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 Saksfremlegg 

  Arkivreferanse: 2019/8914-36 

Saksbehandler: Reidar Olsen 

 

Planlagt behandling 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

  Planutvalget 

Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde - førstegangsbehandling 

 

Administrasjonens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11, avvises forslag til detaljregulering for 
Thomasbakken næringsområde bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse datert 21.10.20.  

Innsendt planforslag vurderes å inneholde flere vesentlige mangler (beskrevet i saksfremlegget) som 
forslagsstiller må endre/justere før det kan anbefales lagt ut til offentlig ettersyn.  

Saksutredning 

Vedlegg 

1 Plankart datert 21-10-20 

2 Planbestemmelser datert 21-10-2020 

3 Planbeskrivelse datert 21-10-2020 

4 Rammesøknad 

 

Bakgrunn for saken 
Coop Finnmark SA ønsker å etablere en Coop OBS Bygg butikk på Thomasbakken, se oversiktskart neste 
side. Planinitiativ ble oversendt Alta kommune i desember 2019 og planoppstartsmøte med 
planmyndighetene ble avholdt den 15.01.20. Etter at oppstartsmøtet var gjennomført bestemte Coop seg 
for at de ikke lengre ønsket å regulere hele området som ble skissert i planinitiativet, men kun den østre 
halvdelen som er nødvendig for å etablere Coop OBS bygg butikken. Da dette ble vurdert å være i strid 
med forslag til ny kommuneplan konkluderte planadministrasjonen med at man ikke kunne anbefale 
planoppstart. Coop krevde med bakgrunn i dette planspørsmålet forelagt Planutvalget til behandling.  

Planutvalget behandlet saken i møte den 04.03.20 hvor følgende vedtak ble fattet:  

«Med hjemmel i PBL §§ 12-3 og 12-8 anbefaler Planutvalget at det åpnes for å igangsette 
detaljregulering av området i tråd med Coop sitt innsendte planinitiativ. Forutsetninger tilknyttet 
krav om felles planlegging for område benevnt som BN23 i forslag til ny kommuneplanens arealdel 
frafalles. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for Coop Obs Bygg med tilhørende 
infrastruktur. I rekkefølgebestemmelsene må det stilles krav om deltagelse i forhold til med 
finansiering av interne veier når dette måtte bli aktuelt i forbindelse med ny kryssløsning på E45». 

HRP har på vegne av Coop Finnmark SA utarbeidet et forslag til detaljregulering for området som er 
oversendt Alta kommune for politisk førstegangsbehandling. Coop har sammen med planforslaget 
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fremmet en rammesøknad (byggesøknad) og bedt om at sakene begge sakene legges ut på høring 
samtidig som en felles plan- og byggesak. 

Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering. 

 
Om planforslaget:  
 
Planforslaget: 
Planforslaget består av plankart (vedlegg 1), planbestemmelser (vedlegg 2) og planbeskrivelse (vedlegg 3), 
alle datert 21.10.20. Planområdet utgjør 29,4 dekar og ligger innenfor Coop sine to eiendommer 
27/854,855 på Thomasbakken. Planforslaget åpner for at det skal kunne etableres følgende funksjoner 
inne på planområdet: 
 
 Et Coop Obs bygg næringsbygg med et samlet bruksareal (BRA) på 6730 m2.  
 80 parkeringsplasser for biler (kunder og ansatte) og 8 oppstillingsplasser med tilhørende 

trafikkareal langs vestsiden av bygget. 
 Internt (inngjerdet) losse- og lagerareal på øst- og sydsiden av bygget. 
 Gangveg mellom butikkens inngangsparti og Thomasbakkveien. 
 Snedepot (2 stk.) og ny trafostasjon på nordsiden av bygget. 
 Areal til fordrøyning av overvann vest for parkeringsplassen. 

Det foreslås etablert avkjørsel til planområdet fra Fylkesveg 7988 (Altahøyden) med videre kobling mot 
E45 i vest og den kommunale veien (Thomasbakkveien) i øst. For en mere utførlig beskrivelse av 
planforslaget vises det til plandokumentene (vedlegg 1-3). I tillegg til detaljreguleringsforslaget har Coop 
fremmet en rammesøknad (byggesøknad) for bygningsmassen og utomhus arealene på tomta. Kopi av 
denne følger vedlagt (vedlegg 4). 
 

Høringsuttalelser: 

Det har i forbindelse med varsel om planoppstart kommet inn til sammen 9 høringsuttalelser. En 
oppsummering av innspillene etterfulgt av forslagsstillers kommentarer til hvordan disse er vurdert 
fremkommer av planbeskrivelsen (vedlegg 3). Det er ikke varslet innsigelse til planen fra noen av 
sektormyndighetene. Fylkesmannen har imidlertid flere vesentlige innvendinger til planarbeidet slik det 
ble varslet, herunder: 
 Mener planområdet bør utvides til å omfatte hele arealet som er avsatt i kommuneplanen. 
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 Mener Coop Obs Bygg har betydelig innslag av detaljhandel og derfor er å betrakte som 
forretningsformål (noe som er i strid med kommuneplanen). 

 Mener antall parkeringsplasser må begrenses. 
 

Økonomiske konsekvenser  
Av planbeskrivelsens kapittel 5.19 fremgår det at selve planområdet skal bygges ut i privat regi og at alle 
feltinterne utbyggingskostnader forutsettes dekket av tiltakshaver. Planforslaget inneholder kun 
rekkefølgebestemmelser som omhandler feltinterne tiltak inne på de private utbyggingsområdene. 

Planforslaget baserer seg på at atkomsten til planområdet midlertidig kan skje via eksisterende vegkryss 
mellom E45 og Altahøyden. På det tidspunktet dette krysset stenges (tidspunkt foreløpig uavklart) er 
forutsetningen i gjeldende planer at fremtidig atkomst til Coop sitt planområde skal skje via ny 
vegforbindelse og rundkjøring mot E45 om lag 250 meter lengre mot sør, som angitt på kartutsnittet 
under. 

 

Kartutsnitt som viser Coops planområde i nord og forslag til ny fremtidig vegløsning gjennom Altahøyden 
industriområde. Rød linje angir fremtidig kjøreatkomst mellom E45 og Coop sitt planområde på det 
tidspunkt dagens vegkryss mot E45 stenges. 

Forslag til ny vegløsning er under utarbeidelse av Alta kommune og inngår som en del av nytt forslag til 
detaljregulering for Altahøyden industriområde - endring (planid 20200009) som fremmes til politisk 
førstegangsbehandling i Planutvalget den 26.11.20. En forutsetning for å kunne realisere de fremtidige 
vegløsningene som omtalt over er at utbyggerne i området (Alta kommune, Coop Finnmark og Altahøyden 
Utvikling AS) bidrar til finansieringen gjennom et nærmere avtalt spleiselag. Det vil også kunne være 
aktuelt med økonomiske bidrag fra Statens vegvesen (E45) og Troms og Finnmark fylkeskommune (Fv. 
7988). Planadministrasjonen har gjennomført møter med begge etatene, som per dags dato ikke har 
innarbeidet dette prosjektet i sine budsjetter/handlingsplaner. Eventuelle økonomisk bidrag fra disse vil 
eventuelt måtte skje i form av fremtidige politiske vedtak/beslutninger. Da det er knyttet stor usikkerhet 
rundt dette vil finansieringen i første omgang måtte bekostes og forskutteres av Alta kommune i 
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samarbeid med de private utbyggerne. Alta kommune er i tett dialog med den ene av de to private 
utbyggerne i området (Altahøyden utbygging AS) rundt finansielt anleggsbidrag.  

I forbindelse med Planutvalgets behandlet reguleringsspørsmålet for Coop Obs Bygg, ble det i vedtaket 
presisert at planforslaget som Coop fremmer må inneholde rekkefølgebestemmelser som sikrer krav om 
deltakelse i forhold til med finansiering av nye vegløsninger. Planforslaget som nå fremmes av Coop 
inneholder ingen slike bestemmelser og det fremstår derfor uavklart hvorvidt Coop skal være med å bidra 
i finansiering av de nye vegløsningene eller ikke. Dette vurderes for øvrig å være en vesentlig mangel ved 
planforslaget. 

Vurdering 

Innledning: 

Planadministrasjonen vil innledningsvis bemerke forslagsstiller fremmet et planforslag og rammesøknad 
til behandling den 10.07.20. Plan- og bygningsmyndighetene vurderte at det innsendte materiellet 
inneholdt flere faktiske feil og mangler. Med bakgrunn i dette samt at planmyndighetene hadde 
innvendinger til flere arealbruksrelaterte forhold i planforslaget, besluttet administrasjonen å returnere 
planforslaget/rammesøknaden til forslagsstiller i brev datert 28.08.20. I svarbrevet er det gitt konkrete 
tilbakemeldinger på hvilke forhold som må justeres på/endres. 

Mangler i planforslaget som anbefales endret/justert: 

I det reviderte planforslaget som nå fremmes er flere av de påpekte manglene rettet opp, noe som er bra. 
Blant annet har forslagsstiller fått utarbeidet følgende materiale: 

 Trafikkutredning 
 Støyutredning 
 Geoteknisk dokumentasjon på områdestabilitet 
 Sol- og skygge analyse av tiltaket 

Planadministrasjonens vurdering er imidlertid fremdeles at planforslaget har flere vesentlige mangler som 
gjør man ikke vil kunne innstille på at det legges ut til offentlig ettersyn før det eventuelt gjøres ytterligere 
justeringer/endringer. Nedenfor gis en kort opplisting av de vesentligste forholdene administrasjonen 
mener må endres eller utredes nærmere før planen kan anbefales lagt ut på høring: 

1. Planområdets avgrensning må utvides til å omfatte hele området som er avsatt i 
kommuneplanen. Planadministrasjonen mener en vesentlig svakhet ved planforslaget er at det 
kun omfatter deler av området som er foreslått avsatt i kommuneplanen, se kartutsnitt under. 
Dette bidrar til at man ikke får etablert en helhetlig og forutsigbar planløsning for området. 
Uheldige konsekvenser ved dette er at; 
 
 Det skapes usikkerhet rundt hvorvidt restarealet (ca. 10 dekar) som ikke inngår i planområdet 

på sikt lar seg utnytte på en god og effektiv måte. Eksempelvis eier Alta kommune 3 
eiendommer helt nord i området som nå blir liggende isolert til uten regulert atkomst.  

 Det begrenser «mulighetsrommet» og alternativene for å skape gode planløsninger. 
Eksempelvis har dette resultert i at det planlagte bygget er blitt plassert tett opp mot 
eksisterende boligbebyggelse i øst, noe som resulterer i uheldige skyggevirkninger. Det er 
heller satt av tilstrekkelig plass til å sikre grønnstruktur mellom planområdet og 
Thomasbakkveien. 
 

Dersom planområdet ikke utvides må det som et minimum reguleres inn kjøreatkomst til de 
øvrige eiendommene som ligger innenfor området som i kommuneplanens er foreslått avsatt til 
næringsområde med felles plankrav. Dette gjelder de fire kommunale eiendommene 27/511-514 
samt resterende deler av Coops sine to eiendommer 27/854,855. Slik planforslaget nå er utformet 
er disse eiendommene uten regulert atkomst. 
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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). 
 

3. Det må utarbeides rekkefølgebestemmelser som sikrer gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak 
langs det offentlige vegnettet innenfor planområdet, i tråd med anbefalinger gitt i 
trafikkutredningen som følger planforslaget. Dette omfatter følgende tiltak: 

o Etablering av fotgjengerovergang Thomasbakkveien. 
o Siktutbedring i krysset Altahøyden/Thomasbakkveien. 
o Etablering av utvidet skulder for fotgjengere langs Altahøyden. 
o Etablering av trafikkøy i vestre av i vegkrysset Altahøyden X Thomasbakkveien. 

I tillegg til tiltakene over må rekkefølgebestemmelsene også sikre at utformingen av gang- og 
sykkelveg O_SGS1 med tilhørende fotgjengerovergang like nord for vegkrysset Altahøyden X 
Thomasbakkveien blir opparbeidet i tråd med planforslaget. Utforming av eksisterende 
fotgjengerovergang er trafikkfarlig og avviker vesentlig i forhold til regulert løsning. Denne 
fotgjengerovergangen er en del av skoleveien mellom Thomasbakken og Bossekop skole og det er 
derfor viktig at denne bygges om når trafikken nå øker.  

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. 
 

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

6. Av planbeskrivelsens kapittel 5.3 oppgis det at skyggevirkningene for nabobebyggelsen i øst 
(Knausen) vil bli marginal og at det kun er utearealene (p-plass og huskestativ) som vil bli noe 
berørt av slagskygge etter klokka 18, på det meste ca. 30 minutter før solnedgang i perioden 21. 
sept. til 21. mars. Planmyndighetene mener dette er feil. Innsendt 3D modell av bygningen viser 
med tydelighet at bygningens nordøstre hjørne har en utforming og plassering som medfører til 
dels betydelige skyggevirkninger for tilgrensende leiligheter i øst (Knausen 2-20). 
Skyggevirkningene omfatter ikke bare uteområdene, men også de vestvendte bygningsfasadene 
hvor samtlige leiligheter har etablert sine balkonger. 
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Illustrasjon som viser solforholdene i august klokken 17:15. 

 
Illustrasjon som viser solforholdene i mars klokken 16:00. 
 
Alta kommunes 3D modell viser at bygget allerede i midten av mars klokken 15 kaster betydelig 
skygge på området og at hele området (uteområde og fasader på begge blokkene) er skyggelagt 
klokka 16. Midt på sommeren (juni/juli) gir ikke bygningen skyggevirkninger, men allerede fra 
midten av august begynner bygget å kast skygge mot den østligste av boligblokkene (nr. 2-10) fra 
ca. klokka 18. I begynnelsen av September treffer slagskyggen fasadene på denne blokka omtrent 
klokka 17. Planmyndighetene mener skyggevirkningene er langt mere omfattende enn hva som 
fremgår av planbeskrivelsen og mener dette bør kunne med enkle grep. Alternativ plassering og 
eventuelt utforming av bygningen må vurderes nærmere for å se om det er mulig å redusere de 
negative skyggevirkningene. 
 

7. Like vest for kundeparkeringen foreslås det i planforslaget regulert inn et større område på om lag 
2,5 dekar (17 x 150 meter) til næringsformål, uten at det er angitt hva området er tenkt benyttet 
til. Av innsendt VAO-plan fremgår det at en mindre del av området skal benyttes til etablering av 
et fordrøyningsanlegg for overvann. Planmyndighetene mener for øvrig at et slikt anlegg med 
fordel bør kunne etableres under den planlagte parkeringsplassen og at det ikke er behov for å 
sette av ekstra areal til dette i planen. Med mindre forslagsstiller i planen angir et reelt behov for 
bruk av det aktuelle området anbefales dette tatt ut.  
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Område som anbefales tatt ut av planforslaget er angitt med gul skravur (helt til venstre). 

8. Omsøkt skilting er ikke i samsvar med skilt- og reklamevedtekter hjemlet i kommuneplanens 
arealdel vedrørende skilting på industriområder. Planmyndighetene vurderer at antall skilt og 
størrelsen på disse bør reduseres selv om dette er et bygg med relativ stor størrelse. En reduksjon 
av skilt mot E45 og mot nord bør vurderes slik at det oppføres maks ett skilt med firmalogo mot 
nord og ett eller to mot E45. Øvrig skilting på bygget bør reduseres i størrelse (bl.a. DRIVE-IN) da 
disse er beregnet for internt bruk når du er inne på området.  
 

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.   
 

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 10 meters bredde. For de 
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tilgrensende næringsområdene (Altahøyden og Altahøyden sør) er det regulert inn tilsvarende 
grønnstrukturer på hhv. 30 og 10 meter. 
 

  

Illustrasjon som viser regulert grønnstruktur mot bebyggelsen i øst for de to tilgrensende 
næringsområdene Altahøyden (venstre) og Altahøyden sør (høyre). 
 
I tillegg til dette 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. 
 

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 (punkt 1,6,7, 8 
og 10) 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. Forslagsstiller har imidlertid valgt å ikke ta 
hensyn til noen av disse anbefalingene. For å sikre at de anbefalte tiltakene blir gjennomført anbefaler 
administrasjonen at de foreslåtte tiltakene legges inn som rekkefølgekrav i planbestemmelsene, som 
omtalt i punkt 3 og 4 over.  
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Oppsummering/konklusjon: 

Administrasjonen mener innsendt planforslag inneholder flere mangler (plankart og bestemmelser) samt 
at man i tillegg har innvendinger mot flere av de valgte planløsningene. Man vil med bakgrunn i dette ikke 
anbefale at planen legges ut til offentlig ettersyn.  

Dersom Planutvalget ønsker at planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn vil administrasjonen tilrå 
at man vedtar dette med følgende vilkår:  

 Før planforslaget og rammesøknaden legges ut til offentlig ettersyn forutsettes det at 
forslagsstiller gjør nødvendige endringer/presiseringer som beskrevet i saksfremleggets punkt 1-
11. Når revidert planforslag/rammesøknad er oversendt Alta kommune delegeres 
administrasjonen myndighet til å kunne legge planen ut. 

 

 

Alta 17.11.20 

 

Oddvar Konst Hallgeir Strifeldt 

Kommunalleder samfunnsutvikling Fagleder plan 

 

Dette dokumenter er elektronisk godkjent og derfor uten underskrift


