
 

Politisk nivå Møteprotokoll 

 

Utvalg: Planutvalget 

Møtested: Formannskapssalen -  

Dato: 26.11.2020 

Tidspunkt: 10:00 - 12:30 

 

Til stede: 

Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Tommy Berg Medlem SV  
Aase Kristin Abrahamsen Medlem BUREP  
Trine Noodt Medlem V  
Anita Håkegård Pedersen Medlem SV  
Ole Steinar Østlyngen Medlem AP  
Monica Nielsen Leder AP  
Jan Martin Rishaug Medlem SP  
Kristin Jensen Medlem AP  
Ronny Berg Varamedlem FRP Odd Eilert Persen 
Odd Erling Mikalsen Medlem FRP  
Alex Bjørkmann Medlem H  
Knut Erik Bull Hammari Medlem SP  
Tine Klevstad Varamedlem AP  

 

Følgende fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 
Gro Anita Parken Politisk Sekretariat 
Oddvar Konst kommunalleder 
Bjørn-Atle Hansen rådmann 
Hallgeir Strifeldt fagleder 
Reidar Olsen arealplanlegger 
Ingrid Holtan Fredriksen arealplanlegger 

 

Merknad i møte: 

Permisjon: 
Trine Noodt fra fra 12.30 



Planutvalgets behandling av sak 79/2020 i møte den 26.11.2020: 

Behandling 

 

Habilitetsvurdering: Kristin Jensen ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte. Vara Tine Klevstad. 
Jan Martin Rishaug ble enstemmig erklært habil. 

 
Omforent: 

Planutvalget ber om at følgende justeringer/endringer/utredninger gjøres i planforslaget før det 
legges ut til offentlig ettersyn. 

1. Tidligere punkt 2. Det må utarbeides rekkefølgebestemmelser knyttet til gjennomføring 
av trafikale løsninger for sekundært vegnett (utenfor planområdet). Det må blant annet 
utformes bestemmelser som avklarer hvordan atkomsten til planområdet skal være på 
det tidspunktet dagens vegkryss mellom Altahøyden og E45 stenges, samt hva som på 
samme tidspunkt skal skje med østre del av Altahøyden (skal denne stenges/fjernes eller 
opprettholdes som gang- og sykkelveg). 

2. Tidligere punkt 4. Det må lages en planbestemmelse (dokumentasjonskrav) som sikrer 
at støy fra anleggsperioden blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, jfr. anbefaling gitt i 
støyutredningen som følger plansaken. 

3. Tidligere punkt 5. Langs sydsiden av regulert gang- og sykkelveg O_GS2 må det 
reguleres inn et areal til annen veggrunn for etablering av grøft. 

4. Tidligere punkt 9. I høringsuttalelse fra Fylkesmannen påpekes det at vareutvalget til 
Coop Obs Bygg omfatter detaljhandelsvarer i tillegg til tradisjonelle byggevarer og man 
stiller spørsmål ved hvorvidt det i realiteten er et forretningsbygg som planlegges. I 
forslag til ny kommuneplan foreslås området åpnet for servicenæringer, nærmere 
definert som: «næringsvirksomhet som har noe publikumshenvendelse, men som pga. 
vareutvalget ikke faller inn under detaljhandelsbegrepet. Eksempelvis kan dette omfatte 
verksteder, bilforretninger, trelasthandel, engrossalg og lignende. Salg av dagligvarer, 
klær og andre detaljvarer inngår ikke i begrepet servicenæringer». Detaljhandel er en 
betegnelse for varer i kvanta tilpasset personlig eller husholdningsbehov direkte til 
forbrukere eller husholdninger, i motsetning til grossisthandel. Planmyndighetene er 
ikke kjent med detaljer knyttet til vareutvalget i Coop Obs Bygg og det er derfor 
ønskelig at forslagsstiller gir en nærmere redegjørelse omkring dette som grunnlag for at 
kommunen og Fylkesmannen skal kunne ta nærmere stilling til hvilken type virksomhet 
det i realiteten er som planlegges etablert. 

5. Tidligere punkt 10. Grønnstruktur: Store deler av planområdet er i dag bevokst med skog. I 
planforslaget legges det opp til at tilnærmet all vegetasjon innenfor planområdet skal fjernes 
bortsett fra et 4 meters belte langs nordsiden av Altahøyden og en smal stripe på mellom 1-4 
meter mot Thomasbakkveien. Vedlagte utomhusplan tilknyttet rammesøknaden viser også at de 
regulerte trafikk- og parkeringsarealene på vestsiden av bygget planlegges etablert uten noen 
form for grønnstruktur eller beplantning. Planområdet ligger tett opp til et etablert boligområde i 
øst. Planmyndighetene mener derfor det er viktig å sikre at det opprettholdes en grønnstruktur 
mellom næringsområdet og Thomasbakkveien og at bredden på dette beltet bør utvides til 6 
meters bredde. I tillegg må det lages reguleringsbestemmelser som sikrer at det etableres 



grønnstrukturer inne på parkeringsarealet vest for bygget, som bidrar til å bryte opp den store 
sammenhengende asfalterte flaten på ca. 5 dekar.  

6.  Nytt punkt. Det skal etableres fysisk avgrensning av kjørebaner der det kjøres inn og ut av 
bygget.  

7. Planforslaget skal synligjøre hvor adkomsten til de fire kommunale eiendommene 27/511-514 
skal gå over Coops område fra Thomasbakkveien. 

8. Tidligere punkt 11. Rammesøknaden: Da saken er fremmet som en felles plan- og byggesak 
henger innsendt rammesøknad tett sammen med plansaken. Flere av de  

ovenfor nevnte forholdene vil innebære at også rammesøknaden må endres/justeres. Risiko- og sårbarhet: 

Det er i tilknytning til planbeskrivelsen (vedlegg 3) laget en forenklet ROS-analyse hvor forslagsstiller 
har vurdert potensiell fare knyttet til ulike typer uønskede hendelser. Det er i tilknytning til denne laget 
følgende delutredninger: 

 Geoteknisk rapport 

 Trafikkutredning 

 Støyrapport 

Planmyndighetene anser at sikkerheten knyttet til geotekniske forhold (områdestabilitet) som godt 
dokumentert. Det er i trafikkutredningen og støyrapporten foreslått flere konkrete tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten og potensielle støyplager i anleggsperioden. For å sikre at de anbefalte tiltakene blir 
gjennomført anbefaler det at de foreslåtte tiltakene legges inn som rekkefølgekrav i planbestemmelsene. 

  

Før planforslaget og rammesøknaden legges ut til offentlig ettersyn forutsettes det at 

forslagsstiller gjør nødvendige endringer/presiseringer som beskrevet i vedtakets punkter. 

  

9. Når revidert planforslag/rammesøknad er oversendt Alta kommune delegeres 

administrasjonen myndighet til å kunne legge planen ut ihht. paragraf 12-10 og 12-11. 

  

Votering: Forslaget vedtatt enstemmig. 
Innstillingen falt. 

  

  

  

 

Vedtak 

Planutvalget ber om at følgende justeringer/endringer/utredninger gjøres i planforslaget før det 
legges ut til offentlig ettersyn. 

1. Tidligere punkt 2. Det må utarbeides rekkefølgebestemmelser knyttet til gjennomføring 
av trafikale løsninger for sekundært vegnett (utenfor planområdet). Det må blant annet 
utformes bestemmelser som avklarer hvordan atkomsten til planområdet skal være på 



det tidspunktet dagens vegkryss mellom Altahøyden og E45 stenges, samt hva som på 
samme tidspunkt skal skje med østre del av Altahøyden (skal denne stenges/fjernes eller 
opprettholdes som gang- og sykkelveg). 

2. Tidligere punkt 4. Det må lages en planbestemmelse (dokumentasjonskrav) som sikrer 
at støy fra anleggsperioden blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, jfr. anbefaling gitt i 
støyutredningen som følger plansaken. 

3. Tidligere punkt 5. Langs sydsiden av regulert gang- og sykkelveg O_GS2 må det 
reguleres inn et areal til annen veggrunn for etablering av grøft. 

4. Tidligere punkt 9. I høringsuttalelse fra Fylkesmannen påpekes det at vareutvalget til 
Coop Obs Bygg omfatter detaljhandelsvarer i tillegg til tradisjonelle byggevarer og man 
stiller spørsmål ved hvorvidt det i realiteten er et forretningsbygg som planlegges. I 
forslag til ny kommuneplan foreslås området åpnet for servicenæringer, nærmere 
definert som: «næringsvirksomhet som har noe publikumshenvendelse, men som pga. 
vareutvalget ikke faller inn under detaljhandelsbegrepet. Eksempelvis kan dette omfatte 
verksteder, bilforretninger, trelasthandel, engrossalg og lignende. Salg av dagligvarer, 
klær og andre detaljvarer inngår ikke i begrepet servicenæringer». Detaljhandel er en 
betegnelse for varer i kvanta tilpasset personlig eller husholdningsbehov direkte til 
forbrukere eller husholdninger, i motsetning til grossisthandel. Planmyndighetene er 
ikke kjent med detaljer knyttet til vareutvalget i Coop Obs Bygg og det er derfor 
ønskelig at forslagsstiller gir en nærmere redegjørelse omkring dette som grunnlag for at 
kommunen og Fylkesmannen skal kunne ta nærmere stilling til hvilken type virksomhet 
det i realiteten er som planlegges etablert. 

5. Tidligere punkt 10. Grønnstruktur: Store deler av planområdet er i dag bevokst med skog. I 
planforslaget legges det opp til at tilnærmet all vegetasjon innenfor planområdet skal fjernes 
bortsett fra et 4 meters belte langs nordsiden av Altahøyden og en smal stripe på mellom 1-4 
meter mot Thomasbakkveien. Vedlagte utomhusplan tilknyttet rammesøknaden viser også at de 
regulerte trafikk- og parkeringsarealene på vestsiden av bygget planlegges etablert uten noen 
form for grønnstruktur eller beplantning. Planområdet ligger tett opp til et etablert boligområde i 
øst. Planmyndighetene mener derfor det er viktig å sikre at det opprettholdes en grønnstruktur 
mellom næringsområdet og Thomasbakkveien og at bredden på dette beltet bør utvides til 6 
meters bredde. I tillegg må det lages reguleringsbestemmelser som sikrer at det etableres 
grønnstrukturer inne på parkeringsarealet vest for bygget, som bidrar til å bryte opp den store 
sammenhengende asfalterte flaten på ca. 5 dekar.  

6.  Nytt punkt. Det skal etableres fysisk avgrensning av kjørebaner der det kjøres inn og ut av 
bygget.  

7. Planforslaget skal synligjøre hvor adkomsten til de fire kommunale eiendommene 27/511-514 
skal gå over Coops område fra Thomasbakkveien. 

8. Tidligere punkt 11. Rammesøknaden: Da saken er fremmet som en felles plan- og byggesak 
henger innsendt rammesøknad tett sammen med plansaken. Flere av de  

ovenfor nevnte forholdene vil innebære at også rammesøknaden må endres/justeres. Risiko- og sårbarhet: 

Det er i tilknytning til planbeskrivelsen (vedlegg 3) laget en forenklet ROS-analyse hvor forslagsstiller 
har vurdert potensiell fare knyttet til ulike typer uønskede hendelser. Det er i tilknytning til denne laget 
følgende delutredninger: 

 Geoteknisk rapport 



 Trafikkutredning 

 Støyrapport 

Planmyndighetene anser at sikkerheten knyttet til geotekniske forhold (områdestabilitet) som godt 
dokumentert. Det er i trafikkutredningen og støyrapporten foreslått flere konkrete tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten og potensielle støyplager i anleggsperioden. For å sikre at de anbefalte tiltakene blir 
gjennomført anbefaler det at de foreslåtte tiltakene legges inn som rekkefølgekrav i planbestemmelsene. 

  

Før planforslaget og rammesøknaden legges ut til offentlig ettersyn forutsettes det at 

forslagsstiller gjør nødvendige endringer/presiseringer som beskrevet i vedtakets punkter. 

  

9. Når revidert planforslag/rammesøknad er oversendt Alta kommune delegeres 

administrasjonen myndighet til å kunne legge planen ut ihht. paragraf 12-10 og 12-11. 

  


