet i planområdet ikke påvirkes vesentlig av andre forhold enn de 

som er identifisert etter § 8 eller av forhold utenfor planområdet. 

Føre-var-prins ippet (nml.  § 9)  
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Det vurderes i samband med planforslaget at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 

naturmangfoldet og virkninger på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet får dermed ikke anvendelse, 

jf. nml. § 9. 

Tiltakshaver som kostnadsbærende ved mi l jøforr ingelse (nml. § 11) og 

mil jøforsvarl ige teknikker og dri ftsmetoder (nml.  § 12)  

Det vurderes at prinsippene ikke har relevans utover planforslagets generelle bestemmelser om 

ivaretakelse av naturmangfold mv. Prinsippene forutsettes vurdert der det er aktuelt ved søknad om 

tiltak. 

4.8 Lokalklima 

 
Figur 19. Vindrose for Alta lufthavn (nærmeste målestasjon) siste 10 år. Kilde: Meteorologisk Institutt/eKlima 

Eksisterende forhold: 

Altahøydens beliggenhet medfører en viss utsatthet for vind fra nord (sommerhalvåret) og 

sør/sørøst (vinterhalvåret). Vindretningen med sterkest styrke i Alta er gjerne nordvest. 

Solforholdene er generelt gode. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Små eller ingen endringer/konsekvenser. 

 

4.9 Miljøvennlig energiforsyning  
Eksisterende forhold: 

Det er ikke kjent annen energiforsyning i området enn via el-nettet. Luft-til-luft varmepumper er et 

anerkjent og energibesparende alternativ.  
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Eksisterende kilder for energiforsyning legges til grunn også for ny bebyggelse i planforslaget. Den 

enkelte tiltakshaver kan med fordel vurdere alternativer som varmepumper og solceller som 

energikilder. 

4.10 Naturressurser 
Det er ingen kjente, råstoffområder naturressurser eller utmarkshøsting i planområdet. 

4.10.1 Landbruk (jordbruk, skogbruk og reindrift) 
Eksisterende forhold: 

Mathilassi-gården driver aktivt jordbruk (melkebruk) på vestsida E45.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Sammenliknet med gjeldende reguleringsplan for E45, med trearmet rundkjøring, omdisponerer 

planforslaget omdisponerer ca. 285 m2 fulldyrka jord under gbnr. 27/394 til veiformål som følge av 

at firearmet rundkjøring reguleres.  

Konsekvensene av planforslaget for landbruket vil behandles i konsekvensutredning som del av 

forslaget til områderegulering for Lille Skoddevarre. Denne reguleringsplanen vil regulere veien fra 

fjerde arm i rundkjøringen videre vestover, og det anses derfor som hensiktsmessig at 

konsekvensvurderingene samles i områdeplanforslaget. 

 

4.11 Risiko og sårbarhet 
Vedlagte ROS-analyse har identifisert følgende temaer av betydning for samfunnssikkerheten i og 

ved planområdet: 

• Store nedbørsmengder, overvannsflom (se kommentar i skjema for ROS-analysen) 

• Kvikkleireskred/geoteknikk (vurdert nærmere i kap. 4.11.1) 

• Setninger (se kommentar i skjema for ROS-analysen) 

• Høyspent/nettstasjoner (se kommentar i skjema for ROS-analysen) 

• Veitrafikkstøy (vurdert nærmere i kap. 4.11.2) 

 

4.11.1 Kvikkleireskred (områdestabilitet) 
Planområdet ligger under marin grense og er i hovedsak registrert som torv og myr i NGUs 

løsmassedatabase. Østkanten er i en sone med elv-/fjordavsettinger. Planområdets topografi tilsier 

ikke skredpotensial. Det må antas at torv og humusholdige masser må skiftes ut for å unngå 

setningsskader på bebyggelse og anlegg. 

Multiconsult har utført grunnundersøkelser for Altahøyden sør næringsområde. Det konkluderes i 

Multiconsults notat1 at sonderingene viser at området består av minimum 0-7 meter løsmasser, men 

berg er ikke påvist da det er utført dreietrykksonderinger. Sonderinger er derfor avsluttet i faste 

 
1 Multiconsult (2020) 10220215-RIG-NOT-001 
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masser. Det er ikke påvist løsmasser med sprøbruddegenskaper på tomta. Det vurderes derfor at 

kravet til sikkerhet mot kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende tiltak. 

Det legges til grunn at samme geotekniske vurdering kan legges til grunn for Altahøyden 

industriområde. Lokalstabilitet bør undersøkes før større bygg-/anleggsarbeider. 

4.11.2 Veitrafikkstøy 
Planområdet ligger ved trafikkerte veier med høy andel tungtrafikk på E45 og inn til industriområdet. 

Multiconsult2 har utredet støyforholdene i forbindelse med planarbeidet for Altahøyden sør 

næringsområde. Rambøll3 har i samme planarbeidet utarbeidet og framskrevet trafikkdata. 

Veitrafikkstøy er beregnet for dagens situasjon (2019) og fullt utbygd situasjon (2045). 

Støysonekartet viser støysoner med utbredelse også inn i Altahøyden industriområde jf. figur under. 

Vel å merke er veitrafikkstøyen kun beregnet med dagens ringveiløsning for Industrihøyden. 

 

Figur 20. Støysonekart for veitrafikk år 2045 – Årsmiddeldøgn, Lden i 4 m høyde. Kilde: Multiconsult 

Næringsbygg er ikke støyfølsom bebyggelse og kan derfor oppføres i rød/gul støysone der 

avbøtende fasadetiltak gir tilfredsstillende innendørs støyforhold (krav til lydnivå for kontorlokaler).  

 
2 Multiconsult (2020) 10216293-RIA-NOT-001 
3 Anderson, Frida og Magne Fjeld (2020) Trafikkanalyse Altahøyden sør. Rambøll, Oslo 
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4.11.3 Virksomhetsbasert støy 
Planforslaget inneholder også bestemmelser som regulerer virksomhetsbasert støy (fra 

industritomtene). På industritomtene tillates ikke virksomhet som medfører støynivå på tilgrensende 

støyfølsomt bruksformål (herunder boligbebyggelsen i øst) over grenseverdiene i tabell 3 i de 

nasjonale støyretningslinjene T-1442/2016 (eller senere utgave). Virksomhetsbasert støy skal 

vurderes ved byggesøknader, og eventuelt med støyfaglig utredning (støysonekartlegging). 

 

4.12 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende: 

Kommunalt vann- og avløpsnett følger trase for kommunal vei Industrihøyden med stikk til hver 

næringstomt. Spillvann ledes ut nordover til Altahøyden og mot hovedledning som følger langs 

østsida av E45. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget:  

Framtidig veigrep og tilleggsareal medfører at VAO-ledninger i Altahøyden industriområde legges om 

fra ringveien til under ny veitrase for SKV3 med viderekopling sørover (SKV2 osv.). Omleggingen er 

kostnadsberegnet av Rambøll til ca. kr 2,7 mill. ekskl. mva. 

 

Figur 21. Omlegging av ledningsnett for VAO i ny veitrase SKV3. Stikkledninger til industritomtene. Eksisterende VA i 
ringveien saneres. Lilla stiplet sirkel indikerer dekningsområde for slokkevannuttak. 
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4.13 Trafikkforhold 
Eksisterende forhold: 

Altahøyden næringsområde betjenes av ringveien 

Industrihøyden som munner ut i nord i fylkesvei 7988 

Altahøyden. Fra her kan man ta til venstre ut på E45 

Kautokeinoveien eller til høyre langs fylkesveien mot 

Thomasbakken eller følge kommunal vei Thomasbakkveien 

nordover til Bossekop. Det er opparbeidet ensidig 

busslomme i Altahøyden rett nordøst for planområdet 

(ved Alta Dyreklinikk). Ellers er det få anlegg for myke 

trafikanter i og ved planområdet. 

Med de trafikkmengdene som er i veinettet per i dag, er 

det få eller ingen trafikkavviklingsproblemer. 

Trafikkmengdene er relativt beskjedne, derfor antas også 

eksisterende kryssløsninger å ha god trafikkavvikling. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Eksisterende kommunale adkomstvei for industritomtene legges om til en vei «rett fram» midt i 

området. De tre tomtene som i dag ligger innenfor ringveien, forsvinner som følge av framtidig vei 

SKV3 rett fram. 

Rambøll har utredet trafikale konsekvenser i samband med planarbeidet for Altahøyden sør 

næringsområdet som er beregnet til å generere ca. 4630 i ÅDT. Utredningen har også relevans for 

dette planforslaget. Rambøll konkluderer med kapasitetsberegningene viser at det vil være god 

trafikkavvikling med planlagt veinett, også dersom Lille Skoddevarre tilknyttes ny rundkjøring på E45. 

Planforslaget gir nytt industriareal med til sammen en tillatt BYA på 14836 m2. Dersom man 

beregner 1,5 etasje i gjennomsnitt vil dette gi en samlet potensiell BRA på 22 254 m2. Dette utløser 

iht. kommuneplanens arealdel krav om 223 parkeringsplasser, som beregnes til å ta opp et 

bakkeareal på ca. 4000 m2 (faktor 18 m2 pr. plass). Gjenværende maks. BRA til bygningsmasse blir da 

ca. 18 254 m2. Dette genererer erfaringsmessig 1825 bilturer per døgn (ÅDT) (faktor 10 turer pr. 100 

m2). Samhandling, det at en besøker flere virksomheter på samme tur, påkaller en reduksjon på 20 

%. Totalt vil da tomteutvidelsene i Altahøyden industriområde kunne genere ca. 1460 i ÅDT. En 

antatt makstimeandel på 12 % gir 175 biler i makstimen. 

Thomasbakken næringsområde er beregnet å gi en ÅDT på 1950 ved full utbygging med handel for 

plasskrevende varer på Coop-tomta. Denne trafikken skal ved stenging av krysset E45 x Altahøyden 

ut på E45 via Altahøyden industriområde (planforslagets SKV2–3). 

Det vurderes at rundkjøring i koplingen mellom Altahøyden og Altahøyden sør, gir best 

trafikkavvikling og er derfor foreslått regulert. 

Figur 22. Årsdøgntrafikk 2019. Kilde: Rambøll 
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Figur 23. Beregnet årsdøgntrafikk 2030 (t.v.) med dagens kryss mot E45 og 2045 (t.h.) med ny rundkjøring på E45. Kilde: 
Rambøll 

Planforslaget følger opp og forbedrer løsningene for myke trafikanter og kollektivtrafikk langs 

tverrforbindelsen mellom E45 og Thomasbakken (ny fylkesvei). Dette ikke minst i sammenheng med 

at det reguleres tomt for dagligvarebutikk i nordenden av Altahøyden sør næringsområde. Konkret 

detaljreguleres blant annet dobbeltsidig gang- og sykkelvei langs ny fylkesvei mellom E45 og 

Thomasbakkveien, samt gs-vei i kulvert under E45 for videreføring mot framtidig bydel Lille 

Skoddevarre. Bussholdeplasser langs tverrforbindelsen videreføres fra gjeldende reguleringsplan for 

avlastningsveien. 

 

4.14 Universell utforming 
Eksisterende forhold: 

Det er ikke kjente anlegg i planområdet med universell utforming utover det som følger av 

Byggteknisk forskrift om tilgjengelighetskrav i arbeidsbygning mv. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Veianlegg og kollektivtransportanlegg i planen skal være universelt utformet iht. Statens vegvesens 

håndbøker. 

 

4.15 Verneverdier 

4.15.1 Naturmangfold 
Eksisterende forhold: 

Det er ikke gjort funn av verneverdig naturmangfold eller truede arter i Naturbase eller 

Artsdatabankens karttjenester. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget vurderes medføre en liten negativ virkning på naturmangfoldet da en god del trær, 

vegetasjon og myr på bakken innenfor boligtomtene må fjernes for å gi plass til veianlegg. Partier 

med lauvskog videreføres regulert til vegetasjonsskjerm. 
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4.15.2 Kulturminner 
Eksisterende forhold: 

Ingen kjente forhold.  

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids 

aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune og 

Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne 

meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre arbeidet i felt. 

 

4.16 Gjennomføring 

4.16.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 
Viktige bestemmelser knyttet til gjennomføringen av plan og tiltak (rekkefølgekrav) framkommer av 

bestemmelsene kap. 6, men innebærer i hovedtrekk: 

• Samlet (samtidig) utbygging av (første veibyggetrinn):  

− Rundkjøring på E45, unntatt fjerde arm vestover (mot Lille Skoddevarre). 

− Gang- og sykkelvei i kulvert under E45. 

− Ny rundkjøring på tverrforbindelsen (ny fylkesvei) for Altahøyden industriområde og 

Altahøyden sør næringsområde, unntatt fjerde arm østover (mot Thomasbakkveien). 

• Dagens kryss E45 x Altahøyden skal opprettholdes til tverrforbindelsen mot 

Thomasbakkveien (ny fylkesvei fra E45) er etablert, jf. punkt under. 

• Samlet (samtidig) utbygging av (andre veibyggetrinn):  

− Fjerde arm østover på tverrforbindelsen (ny fylkesvei) til nytt kryss mot 

Thomasbakkveien. 

− Parallelle gang- og sykkelveier og bussholdeplasser. 

• Videreføring av gjeldende bestemmelser for industritomtene inntil SKV1–3 er etablert. Det 

betyr at konkret at bestemmelser i plan 19980119 § 4 (se bestemmelsene kap. 7 bokstav b) 

gjelder foran kap. 3.1.2 for tomtene BI1–9. Bestemmelsene i kap. 3.1.2 trer i kraft ved 

ferdigstilling av SKV3 og tilsidesetter da nevnte § 4. Plangrepet er også beskrevet og 

begrunnet i kap. 3.5.3 over. 

 

4.16.2 Tidsplan for gjennomføring 
Teknisk infrastruktur i planområdet tillates bygget trinnvist samlet. Tomteutvidelser og tiltak 

innenfor bestemmelsesområde #1 tillates ikke før ny kjørevei SKV3 er opparbeidet.  

Inntil 13 av 16 næringstomter i Altahøyden sør kan tas i bruk før krav om ny rundkjøring mot E45 og 

tverrforbindelsen til Thomasbakkveien slår inn. I denne mellomperioden vil trafikken gå gjennom 

Altahøyden industriområde (Industrihøyden) som en midlertidig løsning. Hvor lenge denne 

mellomperioden vil vare, er vanskelig å si. Gjennomføringen av avlastningsveiens parsell 

Hjemmeluft–Alta sentrum er også i skrivende stund i det blå. 
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4.16.3 Utbyggingskostnader og fordeling 
Planarbeidet er initiert i kommunal regi og følgelig har ikke utbyggingsavtale vært tema til nå i 

planprosessen. Det knytter seg også usikkerhet til tidspunkt for realiseringen av 

infrastrukturtiltakene i planforslaget. Finansieringen berører flere offentlige parter (veieiere); stat, 

fylkeskommune og kommune, samt private grunneiere og som baserer virksomheten sin på adkomst 

fra offentlig vei. 

Rambøll har kalkulert kostnadene til opparbeidelse av teknisk infrastruktur i planområdet som følger 

(alle priser er ekskl. mva.): 

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 

Tverrforbindelsen (ny fylkesvei) videre østover til nytt kryss mot Thomasbakkveien med parallelle 

gang- og sykkelveier og bussholdeplasser, er ikke medregnet over. 

5 Planprosess og medvirkning 
5.1 Om planprosessen 
Alta kommune ved planadministrasjonen varslet oppstart av reguleringsplanarbeid i brev til berørte 

parter datert 3. juli 2020. 

Kommunen har gjennomført møter med berørte grunneiere underveis i planprosessen, herunder 

informasjonsmøte 19. august 2020. 

 

5.2 Oppsummering av innspillene ved varsling 
Til oppstartsvarselet kom det kommunen i hende til sammen 11 svar. Under følger en kort 

oppsummering av hovedinnholdet i innspillene. Innspillene er referert og kommentert nærmere i 

vedlegg 1. 

Statens vegvesen  ber om at statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 

transportplanlegging, samt håndbøkene sine, legges til grunn for planarbeidet. Rundkjøring på E45 

krever fraviksbehandling før vegvesenet kan behandle planforslaget. Dagens kryss E45 x Altahøyden 

må inngå i planvurderingene, samt at planen ellers må ta stilling til viktig rekkefølge i 

infrastrukturtiltak og gjennomføringen av dem. 

NVE  har flere generelle råd til planlegging i forhold til flom, erosjon, skred og overvann, vassdrag- og 

grunnvannstiltak, samt energianlegg. 

Finnmark fylkeskommune  minner om hensynet til medvirkning og aktsomhetsplikten overfor 

automatisk freda kulturminner. 
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Sametinget  informerer om at samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal ivaretas i 

planleggingen og minner om aktsomhetsplikten overfor samiske kulturminner fra 1917 eller 

tidligere. 

Avinor  informerer om restriksjonsplan for Alta lufthavn. Planområdet kommer ikke i strid med 

høyderestriksjoner og berøres heller ikke av flystøysoner. 

Alta Kraft lag  kommuniserer om deres infrastruktur i området i dag og framtidig el-forsyning av 

Altahøyden sør næringsområde. Kraftlaget samtykker til forslåtte flytting av nettstasjonene i 

planområdet, og minner om at den initierer en flytting som må ta kostnadene. Flytting må varsles i 

god tid før planlagt flytting, og arbeidet må utføres i sommerhalvåret på telefri mark. 

Privat grunneiere  har fordelt seg på fire høringssvar til saken: 

• Grunneiere for  Industr ihøyden 2,  3,  4,  5,  6,  8 ,  12, 14, 16 og 18  tar til orde for 

veiføringsalternativ C (rett fram) gjennom industriområdet. 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. 

• CSP (Industr ihøyden 20)  er en bedrift i vekst og har allerede arealutfordringer. De kan 

dermed ikke akseptere tap av ytterligere areal. 

• Alta Dyreklinikk  er opptatt av at anleggsperiode og framtidig situasjon ikke er til hinder 

for driften sin. De nevner problemområder som adkomst og parkering, støy og støv og dårlig 

drenering langs Altahøyden som medfører overvann inn mot klinikken i vårsmeltingen. 

• Eierne av Mathilassi -gården  motsetter seg at gbnr. 27/394 skal avskjæres med ny vei 

til Lille Skoddevarre. Eiendommen er viktig for gårdsdrifta. 

6 Begrunnelse for valgte løsninger 
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. 
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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. 
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VEDLEGG 
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Vedlegg 1: Innspill 
 

Parter som er varslet 
Følgende parter er varslet ved brev eller e-post: 

Romsdal Jan Erling, Romsdal Jan Steinar, Romsdal Ole Jørgen, Berg Hermann Adrian, Berg Kjell Arvid, 

Berg Ole Gustav, Jørgensen Stig Eilegaard, Kutsevych Olga, Heitmann Stig Kjetil, Mathilassi Andreas, 

Mathilassi Roger Flage, Mathilassi Sissel, Mathilassi Tore Erling, Mathilassi Ulla Elisabeth, Leiros 

Brita, Strand Alf Harald, Skoglund Håvard, Coop Finnmark SA, Hagerupsen Rita, Hagerupsen Alice, 

Kames Raymond, Eliassen Hanne, Johansen Jan Steinar, Bye Ivar, Aga Ørjan, Thomassen Magne 

Eiendom AS, Tts Nord AS, H H Eiendom Alta AS, Finnmark Byggservice AS, Høyden Alta AS, 

Altahøyden Eiendom AS, O M Eiendom AS, Tokri Eiendom AS, Industrihøyden 20 AS, Industrifeldt 

Eiendom AS, Alta Dyreklinikk AS, Bergmo Egil Oskar, Hagerupsen Bjørn Inge, Altahøyden Utbygging 

AS, Kaspersen Knut A Skoglund, Kaspersen Yngvild S, Alta Kraftlag SA, Alta Næringsforening, 

Bossekop skole, Gakori skole, Thomasbakken Grendelag, Avinor AS, Fylkesmannen i Troms og 

Finnmark, NVE region nord, Sametinget, Statens vegvesen region nord, Troms og Finnmark 

fylkeskommune, Alta kommune v/Kommunalteknikk, Miljø, park og idrett, Oppmåling og byggesak, 

Landbruk, Helse og sosialadm., Barn og unges representant, Eldrerådet, Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede, Grunnforvaltning, Næringsavd. 

 

Referat av innspill ved varsling 
 

Statlige og regionale myndighetsorganer: 
 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Oppsummering av uttalelse i brev datert 31.08.20 

• Fylkesmannen tar innspillet til orientering og har ingen ytterligere innspill eller vurderinger. 
 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er notert. 

 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune 

Oppsummering av uttalelse i brev datert 25.08.20 

Fylkeskommunen oppsummerer mottatt varsel og forteller at kommunen har et særskilt ansvar 

for å sikre medvirkning, særlig for grupper som krever spesiell tilrettelegging. De har ingen 

ytterligere planfaglige innspill.  

 

De kjenner ikke til noen automatisk freda kulturminner i området og har derfor ingen særskilte 

merknader til detaljreguleringen. De minner om aktsomhetsplikten, som bør tas med i 

bestemmelsene. 

 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Altahøyden industriområde – endring 20200009 Alta kommune | 36 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er notert. Aktsomhetsplikten etter 

kulturminneloven er nevnt i planbeskrivelsen. 

 

 

Statens vegvesen 

Oppsummering av uttalelse i brev av 31.08.20 

Statens vegvesen ber om at statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og 

transportplanlegging legges til grunn. De er positive til planarbeidet og har følgende konkrete 

innspill: 

• Da planen omfatter E45, må løsninger som planlegges her være i henhold til SVVs 
håndbøker. Dersom det skal etableres rundkjøring, må tiltakshaver søke om fravik. 
Fraviksbehandlingen må foreligge før SVV kan behandle planforslaget. 

• Da dette planarbeidet fastsetter det framtidige vegsystemet for området, må det tas stilling 
til hvordan man forholder seg til dagens kryss Altahøyden x E45. Statens vegvesen vil være 
en aktiv part i denne vurderingen.  

• I denne planen vil svært viktig med rekkefølge på tiltak og avklare hvilke tiltak som er 
avhengig av hverandre. Planen vil danne grunnlag for gjennomførings- og utbyggingsavtaler 
mellom mange parter. Det vil derfor være en fordel med så detaljert plan som mulig. SVV og 
fylkeskommunen må være en aktiv part underveis i planarbeidet  

 
Planadministrasjonens kommentar: Statens vegvesens håndbøker er lagt til grunn for 

prosjekteringen og planforslaget. Det er tatt stilling til krysset E45 x Altahøyden i planens 

rekkefølgebestemmelser. Også øvrige tiltak er omhandlet planens rekkefølgekrav. 

 

 

Sametinget 

Oppsummering av uttalelse i brev av 14.07.20 

Sametinget informerer om at samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal ivaretas i 

planleggingen. De viser til Sametingets planveileder som er utarbeidet for å sikre disse.  

 

De kan ikke se at planen kommer i konflikt med automatisk freda samiske kulturminner. De har 
derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til detaljreguleringa. De minner om den 
generelle aktsomhetsplikten og ber om at den kommer frem av bestemmelsene. De minner også 
om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk fredete. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er notert. Aktsomhetsplikten etter 

kulturminneloven er nevnt i planbeskrivelsen. For øvrig er samiske interesser ikke ansett for 

nevneverdig berørt. 

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Oppsummering av uttalelse i e-post 

NVE har flere generelle råd til planlegging i forhold til flom, erosjon, skred og overvann, vassdrag- 

og grunnvannstiltak, samt energianlegg, og viser samtidig til en rekke verktøy og veiledere.   
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Dersom planen rører i deres saksområder, ønsker de planen tilsendt ved offentlig ettersyn. Alle 

relevante fagutredninger må være vedlagt. 

 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser der det bes om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er tatt til orientering. 

 

 

Avinor 

Oppsummering av uttalelse brev datert 06.08.20 

Avinor informerer om restriksjonsplan for Alta lufthavn av 12.05.2014. Planområdet ligger 

innenfor den koniske flaten, men i høyden vil den ikke komme i konflikt med denne. 

Høyderestriksjonen ligger på 106-127 moh., mens planområdet ligger 50-55 moh. Det vises til 

regelverk for oppstilling og bruk av kraner.  

 

Når det gjelder byggerestriksjoner, må det bygges godt over 200 moh. før det hindrer fri sikt fra 

navigasjonsanlegget i Alta DVOR til planområdet. Slike byggehøyder er ikke aktuelle, dermed 

trengs det ikke egne bestemmelser ifm. dette.  

 

Planområdet er heller ikke berørt av flystøysoner. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er tatt til orientering. 

 

 

Kommunale etater og råd, everk/nettselskap mm.: 
 

Alta Kraftlag 

Oppsummering av uttalelse i e-post av 07.08.20 

De ønsker å gjøre oppmerksom på deres infrastruktur i området. De har lagt ved tegninger som 

viser hvor nettstasjon og kabelinfrastruktur er. Alle kabler må påvises før noe arbeid med 

vegsystemet starter.  

 

For Alta kraftlags del er det mest gunstig med alternativ B. Det gir sikker avstand til de 

eksisterende nettstasjonene. Ved alt. A kan det være nødvendig å flytte nettstasjonen. Dette må 

ses på ved detaljprosjektering. 

 

For å forsyne deler av Industrihøyden Sør vil det også måtte etableres en kabeltrase fra den 

sørligste nettstasjonen gjennom rundkjøringen til Altahøyden Sør. Type og antall kabler vil måtte 

avklares med utbygger av Industrihøyden Sør. 

 

Planadministrasjonens kommentar: Innspillet er notert. Det legges til at i e-post 30.10.20 

samtykker Kraftlaget til planforslagets flytting av nettstasjoner til ny regulert plassering. Det 

minnes imidlertid om varsling i god tid og at kostnadene må bæres av tiltakshaver. 
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Organisasjoner og private parter: 
 

Alta dyreklinikk 

Oppsummering av uttalelse i brev datert 28.08.20 

 

De er positive til at området skal utvikles, men ønsker ikke at dette skal være til hinder for deres 

drift. De har følgende innspill: 

1. Adkomst. De har i dag svært begrenset p-plass og kunder og varelevering som kommer i alle 
størrelser. De er avhengig av at store kjøretøy fortsatt kan rygge fra veg og inn til dem. De er 
redd for at kronglete parkering vil resultere i tap av kunder. De kunne ønsket seg litt av 
friområdet til parkering, slik deres nabobedrifter har. De håper på tilstrekkelig skilting, både i 
anleggsperioden og permanent.  

2. Støy og støv. De har operasjonssal mot nabo i vest. Det krever ro å operere. Av de skisserte 
forslagene vil de foretrekke alt. A, da det gir størst avstand til vei. De ber om støyskjerming 
både under bygging og i ettertid, og at veien har en slik kvalitet at bakken ikke rister ved 
operasjonsstaben når store kjøretøy passerer, da dette utgjør en risiko. De ønsker det også 
støy- og støvfritt mot sør pga. behandlingsrom.  

3. Drenering. De plages med manglende vedlikehold av dreneringsgrøft langs Altahøyden. De 
har klaget flere ganger og må selv grave/rense grøfta for at tomta ikke skal oversvømmes på 
våren. De ber om at dette hensyntas under planleggingen, kanskje til og med forbedres da 
det skal graves og bygges.  

 

Forslagsstillers kommentar: Planforslaget gir samme veisituasjon for dyreklinikken som i dag, 

samt at eiendommen får mulighet til tilleggsareal mot sør og nord. Øvrige deler av innspillet er 

tatt til orientering og ansett for ivaretatt så langt som mulig av planforslaget. 

 

 

Grunneiere Altahøyden Industriområde 

Oppsummering av uttalelse i brev datert 21.08.20 

 

Dette er et samlet innspill fra grunneiere og berørte parter i saken, se vedlagt liste.  

 

Deres innspill er at ny vegtrase legges gjennom de tre midterste tomtene, dvs 24/180 (Alta 

kommune), 27/1378 og 27/1378 (begge Industrifeldt Eiendom AS). De to siste kjøpes og saneres 

av Alta kommune. Overskuddsareal på begge sider selges til nærmest tilstøtende nabotomt etter 

kommunens fastsatte takster.  

 

Dersom dette ikke bli aktuelt, ønsker de at dagens rundkjøringssystem bevares med tanke på 

tyngre kjøretøy som skal manøvrere til næringseiendommene.  

 

Forslagsstillers kommentar: Primærønsket veitrasealternativ er det som planforslaget bygger 

på. Innspillet er ansett for ivaretatt.  
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CSP 

Oppsummering av uttalelse i brev datert 25.08.20 

 

De er bekymret for konsekvensene av den nye trafikkavviklingen som er foreslått dere fra flere 

andre grunneiere. De er en bedrift i vekst og har allerede arealutfordringer og kan dermed ikke 

akseptere tap av ytterligere areal. De vil da ha en ubrukelig industritomt. De opplever å bli satt i 

en vanskelig situasjon ettersom de har hatt store visjoner for bedriften sin. Det alternative 

forslaget fra andre grunneiere er for de helt uakseptabelt, i tillegg til at det vil være en betydelig 

dyrere løsning for kommunen.  

 

De har tillitt til og forventer at deres interesser blir ivaretatt på lik linje med de andre 

grunneierne. Dersom fremlagt alternativ fra andre grunneiere blir lagt til grunn, ber de om at 

deres eiendom innløses i sin helhet av kommunen.  

 

Forslagsstillers kommentar: Bedriften får tilnærmet lik trafikk-/veisituasjon som i dag, og 

tilgodeses med mulig tilleggsareal i nord og sør. Innspillet er ansett for ivaretatt. 

 

 

Roger, Ulla og Sissel Mathilassi, 27/394 

Oppsummering av uttalelse i brev datert 25.08.20 

 

27/394 har vært i familiens eie siden 1902. I 1994 ga de fra seg en del av sin beste eiendom til 

Storgjerdsbakken. Nå skal det igjen planlegges, og de ser at deres eiendommer blir berørt. De 

ønsker ikke at utviklinga av Alta skal opphøre, men de er helt imot at 27/394 blir ødelagt pga. vei 

til Lille Skoddevarre boligfelt. Denne eiendommen er deres mulighet til å fortsette å dyrke det 

som er dyrkbart og å videreutvikle resten (som ikke er dyrkbart) til boligformål.  

 

Forslagsstillers kommentar: Innspillet er tatt til orientering. En firearmet rundkjøring på E45 

med vei mot Lille Skoddevarre er vurdert som best egnet for trafikkavviklingen. Gardsbruket 

kan tilgodeses med erstatningsareal ved sanering av dagens veikryss E45 x Skoddevarre. For 

øvrig skal landbruksverdiene konsekvensutredes som del av områderegulering for Lille 

Skoddevarre. 
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Referat av innspill ved offentlig ettersyn 
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Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 
 

Naturbasert sårbarhet 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad4 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no 

Sterk vind  X Ikke kjent problemstilling for 

planområdet. 

Store nedbørsmengder X  Til dels store asfaltflater ved flere av 

tomtene, gir potensielt overvanns 

utfordringer ved kraftig 

nedbør/smelting. Se pkt. om 

overvannsflom under. 

Store snømengder  X Snøopplag på egen tomt. 

Annet?  X Ikke kjent 

Flomfare www.nve.no, www.alta.kommune.no 

Flom i elver/bekker  X Ikke kjent problemstilling for 

planområdet. 

Springflo  X Ikke relevant for planområdet 

Historisk flomnivå5  X Ikke relevant for planområdet 

Annet – Overvannsflom 

nedstrøms 

X  Overvannet fra industriområdet ledes i 

rør til utløp i dagen rett vest for 

Borchgrevinkhøyden. Herfra går vannet i 

bekkeløp til et inntak i sørenden av 

Bekkefaret. Bekkeløpet er relativt grunt 

og det oppstår erfaringsmessig 

problemer vinterstid ved Breverudtunet 

ved at bekken delvis fryser, som igjen 

skaper problemer når mildvær leder 

mer overvann. Bekkeløpet bør utbedres 

(grøftes) for å bedre håndtere overvann 

fra blant annet Altahøyden. 

Strålefare www.nrpa.no, www.alta.kommune.no 

Radon  X Håndteres med radonsperre i nybygg jf. 

byggteknisk forskrift. 

Skredfare www.skrednett.no, www.alta.kommune.no 

Jord- og leirskred  X Se kvikkleireskred 

Kvikkleireskred  X Grunnforholdene, herunder mulighet 

for sprøbruddmateriale, er undersøkt 

for Altahøyden sør næringsområde. Se 

vurdering i kap. 4.11.1. 

 
4 I merknadsfeltet redegjøres bla for hvordan risikoen er håndtert i planen, eventuelt med referanse til aktuell 

planbestemmelse 
5 Kjenner man til at det har vært flom i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 

http://www.met.no/
http://www.nve.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.nrpa.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.alta.kommune.no/
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Løsmasseskred  X Ikke relevant for planområdet 

Snø- og isskred  X Ikke relevant for planområdet 

Steinras, steinsprang  X Ikke relevant for planområdet 

Historisk rasfare?6  X Ikke kjent 

Annet?  X Ikke kjent 

Dårlig byggegrunn 

Setninger X  Torv og humusholdige masser i 

planområdet som må skiftes ut for å 

unngå setningsskader. Lokalstabilitet 

bør undersøkes. 

Utglidninger  X Ikke kjent problemstilling for 

planområdet. 

Annet?  X Ikke kjent 

Skadedyr 

?  X Ikke kjent 

Annet? 

  X Ikke kjent 

 

Virksomhetsbasert sårbarhet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  X Ikke kjent problemstilling for 

planområdet. 

Eksplosjonsfare  x Ikke kjent problemstilling for 

planområdet. 

Forurenset vann 

Drikkevannkilde  x Ikke relevant for planområdet 

Badevann, fiskevann, elver oa  x Ikke relevant for planområdet 

Nedbørsfelt  x Ikke relevant for planområdet 

Grunnvannsnivået  x Ikke relevant for planområdet 

Annet?  x Ikke kjent 

Forurensning – grunn7 

Kjemikalieutslipp  X Ikke relevant for planområdet 

Annet?  X Ikke kjent 

Forurensning – luft  

Støy8 X  Industritomter i planområdet. Se 

vurdering i kap. 4.11.3. 

 
6 Kjenner man til at det har gått ras i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 
7 Nåværende/tidligere virksomhet på og ved området som kan ha forurenset grunnen. Vibrasjoner i grunnen? 
8 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-
arealplanlegging.html?id=278741 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2005/T-1442-Stoy-i-arealplanlegging.html?id=278741
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Støv/partikler/røyk  X Ikke kjent problemstilling for 

planområdet. 

Lukt  X Ikke kjent problemstilling for 

planområdet. 

Annet?  X Ikke relevant for planområdet 

Lagringsplass farlige stoffer9 

?  X Ikke relevant for planområdet 

Skytefelt (militært/sivilt) 

Støy       x Ikke relevant for planområdet 

Annen fare  X Ikke kjent 

Smittefare 

?  X Ikke kjent 

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 

Høyspentlinje X  Jordkabler i planområdet. 

Trafo X  To nettstasjoner i planområdet må 

flyttes, og nye plasseringer har 5 m 

faresone målt fra formålsgrensa. 

Andre installasjoner?  X Ikke kjent 

Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  X Ikke relevant for planområdet 

Militære anlegg10  X Ikke relevant for planområdet 

Tidligere avfallsdeponi  X Ikke relevant for planområdet 

Annet?  X Ikke kjent 

 

Sårbarhet pga. infrastruktur 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Forurensning 

Støy X  E45 og ny fylkesvei er og vil være 

støykilder inn i planområdet. 

Altahøyden sør har utført støyutredning. 

Se vurdering i kap. 4.11.2. 

Støv/partikler  X Ikke relevant for planområdet 

Lukt  X Ikke relevant for planområdet 

Annet?  X Ikke kjent 

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei  X To ulykker med personskade siste ti 

årene; i krysset Altahøyden x 

Thomasbakkveien (2 biler, lettere 

personskade) og langs E45 (1 bil 

utforkjøring, alvorlig personskade). Det 

 
9 Eksempelvis avfallsdeponi, industrianlegg, havner, bensinstasjoner, lagring av radioaktivt materiale 
10 Eksempelvis fjellanlegg, piggtrådsperringer etc 

http://www.stralevernet.no/
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er ikke forhold som gir 

trafikksikkerhetsmessige avvik. 

Annet?  X Ikke kjent 

Ulykker på nærliggende transportåre11 

Vann/sjø  X Ikke relevant for planområdet 

Luft  X Ikke relevant for planområdet 

Vei  X Ikke relevant for planområdet 

Damanlegg  X Ikke relevant for planområdet 

Bru  X Ikke relevant for planområdet 

Annet?  X Ikke kjent 

Strategisk sårbare enheter12 

Sykehus/helseinstitusjon  X Ikke relevant for planområdet 

Sykehjem/omsorgsinstitusjon  X Ikke relevant for planområdet 

Skole/barnehage  X Ikke relevant for planområdet 

Flyplass  X Ikke relevant for planområdet 

Viktig vei X  E45. Ingen risiko. 

Bussterminal  X Ikke relevant for planområdet 

Havn  X Ikke relevant for planområdet 

Vannverk/kraftverk  X Ikke relevant for planområdet 

Undervannsledninger/kabler  X Ikke relevant for planområdet 

Bru/Demning  X Ikke relevant for planområdet 

Sykehus/helseinstitusjon  X Ikke relevant for planområdet 

Annet?  X Ikke kjent 

 

Annet 

 

Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  

Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

Fare for kriminalitet  X Ikke relevant for planområdet 

Frykt for kriminalitet  X Ikke relevant for planområdet 

 

 
11 Vil utilsiktet/ukontrollert ulykke på nærliggende transportåre/infrastruktur utgjøre risiko for området? 
Eksempelvis i fht transport av farlig gods? Ulykker i innflygingstrase, brudd på vannledning? ol 
12 Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv - og derfor bør ha en 
grundig vurdering 


