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 Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Tiltakshaver Coop Finnmark SA ønsker å utarbeide en detaljreguleringsplan for eiendommene 
Gnr. 27 Bnr. 854 og Gnr. 27 Bnr. 855 på Thomasbakken (Altahøyden) i Alta kommune. 

Coop Finnmark SA kjøpte disse eiendommene i 2003. Eiendommene har tidligere vært mest kjent 
for at den gamle bygningsmassen til Nord-Norges Salgslag var oppført på eiendommen. Etter at 
Coop Finnmark SA kjøpte disse eiendommene har bygningsmassen vært leid ut til diverse 
virksomheter tilknyttet lager, kontor, transport, bilberging samt salg av renholdsprodukter. Alle 
leiekontrakter er nå sagt opp, og bygningsmassen er sanert nå i vår. 

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for Obs bygg med tilhørende infrastruktur på 
ovennevnte eiendommer. Planinitiativet ble sendt til Alta kommune 02.12.2019, og selve 
oppstartsmøtet ble avholdt den 15.01.2020. Alta Kommune har behandlet saken politisk i møte 
den 04.03.2020, og planutvalget har anbefalt at planleggingen kunne igangsettes basert på 
planinitiativet som ble sendt inn.  

Samtidig som planoppstart ble varslet, ble det også varslet felles plan- og byggesaksbehandling for 
tiltaket i medhold av pbl. § 1-7 jf. §§ 12-15 og 21-4. Dvs. at søknad om rammetillatelse vil 
behandles parallelt med reguleringsplanforslaget, og sendes ut på høring samtidig med dette. 

Obs bygg planlegges med en bygningsmasse (inklusivt åpent, overbygd areal) på totalt ca. 7200,5 
m2, plassert på den østlige delen av eiendommen. Samlet bygningsmasse for Obs bygg med 
tilhørende infrastruktur er dermed på 8544 m2. Dette tallet er identisk med arealberegningen som 
framkommer av rammesøknaden. Videre er antall foreslåtte parkeringsplasser nesten redusert 
med 100 i forhold til det som var signalisert i varsel om planoppstart.  

 

1.2 Om forslagsstiller 

Forslagsstiller 
Coop Finnmark SA er både hjemmelshaver, forslagsstiller og tiltakshaver. 

Plankonsulent  
Planforslaget er utarbeidet av HR Prosjekt AS.  

Ansvarlig søker 
Rammesøknaden er utarbeidet av Haldde arkitekter AS som også har bistått med arkitektfaglige 
vurderinger i planarbeidet. 

Støy- og trafikkfaglige utredninger 
Støy- og trafikkutredninger er utført av Norconsult AS. 

Geotekniske utredninger 
Geotekniske utredninger er utført av GeoNord mens Multiconsult AS har gjennomført 3. 
partskontroll. 
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 Planområdet 
 

2.1 Oversiktskart 

Planområdet ligger mellom E45, Altahøyden og Thomasbakkvegen og har en avstand på ca. 1,2 
km fra Bossekop (langs Thomasbakkvegen) og ca. 3,5 km fra Alta sentrum via E45 og E6. 

 

Figur 1. Oversiktskart. 

 

2.2 Dagens bruk 

Selve planområdet har inntil nylig omfattet den gamle bygningsmassen til Nord-Norges Salgslag, 
nærmere bestemt det gamle slakteriet, og var i den forbindelse i all hovedsak utbygd. Som 
tidligere nevnt er denne bygningsmassen i dag sanert. Området vurderes likevel for å være preget 
av tidligere bruk slik det framstår per i dag. Samtidig ligger planområdet inneklemt mellom 
eksisterende og planlagte (avlastningsvegen) vegarealer og vurderes til ikke ha stor verdi sett i 
forhold til landskaps, - natur og miljøinteresser. 
 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 5 

Nedenfor følger noen beskrivelser som er hentet fra delrapporten «Reguleringsplan med 
konsekvensutredning for Alta handelspark, Alta kommune – Utbyggingsmønster og byggeskikk», 
datert 07.07.2015 (Utarbeidet av Multiconsult AS). Disse beskrivelsene er dekkende også i dag, og 
legges derfor til grunn for deler av beskrivelsen når det gjelder dagens bruk: 
«Eksisterende næringsbebyggelse i området sør for Altahøyden, framstår som enhetlig mtp 
størrelse og form. Bebyggelsen sør for Altahøyden har typisk en grunnflate på hhv ca. 500 m2 og 
1000 m2 og en mønehøyde på om lag 10 meter over terreng. Mange av byggene har 2 etasjer». 
Mens mange av boligene i området er oppført i 1 ½ eller 2 etasjer og med grunnflate på 100-150 
m2, er flere nyere boliger oppført i 1 etasje. Unntaket blir de nye lavblokkene øst for 
Thomasbakkvegen, som er oppført i 3 etasjer med flatt tak. 
 

  

2.3 Planstatus 

Overordnende føringer 
Følgende statlige og regionale føringer vurderes å være særlig relevante for planarbeidet: 

• 2014 SPR for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• 2018 SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene 

• 1995 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

• 2008 SPR for energiplanlegging og klimatilpasning 

Gjeldende arealplaner 
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel, vedtatt sommeren 2011. Det aktuelle 
planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til næringsvirksomhet (nåværende). Det vises 
videre til retningslinjene tilknyttet pkt. 2.8 Næringsbebyggelse i arealdelen som sier at: «Begrepet 
næringsformål omfatter bl.a. industri‐, håndverks‐ og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet 
som ikke er angitt som eget formål. Kontor (som ikke er tilknyttet industrivirksomheten) og 
forretning inngår i prinsippet ikke i begrepet næringsformål.» 

Iht. kommuneplanens arealdel skal Altahøyden opprettholdes som adkomst til både eksisterende 
og framtidige næringsområder. 
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Figur 2. Kart som viser dagens planstatus for det forvarslede planområdet. Utarbeidet av HR Prosjekt AS. 

Det vises også til pkt 2.4.2 i planbestemmelsene: «Kjøpesenter (etter definisjonen i rikspolitisk 
bestemmelsen om etablering av kjøpesentre) tillates ikke etablert utenfor de tre 
sentrumsområdene definert på plankartet (Bossekop, Elvebakken og Alta sentrum.» 

Under retningslinjene i samme punkt, finner man følgende om kjøpesenter / handelspark på 
Thomasbakken: «Kommunestyret har 26.10.09, sak PS 79/09 anbefalt COOP å starte opp privat 
reguleringsplanarbeid med sikte på etablering av kjøpesenter / handelspark på Thomasbakken. 
Denne saken forutsettes kjørt som egen planprosess ved siden av rulleringen, jf planprogram 
fastsatt i Planutvalget 27.10.10, sak PS 34/10.» 

Det presiseres at ovennevnte plansak er avsluttet, og at det planinitiativet som her presenteres 
ikke er tilknyttet noe kjøpesenter/handelspark. 

Det vises videre til næringsområdet på sørsiden av Altahøyden som iht. pkt. 2.8.2 i 
planbestemmelsene avsatt til servicenæring, og i retningslinjene er områder for servicenæringer 
beskrevet slik: «Disse områdene reserveres næringsvirksomhet som har noe 
publikumshenvendelse, men som på grunn av bla 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 
servicenæring.» 

Kommuneplanens arealdel i Alta kommune er under rullering, og omsøkt areal er i det nye 
planforslaget også avsatt til næringsvirksomhet BN23 Thomasbakken (nåværende) med krav om 
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felles planlegging. Planbestemmelsene Pkt. 2.12 i planforslaget er i praksis lik bestemmelsene i 
gjeldende plan. Videre er området BN23 Thomasbakken i det nye planforslaget angitt som 
område for servicenæring med samme type retningslinje for servicenæringer som i gjeldende 
plan. 

Mht. trafikale forhold er gjeldende plan detaljregulering for Avlastningsveg gjennom Alta Parsell I, 
Hjemmeluft - Alta Sentrum. Kommunal veg Altahøyden skal som følge av gjeldende 
detaljregulering stenges.  

Planinitiativet er vurdert til å være i tråd med arealbruken i forslag til kommuneplanens arealdel 
som har vært ute til offentlig ettersyn, og som nå er i sluttfasen. Trafikale forhold er vurdert som 
en vesentlig del av planarbeidet.  

Andre kommunale planer og føringer 
Følgende kommunale planer og pågående planarbeid vurderes som relevant for planforslaget: 

• Pågående revisjon av kommuneplanens arealdel (forventes vedtatt i 2020). 
Forholdet til planforslaget er beskrevet i tilknytning til gjeldende arealdel, da disse må ses 
i sammenheng i forhold til planforslaget tilknyttet Thomasbakken næringsområde. 
 

• Gjeldende detaljreguleringsplan for avlastningsveg gjennom Alta, parsell 1, Hjemmeluft – 
Alta sentrum (planid 20110003).  
Fylkesveg 7988 ved Altahøyden skal som følge av gjeldende detaljreguleringsplan stenges 
for utkjøring mot E45. 
 

• Gjeldende reguleringsplan Altahøyden industriområde (planid 19980119). 
Grenser mot planområdet i sør. 
 

• Gjeldende reguleringsplan for Thomasbakken gnr/bnr 27/110 og 27/583 (planid 
20070007). 
Lokalisert på østsiden av Thomasbakkvegen, nær grensen mot planområdet i øst. 
 

• Kommuneplanens samfunnsdel «Alta vil» 2015–2027. 
 

• Byggeskikksveileder for Alta kommune. 
 

• KDP for energi, miljø og klima. 
 

• Detaljregulering for Altahøyden sør (næringsområde, planid: 20120013). 
Plan under utarbeidelse som ble politisk behandlet i planutvalget 01.07.2020. Denne har 
nylig vært lagt ut til offentlig ettersyn - høringsfristen gikk ut den 26.08.20. 
 

• Områderegulering for Lille Skoddevarre (planid 20170012). 
Større boligområde. Planforslag er under utarbeidelse. 
 

• Detaljregulering for Altahøyden industriområde – endring. 
Ny planprosess initiert av Alta kommune som følge av de parallelle planprosessene i 
området. Dette for å få regulert inn en permanent vegforbindelse gjennom 
Industrihøyden (eksisterende industriområde). Varsel om planoppstart ble varslet i brev 
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datert 03.07.20 med høringsfrist 30.08.20. Videre har det vært gjennomført et offentlig 
informasjonsmøte om saken.  
 

 

2.4 Eiendomsforhold 

Det primære planområdet utgjøres av eiendommene Gnr/bnr. 27/854 og 27/855, hjemmelshaver 
Coop Finnmark SA.  

 

Figur 3. Eiendomskart. 

I forbindelse med selve byggesaken krever bygningsmyndigheten jf. Plan- og bygningsloven (PBL) 
jf. § 21-4 at eiendommene som skal nyttes under ett blir sammenføyd etter matrikkellova. Dette 
kravet er imøtekommet, noe som framkommer av plankartet. Planforslaget legger derfor opp til 
at en sammenføyning kan skje i tråd med planforslaget.  

Videre har planmyndighetene i sine tilbakemeldinger påpekt at Coop Finnmark SA sine 
eiendommer inkluderer areal som går langt ut i de aktuelle vegformålene. De har i den 
forbindelse krevd at plankartet skal danne grunnlag for erverv av offentlig trafikkformål og at 
dette derfor må framkomme av plankartet. Dette kravet er etterkommet og framkommer av 
planforslaget. 
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Tabellen nedenfor viser en oversikt over naboeiendommer. 

Gnr./bnr. 27/1177 Statens vegvesen 

Gnr./bnr. 27/1352 Alta kommune 

Gnr./bnr. 27/1179 Finnmark fylkeskommune 

Gnr./bnr. 27/1 Finnmarkseiendommen 

Gnr./bnr. 27/511 Alta kommune 

Gnr./bnr. 27/512 Alta kommune 

Gnr./bnr. 27743 Alta kommune 
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 Planforslaget 
Planforslagets samlede areal er om lag 29825 m². Forslag til plankart er vist på figuren under.   

 
Figur 4. Forslag til detaljregulering.   

Det skal legges til rette for oppføring av et nytt næringsbygg for salg av trelast og jernvarer, Obs 
Bygg, med tilhørende utomhusanlegg og infrastruktur. Selve bygget baserer seg på et ferdig 
forretningskonsept med Coop Digernes i Skodje som referansebygg. Tiltaket fremmes som 
kombinert plan- og byggesak. 
 

 

3.1 Planens intensjon 

Intensjonen er å legge til rette for et nytt Obs bygg med tilhørende infrastruktur på eiendommene 
Gnr. 27 Bnr. 854 og Gnr. 27 Bnr. 855 på Thomasbakken (Altahøyden) i Alta kommune. 
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3.2 Planens dokumenter 

Planforslaget består av følgende dokumenter. 
 
1. Plankart m/tegnforklaring, datert 15.12.2020. 
2. Planbestemmelser, datert 15.12.2020. 
3. Planbeskrivelse, datert 15.12.2020.  

- Vedlegg 1:  Referat fra oppstartsmøte. 
- Vedlegg 2:  Innspill. 
- Vedlegg 3:  Forenklet ROS-analyse. 
- Vedlegg 4:  Trafikkutredning Thomasbakken. 
- Vedlegg 5:  Støyvurdering Coop Obs bygg, Alta 
- Vedlegg 6:  Forenklet VAO-plan 

- Tegning GH-200 Forslag til VAO-anlegg 
- Vedlegg 7:  Grunnundersøkelse datarapport. 
- Vedlegg 8:  Geoteknisk premissnotat 
- Vedlegg 9:  3. partskontroll av vurdering av områdestabilitet. 
- Vedlegg 10:  Supplerende vurdering av områdestabilitet. 
- Vedlegg 11:  Ny 3. partskontroll. 
- Vedlegg 12:  Skiltplan. 

 
Dokumentene er utarbeidet iht. SOSI-standard og Alta kommunes maler. 
 

 

3.3 Planavgrensning 

Planen omfatter totalt 29825 m², og omfatter deler av eiendommene Gnr. 27 Bnr. 854 og Gnr. 27 
Bnr. 855, hjemmelshaver Coop Finnmark SA.  
  
Både mot vest og mot nord er planen avgrenset med utgangspunkt i utomhusplan vist på figur 5. 
Den delen av den foreslått regulerte næringsbebyggelsen mot vest som ligger utenfor 
byggegrensen, er tatt med for å sikre nødvendig areal til overvannshåndtering gjennom 
fordrøyningsanlegg, da dette ikke er ferdig prosjektert. Coop Finnmark SA har vært tydelige på at 
de per i dag ikke har andre utbyggingsplaner enn Obs bygg med tilhørende infrastruktur i dette 
området, verken på kort eller lang sikt. Derfor reguleres ikke større areal enn hva som vurderes 
nødvendig til formålet. Resterende deler av eiendommene Gnr. 27 Bnr. 854 og Gnr. 27 Bnr. 855 
inngår derfor ikke i planområdet. 
 
Mot nord er planområdet avgrenset i tomtegrensen mot eiendommene Gnr. 27 Bnr. 511 og Gnr. 
27 Bnr. 512, hjemmelshaver Alta kommune.  
 
Mot øst er planområdet avgrenset mot arealer avsatt til trafikkformål i gjeldende 
kommuneplanens arealdel, mot eiendommen Gnr. 27 bnr. 1 (hjemmelshaver 
Finnmarkseiendommen). 
 
I sør er planområdet avgrenset på sørsiden av kommunal veg Altahøyden, hhv. mot 
eiendommene Gnr. 27 bnr. 1352 (i sørvest, hjemmelshaver Alta kommune) og Gnr. 27 bnr. 1179 (i 
sørøst, hjemmelshaver Finnmark fylkeskommune). Planområdets avgrensning er vist med sort 
stiplet linje på kart vist på figur 5. 
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Figur 5. Kart som viser detaljreguleringens avgrensning. Utarbeidet av HR prosjekt AS. 

 

3.4 Reguleringsformål 

 Kapittelet omfatter en beskrivelse av planens arealformål: 

• Bebyggelse og anlegg  
o Næringsbebyggelse BN1 (21667 m2) og BN2 (102 m2, totalt 21769 m2) 
o Energianlegg BE1 (21 m2) 
o Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg - Snødeponi f_BAS1 (853 m2) 
o Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg - Snødeponi f_BAS2 (281 m2) 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
o Veg o_SV1 (680 m2) og veg o_SV2 (1529 m2)  
o Veg f_SV1 (112 m2) 
o Veg f_SV2 (53 m2) 
o Gang/sykkelveg o_SGS1 - o_SG3 (totalt 733 m2) 
o Gang/sykkelveg SGS (298 m2) 
o Annen veggrunn - grøntareal o_SVG1 - o_SVG9) (totalt 1982 m2) 
o Kollektivholdeplass o_SKH1 - o_SKH2 (totalt 177 m2) 

• Grønnstruktur  
o Vegetasjonsskjerm f_GV1 (1273 m2) 

• Hensynssoner  
o Sikringssone Frisikt (H140_1 – H140_2) 
o Faresone – Høyspenningsanlegg (H370_1) 
o Støysoner – rød sone (H210_1) 
o Støysoner – gul sone (H220_1 – H220_2). 
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Bebyggelse og anlegg 
 
Næringsbebyggelse (BN1 og BN2): 
Det skal legges til rette for oppføring av et nytt næringsbygg, Obs Bygg, med tilhørende 
utomhusanlegg og infrastruktur. Obs Bygg er et byggevarehus, tilsvarende XL bygg, Monter, 
Bygger’n og Byggfag Alta. Forskjellen mellom Obs bygg og de andre byggevarehusene er at 
trelastavdelingen er under tak (drive-in). Hos de andre byggevareforretningene er 
trelastavdelingen i større grad plassert utendørs. I matrisen under ser man de forskjellige 
vareområdene som skal selges på Obs Bygg.

Planområdet vurderes til å ha gode solforhold, og adkomst blir til fylkesveg 7988 ved Altahøyden i 
den sørlige delen av planområdet. Plasseringen av bygget er basert på en løsning hvor 
inngangsparene er plassert på solsiden og med henvendelse mot hovedvegen E45 på vestsiden av 
planområdet.  

Byggegrense er vist på plankartet. Tillatt utnyttelsesgrad er maks. %-BYA 45, dette tallet baserer 
seg på et ønsket tiltak med bebygd areal på 8 544 m2 fra et mulig byggeareal innenfor planens 
delområder BN1og BN2 på 21 769 m2. Parkeringsplasser til kunder og ansatte inngår i 
arealformålet utfra en arealberegning som er gjort i tilknytning til søknad om rammetillatelse. Det 
vises til utomhusplanen, se figur 6. 
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Figur 6. Utomhusplan. Utarbeidet av HR Prosjekt AS. Utomhusplanen viser plass til 78 parkeringsplasser + 8 
ansatteparkeringer, noe som fortsatt gir en maks. %-BYA på under 45. 

Som utomhusplanen viser, er det foreslått plassert et opphøyd gangfeltet mot vest for å skjerme 
myke trafikanter fra parkeringsplassen. Denne ble vurdert lagt inn mot selve bygningskroppen, 
men på grunn av inn- utkjøringsportene vil dette kunne skape skumle situasjoner der føreren av 
bil ofte er mer opptatt av tilhengeren bak enn det som skjer foran bilen. Videre er det opphøyde 
gangfeltet er per nå avsluttet ved enden av parkeringsplassen. Når avlastningsveien fra vest 
kommer, vil gangfeltet kunne tilknytte seg denne. 

Mot Thomasbakkveien etableres det en innsynsskjerm på inntil 2,5 meter i form av et gjerde. 
Varemottaket overbygges og gis varmekabler i rampe, og i dette overbyggede arealet plasseres 
også avfallshåndtering. Det etableres videre også tak over parkeringen for utleiehengere.  

Utearealene vil belyses med stolper på utsiden av gjerdet/parkering og det ønskes plassert noen 
flagg på vestsiden av parkeringsplassen mot E45. Det skal etableres grønnstrukturer iht. 
utomhusplanen på figur 6. Disse skal bygges opp med kantstein (oppbygget) og beplantes. 

Obs bygg planlegges med en bygningsmasse på totalt BYA 7200,5 m2. Det planlagte bygget er 
rektangulært og med flatt tak. Bygget plasseres med kote 51 for overkant innvendig gulv, og en 
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generell maksimal gesimshøyde på kote 61. Maksimal byggehøyde, som gjelder forhøyninger over 
inngangspartier og små takoppbygg er satt til kote 64. 

Obs Bygg planlegges med innebyggede lagerområder for trevare og kjør-gjennom port (drive-in) 
for opplasting på bil og henger for kunder samt jernvarehandel og sosiale rom. Bygget planlegges i 
en etasje, med en liten messanin for tekniske anlegg. Det vises til perspektivtegninger, se figur 7. 
Se ellers kapittel 7, hvor valgte løsninger er nærmere begrunnet.

 

Figur 7. Perspektiver. Utarbeidet av Verte Landskap - Arkitektur. 

På grunn av byggets størrelse ønskes det montert relativt store fasadeskilt, hovedsakelig på 
byggets hjørner og ved inngangsparene. De største skiltene ved inngangene har en ønsket 
størrelse på 4,2 x 4,2 meter. På byggets hjørner ønskes skilting med høyde 3,28 x 4,5 meter. Det 
vises her til figurene 14-19 i planbeskrivelsens kapittel 7 som viser fasader med skilt. Det 
poengteres at det ikke kommer fasadeskilt i fasade mot øst hvor det er lokalisert boligbebyggelse. 

Rundt "kjør-gjennom"-porten ønskes plassert et portalskilt på fasaden i en bredde 0,6 meter 
rundt hele porten. Skiltstørrelsene er forankret i planbestemmelsene.  

Energianlegg (BE1): 
Innenfor formålet kan det etableres nettstasjon. Byggegrense mot nettstasjonen er 4 meter.  

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg – Snødeponi (f_BAS1 og f_BAS2): 
Innenfor formålet er f_BAS1 og f_BAS2 skal det legges til rette for snødeponi for lokal håndtering 
av snømasser. Området skal sikres tilstrekkelig avrenning. 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 
 
Veg (o_SV1 – o_SV2): 
Areal for veg (o_SV1) omfatter deler av fylkesveg 7988 ved Altahøyden fra eksisterende adkomst 
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til planområdet og fram mot kryss til kommunal veg Thomasbakkvegen (i øst). Avkjørsel til Obs 
bygg er markert på plankartet. Innenfor formålet tillates arbeider tilknyttet evt. utbedringer av 
eksisterende adkomst til Obs bygg. Areal for veg (o_SV2) omfatter deler av Thomasbakkvegen. 

Veg (f_SV1 – f_SV2): 
Areal for veg (f_SV1) omfatter felles privat vegforbindelse til energianlegg (BE1) samt de fire 
kommunale eiendommene 27/511-514 som er lokalisert på nordsiden av planområdet. Areal for 
veg (f_SV2) omfatter felles privat vegforbindelse til eiendommene 27/511-514. 

Gang/sykkelveg (o_SGS1 – o_SG2): 
Areal for gang/sykkelveg (o_SGS1) omfatter deler av gang/sykkelvegen på vestsiden av 
Thomasbakkvegen mens areal for gang/sykkelveg (o_SGS2) omfatter deler av gang/sykkelvegen 
på sørsiden av fylkesveg 7988 ved Altahøyden. 

Gang/sykkelveg (SGS): 
Areal for gang/sykkelveg (SGS) omfatter en ny gang- og sykkelforbindelse fra gang- og sykkelvegen 
langs Thomasbakkvegen til Obs bygg på nordsiden av bygget for å få en direkte og trafikksikker 
adkomst til området for gående og syklende. 

Annen veggrunn - grøntareal (o_SVG1 - o_SVG7): 
Innenfor formålet tillates opparbeidet sidegrøfter til vegareal. 

Kollektivholdeplass (o_SKH1 - o_SKH2): 
Områdene er regulert som offentlige kollektivholdeplasser. 

Grønnstruktur 

Vegetasjonsskjerm (f_GV1): 
Innenfor formålet f_GV1 skal området sikres som vegetasjonsskjerm. Eksisterende større trær skal 
bevares. Dersom stedlig vegetasjon mangler skal det plantes inn ny stedegen busk- og 
trevegetasjon for å skjerme mot uønsket innsyn og forhindre erosjon. 

Hensynssoner 

Sikringssone frisikt (H140_1 – H140_2): 
Innenfor formålet sikringssoner frisikt må det ikke plantes vegetasjon høyere enn 0.5 m og ikke 
settes opp konstruksjoner som hindrer fri sikt i disse frisiktsonene. 

Faresone – Høyspenningsanlegg (H370_1): 
Innenfor formålet faresone – høyspenningsanlegg (H370_1) skal det ikke settes opp andre 
bygninger eller konstruksjoner innenfor reguleringsformålet enn nettstasjon med nødvendige 
installasjoner. 

Støysoner – rød sone (H210_1): 
Det er regulert hensynsone tilknyttet rød støysone iht. T-1442. Det vises ellers til vedlagte 
støyvurdering, se vedlegg 5. 

Støysoner – gul sone (H220_1): 
Det er regulert hensynsone tilknyttet gul støysone iht. T-1442. Det vises ellers til vedlagte 
støyvurdering, se vedlegg 5. 
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 Konsekvensutredning 
§ 6 i forskrift om konsekvensutredninger angir planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes, 
mens § 8 i samme forskrift angir planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Videre omhandler kapittel 3 i forskriften vurdering 
av planer eller tiltak etter § 8 som krever konsekvensutredning. 

Som det framkommer av vedlegg 1 til forskriftens (pkt. 24) skal næringsbygg, bygg for offentlig 
eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 
alltid ha planprogram eller melding og konsekvensutredning. Bruksarealet på Obs Bygg planlegges 
med en bygningsmasse på totalt ca. 7200,5 m2. I tillegg foreslås det 80 parkeringsplasser á 18 m2 

(inklusive 4 HC-parkeringsplasser og 8 ansatteparkeringer) samt 8 sykkelparkeringer (11,2 m2), 
som gir et samlet parkeringsareal på 1451,2 m2. Dermed gir samlet bygningsmasse inklusive 
parkering et samlet areal på 8651,7 m2, dvs. langt under den grensen som utløser automatisk krav 
til konsekvensutredning. 

Videre framkommer det av vedlegg 2 til forskriftens pkt. 11 j at næringsbygg, herunder 
kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til 
allmennyttige formål skal vurderes nærmere. Dermed skal planen vurderes opp mot hvorvidt de 
kan få vesentlige virkninger etter forskriftens § 10. 

Forskriftens § 10 annet ledd angir egenskaper ved planen eller tiltaket i forhold til eksempelvis 
størrelse, planområde, arealbruk, avfallsproduksjon og utslipp samt risiko for alvorlige ulykker 
og/eller katastrofer. Ingen av disse momentene vurderes som relevante i denne planprosessen. I 
den forbindelse vises det til vurderinger ovenfor tilknyttet bl.a. planstatus og samfunnssikkerhet. 

Videre angir forskriftens § 10 en vurdering av om planens lokalisering og påvirkning på 
omgivelsene kan komme i konflikt med momenter som nevnt i § 10 tredje ledd. 

I Miljødirektoratet sin database Naturbase er det ikke registrert verneområder, forslag til 
verneområder, naturminner, viktige kulturlandskap eller statlig sikra friluftsområder i eller i 
nærheten av planområdet. 

Planområdets framtidige arealbruk som område for servicenæring i forbindelse med rulleringen 
av kommuneplanens arealdel (med konsekvensutredning) vurderes ikke å være i strid med 
Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre, som trådte i kraft 01.07.08. Denne 
rikspolitiske retningslinjen er opphevet nå. 

Heller ikke andre statlige retningslinjer eller rikspolitiske retningslinjer vurderes til å være i strid 
med planen. 

Fra forslagsstillers side vurderes reguleringsplanarbeidet til å være av en slik karakter at det ikke 
utløser krav om konsekvensutredning (KU). Formålet med planarbeidet vurderes å være i tråd 
med forslaget til kommuneplanens arealdel som har vært ute til offentlig ettersyn, og de 
utredninger som ligger til grunn for denne.   

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i sin uttalelse tilknyttet varsel om planoppstart gjort 
oppmerksom på at KU-forskriften vedlegg I, punkt 30, krever KU om den totale utbyggingen 
innenfor området vil overskride grensen på 15000 m2, selv om utbyggingen ikke skjer samtidig. 
Fylkesmannen ber kommunen få klarhet i det totale utbyggingsarealet innenfor området, og om 
nødvendig stille krav om KU. Samtidig sier Fylkesmannen at dersom den totale utbyggingen 
innenfor området ikke vil overskride grensen på 15000 m2, er de enige med kommunen i at KU 
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ikke er nødvendig. Det poengteres at antall parkeringsplasser er sterkt redusert i forhold til det 
som var antydet i forbindelse med oppstartsvarselet. 

Som presisert i oppstartsvarselet har ikke Coop Finnmark SA per i dag andre utbyggingsplaner i 
området, så det presiseres at det ikke planlegges annen næringsbebyggelse enn Obs bygg med 
tilhørende infrastruktur – verken på kort eller lang sikt.  

Og med et totalt utbyggingsareal på godt under 10000 m2, inklusive parkeringsplasser, skulle det 
være avklart at totalt utbyggingsareal ikke vil overskride grensen på 15000 m2. Det presiseres også 
at Coop Finnmark SA selv er hjemmelshaver for de aktuelle eiendommene Gnr. 27 Bnr. 854 og 
Gnr. 27 Bnr. 855 på Thomasbakken. 

Detaljplanen er vurdert opp mot forskrift om krav til konsekvensutredning, og planutvalget i Alta 
kommune har ikke stilt krav til konsekvensutredning.   
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 Virkninger av planforslaget 
 

5.1 By- og stedsutvikling 

Eksisterende forhold: 
Selve planområdet har inntil nylig omfattet den gamle bygningsmassen til Nord-Norges Salgslag, 
nærmere bestemt det gamle og nedlagte slakteriet. Som tidligere nevnt er denne bygningsmassen 
i dag sanert.  
 
Videre er området på sørsiden av kommunal veg Altahøyden allerede i dag avsatt til 
servicenæring, hvor bl.a. bilforretninger og trelasthandel tillates. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
I og med at den gamle bygningsmassen tilknyttet slakteriet nå er sanert, er området klargjort for 
ny bruk. Og i forslag til ny kommuneplanens arealdel (som har vært lagt ut til offentlig ettersyn 2. 
ganger) er også planområdet foreslått avsatt til servicenæring hvor bl.a. trelasthandel (herunder 
Obs bygg) tillates. 
 
Planforslaget omfatter ingen boligtomter, og utvikles uavhengig av botilbudene i området. 
Planforslaget vurderes ikke til å ha særlige virkninger mht. by- og stedsutvikling.  
 

 

5.2 Barn og unges interesser 

Eksisterende forhold: 
Planområdet ligger relativt langt unna både skoler og barnehager, som vist på figur 8.  
 
Videre er nærmeste opparbeidede lekeplasser hhv. ved borettslaget Knausen samt i Elgfaret. 
Begge disse lekeplassene er lokalisert nær Thomasbakkveien. 
 
Det er etablert g/s-veg på vestsiden av Thomasbakkveien (øst for planområdet) på nordsiden av 
krysset til Altahøyden. Denne gang- og sykkelvegen bytter side ved krysset til Altahøyden, slik at 
den er lokalisert på østsiden av Thomasbakkveien sør for dette krysset. Det er også en 
eksisterende busstopp ved dette krysset. 
 
Det er to eksisterende underganger for skoleelever (og andre) som skal krysse E45. Disse er 
lokalisert ved Ugleveien og Trosteveien, begge et stykke nord for selve planområdet. 
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Figur 8. Oversikt over nærmeste skoler og barnehager. Ill. hentet fra delrapporten "reguleringsplan med 
konsekvensutredning for Alta handelspark, Alta kommune - Nærmiljø, friluftsliv og rekreasjon" datert 
07.07.2016, utarbeidet av Multiconsult AS. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Som følge av flere parallelle planprosesser innenfor det aktuelle området, samtidig som vedtatt 
reguleringsplan for avlastningsvegen Parsell 1 Hjemmeluft – Alta sentrum legger sine føringer for 
området, har Alta kommune igangsatt arbeidet med en ny planprosess for å få regulert inn en 
permanent vegforbindelse gjennom Industrihøyden (eksisterende industriområde). Det samlede 
konsekvensene for vegnettet vil bli vurdert og beskrevet i denne planprosessen. Denne 
planprosessen vil også avklare forhold tilknyttet framtidige gang- og sykkelvegløsninger, evt. ny 
planfri krysning over E45, evt. ny busstopp etc. – forhold som er svært viktige for barn- og unge og 
andre myke trafikanter. 
 
Ovennevnte permanente vegforbindelse vil bli etablert i tilknytning til at avlastningsveien i 
området blir bygd ut og tatt i bruk. Da er det vedtatt at vegen Altahøyden skal stenges og evt. 
omgjøres til gang- og sykkelveg. Det vil si at det ikke blir annen trafikk i området enn adkomst til 
Obs bygg og dyreklinikken. Obs bygg har ikke et vareutvalg rettet mot barn- og unge, og det 
ventes svært lite besøk av denne aldersgruppen foruten at de kan være sammen med foreldre 
eller andre voksne.  
 
Norconsult har utarbeidet en trafikkutredning i forbindelse med detaljreguleringen av 
Thomasbakken næringsområde, se vedlegg 4. Av denne utredningen framkommer det at tiltaket 
må sees i sammenheng med planene for Altahøyden sør som skal benytte samme kjøreadkomst 
og kommer til å generere betydelig mer trafikk. Det er også andre utbyggingsområder i området 
som kommer til å føre til økning i trafikken langs E45.  
 
Men som et trafikksikkerhetstiltak, også for barn og unge, er det regulert en gang- og 
sykkelforbindelse fra gang- og sykkelvegen langs Thomasbakkveien til Obs bygg på nordsiden av 
bygget.  
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Verken lekeplasser aller andre aktiviteter for barn- og unge påvirkes av planen. Planforslaget 
vurderes ikke til å ha særlige virkninger mht. barn og unge.  

 
 

5.3 Byggeskikk og estetikk 

Eksisterende forhold: 
Eiendommen er relativt flat, og har tidligere vært bebygget med et større nærings- og 
industribygg i to etasjer og med flere fløyer. All bebyggelse har hatt flatt tak. Fasadene har bestått 
av teglstein i rødbrun farge for en del av bygningene, resten av bygget har hatt fasader med 
profilerte stålplater i hvit farge. Den mest synlige fasaden mot hovedveg E45 har bestått av en 
port for varelevering, i tillegg til en del utelagring av utstyr, bilvrak etc. tilknyttet virksomheten på 
tomta. På sørsiden av bygget er det en åpen asfaltert plass som har fungert som parkering og 
snuplass for både vogntog og småbiler. Mot veg Thomasbakkveien i øst er tomta skjermet av 
vegetasjon. Eksisterende bygningsmasse er revet, og siden tomta ligger i tilknytning til og i 
forlengelsen av et eksisterende industriområde med enkel og oversiktlig adkomst fremstår 
plasseringen som godt egnet til videre bruk som næringsformål. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Den planlagte bebyggelsen har et arealmessig stort omfang i lengderetning, med lange og tette 
fasader. Bygget blir likevel ikke spesielt høyt; med tomtens lave og flate plassering i terrenget 
forventes den nye bebyggelsen ikke å være spesielt ruvende i høyden. Generell gesimshøyde er 
bare litt over 9 meter fra planert terreng. Dette er på høyde med store deler av vegetasjonen på 
eiendommen i dag. På vestsiden er deler av gesimshøyden noe høyere, 10,8 meter, for å 
synliggjøre inngangspartiene. På taket vil det være et lite takoppbygg med høyde på cirka 2,8 
meter, dette gir overbygget tilgang til taket ved inspeksjon og vedlikehold.  

Bygget ligger i et solrikt område. Sol- og skyggemodellering viser at nabobebyggelsen vil være 
uberørt av tiltaket på dagtid og på sommeren, men at utearealene ved nærmeste bebyggelse på 
motsatt side av Thomasbakken vil bli noe påvirket på ettermiddagen høst og vår.  

 

Figur 9. Skjermdump fra Alta kommune, viser skygge 12. mars kl. 16.00. Skisse hentet fra saksframlegg. 

På det nærmeste ligger bygningen rundt 50 meter unna nabobygninger i Knausen. Som 
representativt eksempel på påvirkningen er det hentet ut modellfoto fra 12 mars kl. 1600, som 
viser at slagskyggen fra bygget strekker seg frem til nabobygget 1 time og 12 minutter før 
solnedgang/slutt dagslys. Modelleringen hensyntar ikke slagskygger fra eksisterende vegetasjon 
nord for bygget, og viser ikke forskjellen mellom eksisterende og ny situasjon. 
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Orientert i nord-sør-retning tenkes inngangsfasaden å henvende seg mot hovedvegen E45, og 
herfra vil man se skilt, innganger og kundeaktivitet. Østsiden av bygget etableres som driftsareal 
med varemottak, dette området tenkes skjermet mot øst med et gjerde. Hovedhensikten med 
gjerdet er å sikre driftsarealet mot uvedkommende samtidig som det skjermer mot innsyn. 
Nordfasaden vil bli liggende mot et skogsareal, i fremtiden vil muligens denne fasaden ligge mot 
nytt vegformål (avlastingsveien). 

Med det nye tiltaket vil en betydelig større del av utearealene bli opparbeidet enn i dag. 
Mesteparten av vegetasjonen kommer til å bli fjernet og området forandres fra dagens blanding 
av ikke-opparbeidet gress-, grøft- og skogsareal rundt eksisterende bygg til å bli et opparbeidet 
næringsareal med større andel harde flater. 

Coop Obs bygg er et ferdig forretningskonsept, og utformingen av selve bygget, fasadefarger og 
skilt er i stor grad bestemt for å gi en gjenkjenningseffekt av kjeden uavhengig av hvor i landet 
man er. For dette tiltaket er det likevel gjort lokale tilpasninger av høyder, innganger, varelevering 
og intern infrastruktur for å best mulig tilpasse seg den lokale situasjonen. 

Bygget ønskes etablert av stålsandwichpaneler med slett overflate. Disse gis to farger, mørk grå 
og oransje, hvor oransjefargen brukes som markering og brytning, blant annet på 
inngangspartiene. Nederste del av bygget gis 0,8 meter høy betongbrystning i lys grå betongfarge. 
Denne brystningen sikrer bygget mot skader ved påkjørsler. Vinduer, dører og beslag vil ha mørk 
grå farge, mens kjøreportene gis lysere gråfarge i samme nyanse som betongbrystningen. 
Inngangspartier og personalarealene gis glassflater og vindusåpninger. Det vil også være 
rømningsdører på alle sider bygget, men ellers er det få eller ingen åpninger i kortfasadene.  

Tiltaket vurderes til å forholde seg til byggeskikkveileder for Alta kommune, det vises til 
https://www.alta.kommune.no/byggeskikksveileder.6096521-351722.html.  
 

 

5.4 Demografiske forhold 

Planforslaget inkluderer ikke boligformål av noe slag, og temaet vurderes derfor ikke som 
relevant, noe som også framkommer av referat fra oppstartsmøte med planmyndighetene i Alta 
kommune (vedlegg 1). 

 
 

5.5 Folkehelse 

Eksisterende forhold: 
Gode boligforhold er en viktig faktor for folkehelse, og nærmeste boliger er på østsiden av 
planområdet – langs Thomasbakkvegen. Det er ikke boliger innenfor planområdet.  
Det er ikke tilrettelagt for barn og unge innenfor planområdet i dag, og området bærer i dag preg 
av at et større bygg (det gamle slakteriet) nettopp er sanert.  
 
Det er ingen g/s-veg langs fylkesveg 7988 ved Altahøyden i dag, men det er et eksisterende 
busstopp langs vegen, før krysset til Thomasbakkvegen. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Den planlagte utbyggingen er i tråd med nytt forslag til overordnet plan og vil bidra til å dekke 
befolkningens behov innenfor det konseptet Obs bygg tilbyr. 

https://www.alta.kommune.no/byggeskikksveileder.6096521-351722.html
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For å skjerme mot innsyn foreslås det satt opp et gjerde mot Thomasbakkvegen. Støyutredningen 
(vedlegg 5) viser at støy fra vegtrafikk på parkeringsområdet ved nærmeste bebyggelse er vurdert 
til å være helt underordnet støyen fra vegtrafikken på vegnettet. Utbyggingen i området vil ikke 
øke støyen merkbart, og planretningslinje T-1442 tilfredsstilles fullt ut uten spesielle tiltak. 

I vedtatt detaljplan for avlastningsvegen - parsell er det regulert inn gang- og sykkelveg og 
kollektivholdeplass for buss langs den nye tverrforbindelsen mellom E45 og Thomasbakkveien.  

Planforslaget vurderes ikke til å ha særlige virkninger mht. folkehelse.  

 
 

5.6 Friluftsliv 

Eksisterende forhold: 
Nedenfor følger noen beskrivelser som er hentet fra delrapporten «Reguleringsplan med 
konsekvensutredning for Alta handelspark, Alta kommune – Nærmiljø, friluftsliv og rekreasjon», 
datert 07.07.2015 (Utarbeidet av Multiconsult AS). Disse beskrivelsene er dekkende også i dag, og 
legges derfor til grunn for deler av beskrivelsen når det gjelder eksisterende forhold: 
«Selve tiltaksområdet er verken et område som benyttes i forbindelse med rekreasjon/friluftsliv 
eller ferdsel mellom slike. I tillegg til evt nærturområder i kulturlandskapet og buffervegetasjonen 
innimellom tettbebyggelsen, er det særlig områdene fra Skoddevarre og videre innover, samt 
områdene langs Altaelva, som framstår som åpenbare friluftsområder. 
 
I området mellom BUL stadion og Rv 93 er det opparbeidet turveier, som kompletterer 
tilgrensende gangveier og skiløyper. Også lysløypa vestover mot Lille Skoddevarre er opparbeidet 
som turvei». 
 
Det er i dag planfri krysning under E45 ved Ugleveien på nordsiden av planområdet. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Den planlagte Obs bygg-utbyggingen berører ingen friluftsområder eller tilknytning til 
friluftsområder, turstier etc. 
 
Vurderinger tilknyttet regulering av framtidige adkomster til friluftsområder, herunder evt. ny 
planfri krysning av E45 vil utføres av Alta kommune, og må ses i sammenheng med den igangsatte 
planarbeidet for å få regulert inn en permanent vegforbindelse gjennom Industrihøyden 
(eksisterende industriområde).  
 
Planforslaget vurderes ikke til å ha særlige virkninger mht. friluftsliv.  
 
 
 

5.7 Landskap og natur 

Eksisterende forhold: 
Planområdet er relativt flatt, med terrenghøyder fra ca. kote +45 helt nord i feltet til ca. kote +53. 
Planområdet har gode solforhold med ettermiddag/kveldssol i sommerhalvåret. Ellers er 
lokalklimaet tilsvarende som for Alta.  
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Det er en god del vegetasjon i den nordlige og østlige delen av eiendommen.  
Innenfor influensområdet er det en del mindre fjell som i Altasamfunnet er kjente landemerker, 
da nærmeste omkringliggende fjell er Raipas, Skoddevarre og Komsatoppen. Også berget 
Reistadhaugen rett øst for planområdet kan nevnes i denne sammenhengen. Ellers er 
landskapsformene langs nedre deler av Altaelva dominerende i influensområdet, og dette 
landskapet preges av mektige sedimentutfyllinger, stedvis med bratte vegetasjonsløse 
sandskrenter og elvebanker. Det oppleves ingen direkte kontakt/tilknytning til selve 
elvelandskapet langs Altaelva i tilknytning til dette mer flate planområdet. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Etableringen av næringsvirksomheten gir behov for å fjerne en stor del av vegetasjonen innenfor 
planområdet. Området forandres dermed fra å være et vegetert område til å bli et bebygd 
område med flere harde flater for parkering, varelevering og manøvrering på tomta. Bygget vil 
være skjermende for bakenforliggende bebyggelse, både støy- og klimamessig, men på en annen 
måte enn det skogen har vært tidligere. 
 
Sett fra bakkenivået vil tiltaket med de lengste fasadene på 102,5 meter fremstå som et langt 
bygg. I et overordnet landskapsperspektiv er likevel bygget ikke særlig dominerende, tomta ligger 
allerede lavt i terrenget og den planlagte gesimshøyden er bare på litt over 9 meter.  
 
Deler av den eksisterende vegetasjonen mot i den nordlige og østlige delen av eiendommen er 
tenkt beholdt, og vil slik sett være med på å danne et vegetasjonsbelte/klimavernsone mellom 
nærliggende boliger og aktiviteten i tilknytning til planlagte Obs bygg. 
 
Utformingen av selve bygget, mhp. farger og materialbruk, er et ferdig konsept bestemt av Coop-
kjeden for å oppnå en gjenkjenningseffekt i forhold til tilsvarende Obs bygg-forretninger rundt 
omkring i landet, dog med noen lokale tilpasninger. 
 
Det vurderes at den planlagte utbyggingen samlet vil skje i tråd med landskapets linjer og innenfor 
et forsvarlig nivå, også sett i forhold til omkringliggende bebyggelse. Hensynet til landskapsbildet 
fremstår tilfredsstillende ivaretatt, og tiltaket virker ikke å ha særlige virkninger på landskap og 
natur. 

 
Figur 10. Illustrasjon som viser at bygget ligger lavt i terrenget og ikke er spesielt høyt. Utarbeidet av HR 
Prosjekt AS. 
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5.8 Lokalklima 

Eksisterende: 
Skogholtet mot nord og øst har en positiv lokalklimatisk effekt på nærliggende boligbebyggelse.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Tiltaket forventes å ikke medføre vesentlige endringer med hensyn til lokalklimatiske forhold som 
solforhold, vindforhold eller snøfokk/snøsamling. Skogen mot nord bevares i all hovedsak, mens 
det mot Thomasbakkvegen foreslås etablert et gjerde. Hovedfunksjonen til gjerdet er å sikre 
området mot uvedkommende, samtidig som innsynet til baksiden av næringsvirksomheten 
reduseres. 
 

 

5.9 Miljøvennlig energiforsyning  

Eksisterende forhold: 
Det er per i dag ikke tilrettelagt for fjernvarme i eller i nærheten av planområdet. Det er av den 
grunn ikke krevd anlegg for vannbåren varme slik det er i Alta sentrum. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget vil medføre oppgradering av eksisterende lavspentanlegg. Gjeldende regelverk/krav 
i TEK mht. energiløsninger forutsettes lagt til grunn. Planforslaget vurderes ikke til å ha særlige 
virkninger mht. miljøvennlig energiforsyning.  
 

 

5.10 Naturressurser 

Eksisterende forhold: 
Planområdet er i sin helhet avsatt til utbyggingsformål i gjeldende kommuneplanens arealdel. 
Området berører ikke registrerte mineralske ressurser eller grus- og pukkressurser, og vurderes til 
ikke å berøre råstoffverdier. Planområdet bærer i dag preg av å være et gammelt 
utbyggingsområde med et nylig sanert bygg. Øvrige deler av planområdet består av myr og skog. 
Det er ikke kjent at området brukes til bær- eller soppsanking. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget vurderes ikke til å ha særlige virkninger mht. naturressurser.  

 

 

5.11 Landbruk (inkl. jordbruk, skogbruk og reindrift) 

Eksisterende forhold: 
Det er ikke reindriftsinteresser i området. Det er heller ikke landbrukseiendommer innenfor 
planområdet eller som grenser direkte opp mot planområdet, samtidig som det ikke finnes 
skogressurser av økonomisk verdi. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget vurderes ikke til å ha særlige virkninger mht. landbruk eller skogbruk. 
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5.12 Risiko- og sårbarhet 

Området anses generelt som godt egnet for etablering av Obs bygg med hensyn til risiko- og 
sårbarhet. Det vises til vedlagt ROS-analyse. 

 

Grunnforhold 
GeoNord har utført vurdering av områdestabilitet for OBS Bygg, mens Multiconsult har utført 3. 
partskontroll av vurderingen. Kontrollen er utført i samsvar med NVEs veileder nr. 7/2014. Det er 
utarbeidet flere rapporter og notater i denne sammenhengen, men sluttkonklusjonen er at 
området er klarert for områdeskred. 

Det er avdekt setningsfarlige masser. Det er behov for store utskiftinger av masser, eller pelling til 
fjell. Dette forutsettes avklart i byggesak.  

Det vises til geotekniske utredninger og vurderinger, vedleggene 7-11. 

 

Trafikksikkerhet 
Området mangler god G/S-forbindelse mot vest for E 45 retning Gakori. Dette anses kun som 
tilgjengelighetsutfordring og ikke trafikksikkehetsutfordring da det antas at antallet syklende langs 
E 45 ikke vil endres i vesentlig grad som følge av ny Obs bygg.  

Obs bygg er et konsept med høy andel store varer og de aller fleste besøkende benytter derfor bil. 
Gang og sykkelvei vil i hovedsak være myntet på ansatte. Mht. trafikksikkerhet for ansatte og 
andre myke trafikanter anbefales det at det etableres en snarvei fra G/S-vei langs 
Thomassbakkveien inn til Obs bygg. Dette er gjennomført gjennom at det er regulert en gang- og 
sykkelforbindelse fra gang- og sykkelvegen langs Thomasbakkveien til Obs bygg på nordsiden av 
bygget. 

Grunnet svært lav andel besøkende vil benytte sykkel og ingen vesentlig andel barn vurderes det 
ikke som nødvendig med egen gang- og sykkelvei langs Altahøyden. Altahøyden vil få vesentlig 
lavere trafikkmengde etter at kryss Altahøyden x E 45 stenges. Nedsatt fartsgrense og 
gatebelysning langs Altahøyden anses tilfredsstillende mht. trafikksikkerhet.   

Trafikksikkerheten internt på området vurderes som god med adskilte områder for varetransport 
og besøkende.  

For øvrig vurderes det at trafikksikkerheten vil bli tilstrekkelig ivaretatt. Det vises til 
trafikkvurdering og støyvurdering, hhv. vedlegg 4 og vedlegg 5. 

 

Brann 
Ingen særskilt brannfare. Lav uttrykningstid for brannvesen. Tilstrekkelig slukkevann i området er 
kontrollert og ok. Coop benytter godkjente metoder for oppbevaring og håndtering av 
brannfarlige kjemikalier og stoffer.  

 

Overvann 
Det må etableres internt overvannssystem med fordrøyningsbasseng. Dårlig infiltrasjon til grunn 
og store areal med fast dekke.   
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Oppsummering 

Tiltaket medfører håndterbar risiko for liv og helse og materielle verdier. Nødvendige tiltak anses 
å være rimelige/gjennomførbare. Se ROS-skjema vedlegg 3. 

 

 

5.13 Samiske interesser  

Eksisterende forhold: 
Det er ikke kjent at det er særskilte samiske interesser i området. Det er heller ingen registrerte 
automatisk freda samiske kulturminner innenfor planområdet. 
 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget vurderes ikke til å ha særlige virkninger mht. samiske interesser. 
 
 

 

5.14 Sosial infrastruktur 

Eksisterende forhold:  
Den sosiale infrastrukturen i området vurderes til å ha tilstrekkelig kapasitet utfra dagens behov, 
og da i tilknytning til funksjoner som barnehager, skole og SFO samt helse- og sosialtjenester. 
Nærmeste bydel Bossekop har møteplasser som COOP-kafeen, Møteplassen på Betania og SISA. I 
tillegg har idrettslaget BUL mange tilbud og anlegg. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Obs bygg blir lokalisert i et etablert næringsområde utenfor bydelen Bossekop, i et område som 
nå er planlagt for næringsvirksomhet som har noe publikumshenvendelse, men som på grunn av 
bla vareutvalget ikke faller inn under detaljhandelsbegrepet (herunder trelasthandel). Slike 
virksomheter er gjerne lokalisert utenfor sentrumsområder.  
 
Planforslaget vurderes ikke til å ha særlige virkninger mht. sosial infrastruktur. 
 
 

5.15 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende forhold: 
Alta Kraftlag sin eksisterende strømforsyning i området framkommer av figur 11.  
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Figur 11. Oversikt over dagens strømtilførsel innenfor planområdet. Eksisterende nettstasjon fra det nylig 
sanerte gamle slakteriet er selvsagt fjernet, og blir plassert sammen med ny nettstasjon. Kartutsnitt fra Alta 
Kraftlag. 

Det er i dag god kapasitet for vann og avløp i området. Eksisterende kommunale VA-ledninger 
innenfor planområdet er beskrevet i forenklet VAO-plan, se vedlegg 6. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det er utarbeidet en forenklet VAO-plan som omfatter en overordnet beskrivelse av tekniske 
løsninger for VAO-anleggene i planområdet uten beregninger og dimensjoner. Denne har tatt 
utgangspunkt i kommunale føringer fra kommunalteknikk og er drøftet med oppdragsgiver. 
 
Strømnett 

Det er etter ønske fra Alta Kraftlag regulert inn et eget område for plassering av nettstasjon i 

reguleringsområdet, og dette framkommer av plankartet. Det er en eksisterende adkomst til 

dette området. 

Vannforsyning 

OBS bygg har minimalt vannforbruk pr ansatt, og fra erfaringstabell er det 1,5 – 2,0 l/s. Derimot er 

det brannvann (slokkevannskapasitet) til bygget som er dimensjonerende for vannforsyningen. 

Bygget må sprinkles etter gjeldene forskrifter for denne typen bygg. 

Avløp 

Det naturlige tilkoblingspunktet for spillvann er samme punkt som eksisterende stikkledning, som 

avgjøres gjennom en detaljprosjektering av VVS-konsulent. Samtidig må det tas høyde for 

gjeldene krav iht. sanitærreglementet for Alta kommune, der det legges føring på at laveste sluk i 

bygget ligger minimum 90 cm over tilkoblingspunkt til kommunalt nett.  

Overvann 

Alta kommune med kommunalteknikk har påpekt at overvann først og fremst må håndteres 

lokalt. Ved etablering av nytt bygg med tilhørende utomhusarealer, må det derfor etableres et 

overvannsanlegg som ivaretar overflatevannet og takvannet. Alta kommune har satt et 

påslippskrav til kommunalt nett er maks. 20 l/s*ha. Utbyggingsområdet har ikke infiltrasjonsevne, 
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så det legges opp til å forsinke overvannet med fordrøyningsanlegg. Det etableres et 

overvannsanlegg med sandfangkummer/sluker utvending ved og rundt bygget i asfalterte flater, 

kummer og fordrøyningsanlegg. Takvannet tilkoples en sandfangkum via taknedløp. For videre 

detaljer vises det til figur 12 samt til forenklet VAO-plan, se vedlegg 6.  

 
Figur 12. Forslag til VAO-anlegg. Skissen er utarbeidet av HR Prosjekt AS. 

 
 

5.16 Trafikkforhold 

Eksisterende forhold: 
Planområdet har i dag adkomst til fylkesveg 7988 ved Altahøyden, som igjen har forbindelse til 
E45 på sørvestsiden av planområdet. I T-krysset der E45 og Altahøyden møtes har kjørende fra 
Altahøyden vikeplikt mot kjørende på E45. I krysset mellom Altahøyden og Thomasbakkveien er 
det vanlig høyreregel som gjelder. 
 
Gjennom tall fra Nasjonal veidatabank framkommer det at E45 i området rundt T-kryss 
Altahøyden har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 3712, mens tilsvarende tall for Altahøyden i dag er en 
ÅDT på 882.  
 
Det er etablert g/s-veg på vestsiden av Thomasbakkveien (øst for planområdet) på nordsiden av 
krysset til Altahøyden. Denne gang- og sykkelvegen bytter side ved krysset til Altahøyden, slik at 
den er lokalisert på østsiden av Thomasbakkveien sør for dette krysset. Det er også en 
eksisterende busstopp ved dette krysset. Altahøyden har verken fortau eller g/s-veg. 
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Det er to eksisterende underganger for skoleelever (og andre) som skal krysse E45. Disse er 
lokalisert ved Ugleveien og Trosteveien, begge et stykke nord for selve planområdet. 
Det poengteres her at Coop Finnmarks SA sitt primærønske er å benytte dagens adkomstløsning 
som en permanent løsning. Men gjennom gjeldende detaljreguleringsplan for avlastningsveg 
gjennom Alta, parsell 1, Hjemmeluft – Alta sentrum (planid 20110003) er det avklart at kommunal 
veg Altahøyden skal stenges.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det er knyttet stor usikkerhet til et evt. tidspunkt for gjennomføring av Avlastningsvegen. Likeså 
er det usikkerhet tilknyttet planlagte boligutbygging i Skoddevarre, herunder tidspunkt for evt. 
gjennomføring og vegtilknytning for boligprosjektet i Skoddevarre. Derfor er det gjennom dialog 
med både planmyndighet og vegmyndighet avklart at dagens adkomstløsning til Altahøyden og 
videre til E45 tillates som en midlertidig løsning. 
 
Det er flere parallelle planprosesser innenfor det aktuelle området, samtidig som vedtatt 
reguleringsplan for avlastningsvegen Parsell 1 Hjemmeluft – Alta sentrum legger sine føringer for 
området. Derfor er det en utfordring å lage gode helhetlige trafikale løsninger for området. Dette 
er også årsaken til at trafikale drøftinger og utfordringer preget planprosessens første faser, noe 
som bl.a. framkommer av referatet fra planoppstartsmøtet (vedlegg 1).  
 
Som følge av disse parallelle planprosessene i området har Alta kommune igangsatt arbeidet med 
en ny planprosess for å få regulert inn en permanent vegforbindelse gjennom Industrihøyden 
(eksisterende industriområde). Dette ble det første gang orientert om i møte den 11.05.2020 på 
Alta rådhus. Det er nå varslet oppstart av dette planarbeidet med høringsfrist 30.08.2020. 
Formålet med planarbeidet er bl.a. «å få på plass et velfungerende og permanent vegsystem for 
industri- og næringsområdene på Altahøyden, herunder områdene Altahøyden Sør, Industrihøyden 
og det planlagte Coop Obs bygg». 
 
Obs bygg vil også ha sin permanente adkomst til Altahøyden. Så vil den igangsatte planprosessen 
nevnt i avsnittet ovenfor avklare videre trase fra Altahøyden mot sør gjennom industrihøyden og 
etter hvert til E45, sannsynligvis gjennom en ny rundkjøring.  
 
Med Obs bygg sine fremdriftsplaner synliggjøres adkomst til Altahøyden gjennom adkomstpil på 
plankartet, samtidig som sikringssone som sikrer frisikt tilknyttet adkomst er regulert inn på 
plankartet.   
 
Coop Finnmark SA har selv sett på og vurdert forventet kundestrøm tilknyttet planlagte Obs bygg. 
Istedenfor å lage en teoretisk analyse på trafikkmengden ved Obs bygg Alta har de valgt å se på 
andre tilsvarende butikker på forskjellige steder i Nord-Norge. Butikkene de sammenligner seg 
med, ligger med en omsetning på fra 40 - 75 MNOK. Coop Finnmark SA håper og har som mål at 
Obs Bygg Alta skal få en omsetning på rundt 70 MNOK. Gjennomsnittlig kundestrøm på de 4 
største butikkene ligger på 254 kunder pr. dag som også virker som en realistisk kundestrøm for 
Obs bygg Alta. 
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Figur 13. Tabellen viser faktisk kundestrøm tilknyttet sammenlignbare Obs bygg i landet. Forventet 
kundestrøm til Obs bygg Alta framkommer nederst i tabellen. Tabell utarbeidet av Coop Finnmark SA. 

Disse trafikktallene vurderes som realistiske, og viser at det kan ventes begrenset trafikk til det 
planlagte næringsområdet med Obs bygg. Det er for øvrig i samsvar med Alta kommunes 
intensjoner med å avsette næringsområdet på sørsiden av Altahøyden til servicenæring, og da 
med følgende betegnelse av servicenæringer: «Disse områdene reserveres næringsvirksomhet 
som har noe publikumshenvendelse, men som på grunn av bla 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 
servicenæring.» 
 
Norconsult har, på oppdrag fra Coop Finnmark SA, utarbeidet en trafikkutredning i forbindelse 
med detaljreguleringen av Thomasbakken næringsområde. Utredningen har oppdragsnummer 
5207464, og er datert 12.10.2020 (se vedlegg 4). Av denne utredningen framkommer det at 
tiltaket må sees i sammenheng med planene for Altahøyden sør som skal benytte samme 
kjøreadkomst og kommer til å generere betydelig mer trafikk. Det er også andre 
utbyggingsområder i området som kommer til å føre til økning i trafikken langs E45. 
 
Kapasitetsberegninger viser at trafikkavviklingen blir god og med en stor kapasitetsreserve i begge 
de berørte kryssene; E45-Altahøyden og Altahøyden-Thomasbakkveien. 
 
I utredningen foreslås det at det etableres en gang- og sykkelforbindelse fra gang- og sykkelvegen 
langs Thomasbakkveien til Coop Obs på nordsiden av planlagte bygg for å få en direkte og 
trafikksikker adkomst til området for gående og syklende. Dette forslaget er imøtekommet og 
framkommer av plankart og planbestemmelser. 
 
Utredningen nevner også at langs Altahøyden kan det vurderes å etablere et gangfelt fra 
busstoppet i øst og over søndre arm av Thomasbakkveien, og det kan også være aktuelt å utvide 
vegskulderen langs Altahøyden for å gi mer plass til myke trafikanter. Videre påpeker utredningen 
at det i krysset mellom Altahøyden og Thomasbakkveien bør ryddes vegetasjon for å få bedre sikt 
mot nord fra den vestre armen i krysset. Det kan også være aktuelt å etablere en trafikkøy i vestre 
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arm av dette krysset dersom midlertidig situasjon blir langvarig. Disse siste forslagene bør ses i 
sammenheng med hvilke tiltak de beregnede trafikkøkningene faktisk skyldes.  
 
De foreslåtte tiltakene må sees i lys av at det kun er snakk om en midlertidig situasjon og at 
Altahøyden med tiden skal stenges, slik at det dermed ikke nødvendigvis er behov for å 
gjennomføre alle tiltakene. 
 
 

5.17 Universell utforming 

Eksisterende forhold: 

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i all planlegging etter plan- og bygningsloven. 
Kravet til universell utforming gjelder utforming av alle bygninger og utearealer, uavhengig av 
hvem som er utbygger. Grunnlaget ligger i Teknisk forskrift, som skal sikre at tiltak planlegges, 
prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket 
oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.   

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

De foreslåtte planbestemmelsene stiller krav om at tiltaket skal etableres iht. gjeldende 
forskriftskrav for universell utforming. Siden det aktuelle byggeområdet er tilnærmet flatt, ligger 
forholdene godt til rette for å oppnå trinnfri og lett adkomst for alle. Det tenkes etablert 4 
parkeringsplasser for bevegelseshemmede i nær tilknytning til forretningens hovedinngang. Hele 
forretningen vil ligge på 1 etasje, og tilgangen til alle rom vil være svært god, med unntak av 
teknisk rom som vi ligge i en messaninetasje uten heis. Inngangsdørene tenkes etablert med en 
mørk farge med kontrast til veggfargen. All skilting er planlagt med høy kontrast og lettleselig 
skrift. 

 

5.18 Verneverdier 
Eksisterende forhold: 
Det er ikke registrerte kulturmiljøområder innenfor planområdet (Naturbase kart fra 
Miljødirektoratet). Det er samtidig ingen kjente automatisk freda kulturminner som helt eller 
delvis er lokalisert innenfor eller i tilknytning til planområdet 

Det er ingen SEFRAK registrerte bygg i området. 

I Miljødirektoratets Naturbase er det ikke registrert viktige naturtyper i eller i nærheten av 
planområdet.   

Planområdet regulerer kun områder som er satt av til utbyggingsformål i kommuneplanens 
arealdel. Disponeringen vurderes generelt å være i tråd med overordnete føringer med hensyn til 
naturmangfold. Naturområder blir ikke berørt. Herunder blir følgende registrerte verdier ikke 
berørt av tiltaket:  

• verneområder,  

• nærområder til verneområder,  

• utvalgte naturtyper,  

• prioriterte arter,  

• truete, nær truet eller verdifullt naturmangfold,  
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• inngrepsfrie naturområder,  

• verdifulle/utvalgte kulturlandskap 

• kartlagt gjennom miljøregistreringer i Skog (MiS) 
 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: 
Det er innhentet informasjon fra offentlig tilgjengelig databaser, herunder naturbasen, artskart og 
skog- og landskap m.fl. Utfra tiltakets omfang og registrerte verdier vurderes kunnskaps-
grunnlaget som tilfredsstillende.  

§ 9 Føre-var-prinsippet 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes tilfredsstillende. Føre-var-prinsippet vurderes ikke som relevant. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Planlagt utbygging vurderes ikke å berøre lokale økosystemer i vesentlig grad. 

§ 11 Kostnader ved miljøforringelse 
Ingen særskilte tiltak for å hindre eller begrense skade på naturmangfold er beskrevet, og 
vurderes heller ikke som nødvendig.  

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og metoder 
Ingen særskilte tiltak vurderes som relevante i saken. 

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Alle kjente automatisk freda kulturminner er helt uberørte av planen.  

Kulturminner og aktsomhetsplikt 
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. 

Planforslaget vurderes ikke til å ha særlige virkninger mht. verneverdier. 

 

5.19 Gjennomføring 

Rekkefølgekrav 

Rekkefølgekravene som er satt framkommer av planbestemmelsene, hvor det er skilt mellom 
feltinterne krav og krav tilknyttet gjennomføring av trafikale løsninger for sekundært vegnett. 
Rekkefølgekravene nedenfor er satt i planbestemmelsene. 

Feltinterne krav: 

• Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges tegning av ønsket fasadeskilting. 

• Senest ved søknad om igangsettingstillatelse for grunnarbeider skal det forelegges en 
riggplan for tiltaket. Riggplanen må vise plassering av brakker, kran, tekniske påkoblinger, 
lagring av materialer og masser samt en plan for eventuell stenging av offentlige 
vegformål. 

• Senest ved søknad om igangsettingstillatelse for etablering av utomhusarealene skal det 
vedlegges tegning av gjerde mot veg Thomasbakkveien. 
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• Innen det gis brukstillatelse skal parkeringsplasser og sykkelparkering iht. godkjent 
utomhusplan være etablert. 

• Innen det gis brukstillatelse skal nettstasjon (BE1) og felles privat vegforbindelse (f_SV1) 
samt snødeponi (f_BAS 1-2) være etablert. 
 

Rekkefølgekrav tilknyttet gjennomføring av trafikale løsninger for sekundært vegnett: 
 

• Atkomsten til planområdet kan midlertidig skje via eksisterende vegkryss mellom E45 og 
Fylkesveg 7988 ved Altahøyden (o-SV1). 

• Når gjeldende detaljreguleringsplan for avlastningsveg gjennom Alta, parsell 1, 
Hjemmeluft – Alta sentrum (planid 20110003) ferdigstilles, skal Fylkesveg 7988 ved 
Altahøyden stenges for utkjøring mot E45.  

• Når Fylkesveg 7988 ved Altahøyden stenges for utkjøring mot E45, skal ny adkomst være 
gjennom industrihøyden og til framtidig atkomst fra E45. Østre del av Fylkesveg 7988 
Altahøyden med utkjøring mot Thomasbakkvegen opprettholdes for å sikre to 
adkomstveger.  

• Innen det gis brukstillatelse skal det ryddes for vegetasjon nordover i krysset mellom 
fylkesveg 7988 ved Altahøyden og Thomasbakkveien. 

• Når Fylkesveg 7988 ved Altahøyden stenges for utkjøring mot E45, skal nordlige 
vegskulder på fylkesveg 7988 ved Altahøyden utvides med 1,5 meter mellom krysset mot 
Thomasbakkveien og atkomst til Obs bygg. 

 

Tidsplan for gjennomføring 

Det foreligger en meget stram tidsplan for utbyggingen av tiltaket, med tenkt oppstart så tidlig i 
høst som mulig. Derfor er det også i medhold av pbl. § 1-7 jf. §§ 12-15 og 21-4 varsles felles plan- 
og byggesaksbehandling for tiltaket. Søknad om rammetillatelse sendes derfor inn parallelt med 
reguleringsplanforslaget, og sendes ut på høring samtidig med dette.  
 
 

Utbyggingsavtale 
Selve planområdet skal bygges ut i privat regi og alle feltinterne utbyggingskostnader dekkes av 
tiltakshaver. 
 
Planmyndigheten har konkludert med at planforslaget utløser behov for etablering av en 
utbyggingsavtale. Derfor er det allerede i forbindelse med varsel om planoppstart varslet at det i 
medhold av pbl. § 17-4 vil innledes forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale i tilknytning til 
det samme området. 
 
Før planforslaget fremmes til sluttbehandling skal det foreligge en skisse til utbyggingsavtale 
mellom Alta kommune og forslagsstiller som synliggjør forslagsstillers økonomiske forpliktelser 
knyttet til etablering av felteksterne trafikale løsninger, både mht. etablering av midlertidige og 
permanente vegløsninger. 
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 Planprosess og medvirkning 
 

6.1 Om planprosessen 

Planoppstartsmøtet ble gjennomført på Alta rådhus 15.01.2020. Tiltakshaver hadde flere 
innvendinger til referatet fra dette oppstartsmøtet, og disse ble protokollert som uenigheter i det 
endelige referatet. Generelt ble det presisert at utkast til oppstartsmøtereferat var lite knyttet 
opp mot faktiske drøftinger i møtet, men i all hovedsak ensidig viste kommunale føringer som 
synes forutbestemt før møtet fant sted. Det var drøftinger i møtet om både utbyggingsrekkefølge, 
utbyggingsavtale, trafikkløsninger og parkering som er unnlatt fra referatet. Det ble også vist til 
uenighet om navn på detaljreguleringen. Det vises til vedlegg 1.  
 
Selve planspørsmålet ble behandlet politisk i møte den 04.03.2020 i planutvalget, og planutvalget 
anbefalte enstemmig at planleggingen kunne igangsettes basert på det innkomne planinitiativet. 
Det ble gjennomført et eget orienteringsmøte med Statens vegvesen den 11.02.2020. Varsel om 
oppstart av planarbeid ble kunngjort 18.03.2020. Innspill er oppsummert under kapittel 6.2.  
 
Det ble videre gjennomført et arbeidsmøte med Alta kommune, Statens vegvesen og 
tiltakshaver/planforslagsstiller for Altahøyden sør den 11.05.2020. Formålet med møtet var 
orienteringer og drøftinger tilknyttet krav trafikale forhold i området. Det ble i møtet orientert om 
at som følge av de parallelle planprosessene i området ville Alta kommune initiere arbeidet med 
en ny planprosess for å få regulert inn en permanent vegforbindelse gjennom Industrihøyden 
(eksisterende industriområde). Det samlede konsekvensene for vegnettet vil derfor bli vurdert og 
beskrevet i denne planprosessen. Derfor vil også rekkefølgekrav knyttet til flytting av fv. 7988 i 
henhold til vedtatt reguleringsplan for avlastningsvegen knyttes opp til den initierte 
planprosessen til Alta kommune. 
 
Til sist nevnes det at det har vært flere arbeidsmøter gjennom planprosessen mellom tiltakshaver 
og planforslagsstiller, samt dialog med planmyndigheten underveis.  
 
Medarbeidere i HR Prosjekt AS med VA-teknisk kompetanse har vært involvert i arbeidet med 
VAO-plan. Videre har det i sluttfasen av prosessen vært jevnlig dialog med Haldde Arkitekter som 
er ansvarlig søker og har fremmet søknad om rammetillatelse som leveres parallelt med 
planforslaget. 
 

 

6.2 Oppsummering av innspillene ved varsling 

Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de 
viktigste problemstillingene som er adressert i høringen: 
 
Statlige myndigheter: Innspillene fra statlig/fylkeskommunalt hold går først og fremst på 
forholdet til konsekvensutredning, trafikale forhold, arealutnyttelse, geotekniske forhold, 
universell utforming samt forhold knyttet til kommuneplanens arealdel mht. å styrke 
tresenterstrukturen. Det vises til begrunnelser i kapittel 7, samt tematiske virkninger av 
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planforslaget i kap. 5.  Konkrete innspill vurderes som innarbeidet i planforslaget. Det påpekes 
videre at Alta kommune nå har igangsatt arbeidet med en ny planprosess for å få regulert inn en 
permanent vegforbindelse gjennom Industrihøyden (eksisterende industriområde) hvor de 
samlede konsekvensene for vegnettet vil bli vurdert.  
Organisasjoner: Alta Kraftlag ønsker at det blir regulert inn et avsatt område for plassering av 
nettstasjon i planområdet, et innspill som er tatt til følge. 
Kommunale myndigheter: Innspillet fra kommunalteknikk knytter seg til VA-tekniske forhold.  
Innspillet er tatt til etterretning i planforslaget. 
Private parter: Innspillet går først og fremst på trafikale forhold og frykt for at trafikken vil gi mer 
støv og støy. Det vurderes som viktig at skogen mot Thomasbakkveien / Knausen beholdes. 
Innspillene vurderes som ivaretatt, samtidig som det vises til at Alta kommune nå har igangsatt 
arbeidet med en ny planprosess for å få regulert inn en permanent vegforbindelse gjennom 
Industrihøyden (eksisterende industriområde) hvor de samlede konsekvensene for vegnettet vil 
bli vurdert.  
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 Begrunnelse for valgte løsninger 
 
Samfunnssikkerhet 
Trafikksikkerheten internt på området vurderes som god med adskilte områder for varetransport 
og besøkende.  
 
Det etableres en gang- og sykkelforbindelse fra gang- og sykkelvegen langs Thomasbakkveien til 
Obs bygg på nordsiden av planlagte bygg for å få en direkte og trafikksikker adkomst til området 
for gående og syklende.  
 
Området anses generelt som godt egnet for etablering av Obs bygg med hensyn til risiko- og 
sårbarhet, noe som framkommer av ROS-analysen. 
 
Næringsområdet 
Områdets hovedformål er å tilrettelegge for næringsvirksomhet tilknyttet servicenæringer 
gjennom etablering av Obs bygg. Det ønskede bygget er rektangulært og med flatt tak. Bebygd 
areal BYA er på 7200,5 m2, og samlet bygningsmasse for Obs bygg med tilhørende infrastruktur er 
på 8651,7 m2 innenfor planens avgrensing. 
 

  
Figur 14. Illustrasjon som viser Obs bygg i fugleperspektiv, sett fra vest. Utarbeidet av HR prosjekt AS. 
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Figur 15. Illustrasjon som viser Obs bygg i fugleperspektiv, sett fra nordøst. Utarbeidet av HR Prosjekt AS. 

 
Plasseringen av bygget er basert på en løsning hvor inngangsparene er plassert på solsiden og 
med henvendelse mot E45. 

 
Figur 16. Illustrasjon som viser Obs bygg sett fra E45. Utarbeidet av HR Prosjekt AS. 

 
Med lengderetningen på bygget i nord-sørlig retning blir eiendommen best mulig utnyttet; 
Utearealene deles i to, hvor varelevering og ansatteparkering rett etter innkjøring separeres fra 
kundetrafikken og plasseres mot sør og øst, avdelt med kjøreport.  
 
Kundearealene vil i praksis ha to funksjonsområder, biler med henger for trelasthandel på sørlig 
del av parkeringsplassen, og parkeringsplassene mot nord for de som skal inn i jernvarehandelen. 
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En slik organisering skyldes at sørlige del av forretningen har en «kjør-gjennom»- løsning (drive-in) 
for henting av byggevarer. Dette vurderes som gunstig, for det gir lite behov for manøvrering med 
tilhenger ute på p-plassen. Dette gir også mulighet for å kunne oppbevare størstedelen av varene 
inne i bygget og svært lite behov for utelagring. Hele vareområdet gjerdes inn. 
 
Mot Thomasbakkvegen ønskes det etablert et gjerde. Hovedfunksjonen til gjerdet er å sikre 
området mot uvedkommende, samtidig som innsynet til baksiden av næringsvirksomheten 
reduseres. Man ser for seg et gjerde bygget av tre med høyde inntil 2,5 meter. Gjerdet vil, selv om 
det ikke er et krav, også skjerme myke trafikanter på gangstien og nabobebyggelsen fra kortvarig 
støy fra vareleveringen. Siden gjerdet mot Thomasbakkveien etableres mer av praktiske og 
estetiske grunner enn formelle krav, er det utarbeidet 3D-illlustrasjoner for å studere virkningen 
av dette gjerdet.  
 
Etter en samlet vurdering har man funnet at gjerdet bidrar på en positiv måte både for driften og 
for naboene. Gjerdet gir også en estetisk nedtrapping av høyden på prosjekt, slik at opplevelsen 
av prosjektets østside som en stor flate reduseres. Mellom gjerdet og gangstien er det tenkt et 
cirka 4 meter bredt område hvor det kan etableres grøntanlegg med busker, hekk eller trær. 
Dette grøntanlegget vil med et tett gjerde som fysisk avgrensning bli enklere å vedlikeholde enn 
ved bruk av for eksempel et nettinggjerde, hvor vegetasjonen vikler seg inn i flettverket. 

 
Figur 17. Østsiden av bygget med og uten gjerde. Illustrasjoner utarbeidet av HR Prosjekt AS. 

 
Varemottaket overbygges og gis varmekabler i rampe. Det etableres også tak over parkeringen for 
utleiehengere. Søppelhåndtering skjules under det takoverbyggede varemottaket. 
 
Utearealene vil belyses med stolper på utsiden av gjerdet/parkering og det ønskes plassert noen 
flagg på vestsiden av parkeringsplassen mot E45.  
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Figur 18. Illustrasjon som viser Obs bygg sett fra øst- sørøst. Skisser utarbeidet av HR Prosjekt AS. 

 
Det etableres sykkelparkering ved jernvareinngangen. Snødeponier er planlagt på den nordlig del 
av området, og er plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med rømningsveier. 
Avfallshåndteringen skjules under tak i varemottaket. Planforslaget etterkommer 
parkeringskravet på 1 p-plass per 100 m2 næringsareal pluss 0,8 p-plasser per årsverk ansatte.  
 
Det gjentas at det er varslet felles plan- og byggesaksbehandling for tiltaket i medhold av pbl. § 1-
7 jf. §§ 12-15 og 21-4. Dvs. at søknad om rammetillatelse vil behandles parallelt med 
reguleringsplanforslaget.  Arbeidstilsynet har gitt samtykke til tiltak i vedtak datert 01.09.2020. 
Dette vil forelegges bygningsavdelingen i søknadsprosessen. 
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VEDLEGG 
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Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte
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Vedlegg 2: Innspill 
 
2.1 Parter som er varslet 
Følgende parter er varslet iht. mottatt adresseliste fra Alta kommune, datert 05.03.2020: 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statens Hus 9800 VADSØ  

NVE Region nord, Postboks 394 8505 NARVIK  

Sámediggi - Sametinget Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK  

Statens vegvesen region nord, Postboks 1403 8002 BODØ  

Troms og Finnmark Fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ  

BOSSEKOP SKOLE Altaveien 106 9513 ALTA  

GAKORI SKOLE Gakoriveien 30 9512 ALTA  

BOSSEKOP UNGDOMSLAG Thomasbakkveien 22 9513 ALTA  

ALTA NÆRINGSFORENING3 Markedsgata 3 9510 ALTA  

AVINOR Avinor AS Postboks 150 2061 GARDERMOEN  

BOREAL BUSS AS AVD ALTA Bjørn Wirkolas vei 11 9510 ALTA  

FINNMARKSEIENDOMMEN AVD VADSØ Kirkegata 20 9800 VADSØ  

THOMASBAKKEN GRENDELAG Reistadskogen 15 9513 ALTA   

ALTA KOMMUNE KOMMUNALTEKNIKK Postboks 1403 9506 Alta  

ALTA KOMMUNE MILJØ, PARK OG IDRETT Postboks 1403 9506 Alta  

ALTA KOMMUNE OPPVEKST OG KULTUR Postboks 1403 9506 Alta 

ALTA KOMMUNE PLAN OG BYGGESAK Postboks 1403 9506 Alta  

ALTA KOMMUNE TJENESTEOMRÅDE FOR HELSE OG SOSIAL Postboks 1403 9506 Alta   

Alta kommune v/barn -og unges representant Postboks 1403 9506 Alta  

Alta kommune v/Grunnforvaltning Postboks 1403 9506 Alta   

Alta kommune v/Landbruk Postboks 1403 9506 Alta  

Alta kommune v/næring Postboks 1403 9506 Alta 

Alta kommune v/sekretær for eldrerådet Martin Bosch Postboks 1403 9506 Alta  

Alta kommune v/sekretær rådet for likestilling av funksjonshemmede Postboks 1403 9506 Alta 
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Grunneiere/hjemmelshavere innenfor/inntil planområdet: 

 

 

 

 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 61 

 

 

 

 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 62 

 

 

 

 

 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 63 

 

 

 

 

 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 64 

 

 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 65 

 

 

 

 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 66 

 
 
 
 
 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 67 

2.2 Referat av innspill ved varsling 
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet kom det inn innspill fra i alt 9 ulike 
instanser/parter.  
 
Følgende kom med innspill: Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Troms og Finnmark 
fylkeskommune, Sametinget, Statens vegvesen Region nord, NVE, Avinor, Alta kommune ved 
kommunalteknikk, Alta kraftlag samt Marit Lundgren / Roar Giæver. 
 
Alle innspillene er referert og kommentert under.  
 

Statlige og fylkeskommunale myndigheter 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
Oppsummering av innspill i brev datert 07.05.2020: 
 

• Alta kommune har som strategi å satse på de 3 eksisterende forretningssentrene 
Bossekop, Sentrum og Elvebakken. Kommuneplanens arealdel for Alta kommune sier i 
bestemmelse 3.1.2 at tiltak skal «bidra til å bygge byen innover og styrke 
tresenterstrukturen.» Fylkesmannen mener kommunen må vurdere om det aktuelle 
tiltaket passer inn i disse planene for utvikling av byen, eller om det vil bidra til utilsiktet 
byspredning i strid med de statlige planretningslinjene for samordnet bolig, areal og 
transportplanlegging.  

• Vareutvalget til Coop Obs Bygg omfatter detaljhandelsvarer i tillegg til tradisjonelle 
byggevarer. Fylkesmannen mener kommunen derfor må vurdere om det aktuelle tiltaket 
faller inn under formålet i arealdelen, eller om det i realiteten er et forretningsbygg som 
planlegges. Det store antallet parkeringsplasser som er planlagt, tilsvarer det som har 
vært normen for forretnings- og kontorformål i gjeldende arealdel, og som fylkesmannen 
reiste innsigelse til ved høring av forslag til arealdel i 2019. 

• Fylkesmannen mener at den foreslåtte situasjonsplanen gir en dårlig arealutnyttelse. En 
for liten del av tomta benyttes til bygg, mens en for stor andel er planlagt for parkering. I 
et langsiktig perspektiv er næringsarealene i Alta begrenset, og det aktuelle området er 
sammen med Altahøyden sør de eneste næringsarealene så nær byen. Det gjør at 
kommunen må være bevisst på hva arealene brukes til. Fylkesmannen mener at hele 
arealet lagt ut til næringsområde i forslag til ny arealdel, bør planlegges samlet for å få en 
planmessig, effektiv og god arealutnyttelse i området. Kommunen bør også vurdere om 
planområdet i en langsiktig strategi for byutviklingen kan ha større verdi som et framtidig 
boligområde, enn som et nytt forretningsareal. 
Det store antallet parkeringsplasser som er planlagt, tilsier at det kan bli større 
publikumstrafikk til denne virksomheten enn det som er vanlig i næringsområder. I de 
eksisterende reguleringsplanene for området er det fastsatt at Altahøyden skal stenges, 
slik at den ikke lenger kan benyttes som atkomst til området. Det er derfor avgjørende at 
kommunen tar stilling til det framtidige trafikkmønsteret i området gjennom 
reguleringen, og om nødvendig stiller rekkefølgekrav. 

• Tiltakshaver mener planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning (KU), fordi det 
totale utbyggingsarealet ikke overskrider 15000 m2. Kommunen har behandlet saken 
politisk, og planutvalget anbefaler at planleggingen igangsettes basert på planinitiativet 
fra Coop. Vi gjør oppmerksom på at KU-forskriften vedlegg I, punkt 30, krever KU om den 
totale utbyggingen innenfor området vil overskride grensen på 15000 m2, selv om 
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utbyggingen ikke skjer samtidig. Fylkesmannen ber kommunen få klarhet i det totale 
utbyggingsarealet innenfor området, og om nødvendig stille krav om KU. Dersom den 
totale utbyggingen innenfor området ikke vil overskride grensen på 15000 m2, er 
Fylkesmannen enige med kommunen i at KU ikke er nødvendig. 

• Planområdet ligger i hovedsak på løsmasser som i NGUs kartløsning 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ er angitt som områder med stor eller svært stor 
sannsynlighet for marin leire. I planprosessen må det vurderes om den geotekniske 
rapporten fra 2014 dekker dagens krav i TEK 17, eller om det er nødvendig med nye 
undersøkelser. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at evt. nye undersøkelser må 
gjennomføres som ledd i planprosessen og ikke utsettes til tiltaksfasen, jf. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementets rundskriv H-5/18: «Ved siste plannivå er det ikke mulig å 
skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge 
byggesøknad. Kravet til ROS-analyse i lovens § 4-3 vil da ikke være oppfylt.» 

• Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i all planlegging etter plan- og 
bygningsloven. Fylkesmannen ber kommunen og tiltakshaver ha særlig fokus på hvordan 
universell utforming skal ivaretas i planområdet. Fylkesmannen anbefaler at følgende 
forslag til bestemmelse innarbeides i planforslaget: «Ved søknad om rammetillatelse skal 
det gjøres rede for hvordan universell utforming er ivaretatt i planområdet. Redegjørelsen 
skal følges opp av en kotesatt uteromsplan». En slik bestemmelse sikrer at hensynet til 
universell utforming blir tilstrekkelig vurdert i søknader om tiltak. 

• Fylkesmannen registrerer at tiltakshaver i sitt forslag til situasjonsplan har tatt 
utgangspunkt i den gjeldende bestemmelsen om parkeringsdekning for forretninger i 
kommuneplanens arealdel fra 2011, på 2,5 p-plasser pr 100 m2. I Fylkesmannens uttalelse 
til høring av arealdelen i 2019 reiste de innsigelse til at denne bestemmelsen ble 
videreført, fordi en så høy parkeringsdekning «ikke er i tråd med nasjonale føringer for 
samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.» Fylkesmannen viderefører dette 
standpunktet fra høringen til kommuneplanens arealdel, og ber om at kommunen og 
tiltakshaver reduserer antall parkeringsplasser for biler. Samtidig anbefaler Fylkesmannen 
at det tilrettelegges for en romslig, overbygd sykkelparkering som gir minimum 0,2 sykler 
pr 100 m2 bygningsareal. 

• Det er ikke kjente naturmangfoldverdier i planområdet. Vurderingene etter 
naturmangfoldlovens § 8 til 12 må allikevel framgå av et ev. vedtak i saken. Fylkesmannen 
anbefaler at disse vurderingene gjøres som en del av planprosessen og tas inn i 
planbeskrivelsen. Se mer informasjon i Klima- og miljødepartementets veileder T-1554 B 
Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk. 

• I referatet fra oppstartsmøtet registrerer Fylkesmannen at kommunen og tiltakshaver er 
klar over de fleste, vesentlige temaene innenfor Fylkesmannens ansvarsområde som må 
vurderes i planprosessen. Det gjelder bl.a. barn og unge, som er et av Fylkesmannens 
fokusområder. Overvannshåndtering, er et annet viktig tema, fordi episoder med kraftig 
nedbør er ventet å øke både i intensitet og hyppighet. Fylkesmannen minner om at 
planen må sikre tilfredsstillende støyforhold for den tilstøtende boligbebyggelsen i tråd 
med retningslinje T-1442/2016. Om det skulle være arealer med grunnforurensning i 
planområdet som ikke skal fjernes og deponeres på godkjent mottak, må de avmerkes på 
plankartet med hensynssone, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 bokstav a. 

• Planen skal behandles etter rutine for «Samordning av statlige innsigelser til kommunale 
planer etter plan- og bygningsloven» hvor Fylkesmannen skal samordne eventuelle 
innsigelser fra regionale statsetater og ev. avskjære innsigelser. I oppstartsfasen vil alle 
statsetater avgi sine innspill direkte til tiltakshaver. I høringsfasen vil uttalelser som kun 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
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inneholder merknader sendes direkte til kommunen. Uttalelser med innsigelser skal gå til 
Fylkesmannen som avgir en samordnet uttalelse, evt. avskjærer en innsigelse. 

• I henhold til § 5-2 ber Fylkesmannen kommunen å sende SOSI og PDF- versjonen av 
plankartet til kartverket Tromsø pr e-post plantromso@kartverket.no når arealplaner 
legges til offentlig ettersyn. 

 
Forslagsstillers kommentar:  
Det vurderes som avklart med planmyndighet at vareutvalget til Obs Bygg er innenfor det 
næringsformålet som tillates innenfor område som er benevnt som BN23 Thomasbakken i 
forslag til kommuneplanens arealdel som er under rullering. Området BN23 Thomasbakken 
er i det nye planforslaget til arealdelen angitt som område for servicenæring med samme 
type retningslinje for servicenæringer som i gjeldende plan. 
 
Situasjonsplan og utomhusplan er vesentlig endret fra varsel om planoppstart til det som her 
presenteres i planforslaget – bl.a. med en vesentlig reduksjon i antall parkeringsplasser. For 
øvrig forholder vi oss til kommunens vedtak om å tillate oppstart av planarbeid hvor 
intensjonen kun er å anvende arealer til Obs bygg med tilhørende infrastruktur. 
 
Som følge av de parallelle planprosessene i området har Alta kommune igangsatt arbeidet 
med en ny planprosess for å få regulert inn en permanent vegforbindelse gjennom 
Industrihøyden (eksisterende industriområde). Dette ble det første gang orientert om i møte 
den 11.05.2020. Det samlede konsekvensene for vegnettet vil derfor bli vurdert og beskrevet 
i denne planprosessen. Derfor vil også rekkefølgekrav knyttet til flytting av fv. 7988 i henhold 
til vedtatt reguleringsplan for avlastningsvegen knyttes opp til den initierte planprosessen til 
Alta kommune. 
 
Det vises til forklaringer og begrunnelser i planbeskrivelsens kapittel 4 når det gjelder 
forholdet til konsekvensutredninger. Vår vurdering er fortsatt at tiltaket ikke utløser krav til 
konsekvensutredning, utfra det faktum at totale utbyggingen innenfor området ikke vil 
overskride grensen på 15000 m2. 
 
Mht. universell utforming så er kravet at dette skal ivaretas jf. krav som er satt i TEK17, og 
det skal ikke åpnes opp for arealbruk og utforming for Obs bygg som er i strid med kravene i 
TEK mht. universell utforming. 
 
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse som konkluderer med at tiltaket medfører 
håndterbar risiko for liv og helse og materielle verdier. 
 
Det vises ellers til tilsvar fra tiltakshaver Coop Finnmark SA som også har gjennomgått 
innspillet fra Fylkesmannen, og de svarer punktvis på følgende måte: 
 
Forholdet til konsekvensutredning 
Tiltakshaver Coop Finnmark SA planlegger å holde seg under grensen for KU. Det 
foreliggeringen andre planer på kort eller lang sikt for resten av området. 
 
Grunnforhold 
Det ble foretatt grunnboringer av GeoNord AS i mars 2020. Datarapport fra denne 
grunnundersøkelsen legges ved dette svaret. 
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Universell utforming 
På situasjonsplanen er det lagt opp til fire P-plasser for bevegelseshemmede. Det er også 
lagt til rette for universell utforming på alle sosiale rom. Situasjonsplan viser dette i detalj. 
 
Parkeringsdekningen 
I varselet om oppstart av detaljreguleringen var det lagt opp til 176 p-plasser. 
Situasjonsplanen vi ender opp med nå viser at antall p-plasser er justert til 76. Grunnen til at 
vi ønsker så mange p-plasser er at vi forventer at det vil være mange kunder som kommer til 
butikken med tilhenger og vil derfor oppta 2 p-plasser. Dette sees på situasjonsplanen. Obs 
bygg er et byggevarehus og vi forventer i liten grad trafikk fra gående og syklende pga. 
varesortimentet som byggevarehuset blir å tilby. Vi setter allikevel av plass til 
sykkelparkering rett ved siden av hovedinngangen dersom det skulle være noen som 
ankommer byggevarehuset med sykkel som f.eks. ansatte. 
 
Andre forhold 
For å skjerme naboer og omgivelser for både lys og støy velger vi å sette opp støygjerde mot 
tilstøtende naboer (østsiden av bygget) og gjerde rundt resten av lagerområdet. Trafikken på 
området er lagt opp slik at vi skiller varetransport og kunder rett ved innkjøringen til bygget. 

 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune 
Oppsummering av innspill i brev datert 06.05.2020, mottatt 12.05.2020: 

• Fylkeskommunen beklager innledningsvis at deres innspill i saken kommer etter fristen. 

• Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel, og det vurderes at 

detaljreguleringsforslaget er i tråd med denne. Kommuneplanens arealdel er under 

rullering, men er ikke vedtatt ennå. Gjeldende plan er derfor kommuneplanens arealdel, 

vedtatt i 2011 som er gjeldende for området.  

• Det opplyses at det har vært oppstartsmøte med kommunen og et referat fra dette er 

vedlagt i varselet. Referatet inneholder opplysninger om statlige planretningslinjer som vil 

være relevant med det videre arbeidet med planforslaget. 

• Det presiseres i oppstartsvarselet at planinitiativet som presenteres ikke er tilknyttet noe 

kjøpesenter/handelspark, men omfatter næringsvirksomhet som på grunn av 

vareutvalget ikke faller inn under detaljhandelsbegrepet. Det opplyses også at 

reguleringsplanarbeidet er av en slik karakter at det ikke utløser krav om 

konsekvensutredning. Fylkeskommunen støtter planmyndighetens vurdering av dette 

spørsmålet, jfr. pkt. 5 i referat fra oppstartsmøtet. 

• Planmyndigheten har ellers oppsummert viktige tema i planarbeidet i pkt. 6 i referat fra 

oppstartsmøte, samt planprosessen videre. Troms- og Finnmark fylkeskommune støtter 

opplysningene som er gitt av planmyndighetene. De opplyser om at dersom ikke 

planprosessen følger krav satt i plan- og bygningsloven, kan det føre til innsigelse. 

• Plan, folkehelse og kulturarvavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i 

det aktuelle området og har derfor ingen særskilte merknader til søknaden. De minner 

imidlertid om aktsomhetsplikten, som bør tas med i et evt. vedtak. Det foreslås følgende 

formulering: 

«Kulturminner og aktsomhetsplikt:  
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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». 

Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til orientering, og vurderes som ivaretatt. 

 
 
Sametinget 
Oppsummering av innspill i brev datert 03.04.2020: 

• Etter Sametingets vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er 

fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske 

kulturminner. Sametinget har som kulturminnemyndighet derfor ingen spesielle 

kulturminnefaglige merknader til planen.  

• Det minnes om aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram 

gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses 

og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(kml.) § 8 annet ledd. Sametinget forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som 

skal utføre arbeidet i marken. 

• Sametinget minner om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør framkomme av 

bestemmelsene i den endelige reguleringsplanen og det foreslås følgende tekst: 

«Kulturminner og aktsomhetsplikten: Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme 

fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 

stanses. Melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 

nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles 

videre til dem som skal utføre arbeidet i marken».  

• Bestemmelsen bør også angis i forbindelse med enkelttiltak innenfor området. 

Sametinget minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 1917 er automatisk 

fredet ifølge kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et automatisk 

fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

• Det gjøres oppmerksom på at uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 

uttalelse fra Finnmark fylkeskommune. 

Forslagsstillers kommentar:  

Planen vil ikke påvirke områder som er viktige for å sikre samisk natur- og kulturgrunnlag. 

Innspillet tas til orientering, og vurderes som ivaretatt. 

 
Statens vegvesen, Region Nord 
Oppsummering av uttalelse i brev 07.05.2020: 

• Viktige arealpolitiske føringer i denne saken er de rikspolitiske retningslinjene for 

samordnet bolig-, areal-, transportplanlegging. Fokuset på en samordnet bolig-, areal- og 
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transportplanlegging er særlig viktig fordi det pågår flere store planprosesser i området 

som må ses på i sammenheng for å følge opp de nasjonale planretningslinene. 

Planleggingen av arealbruk og transportsystem i henhold til de statlige planretningslinjene 

skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og 

effektiv trafikkavvikling. 

• Statens vegvesen har et særlig ansvar for å følge opp regjeringens transportpolitikk som 

er konkretisert i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. De tre hovedmålene for 

transportpolitikken er å;  

o Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet.  

o Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen.  

o Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn 

og redusere andre negative miljøkonsekvenser. 

I sin videre vurdering og arbeid med planforslaget vil Statens vegvesen vurdere om 
tiltakene som er beskrevet i planen er i tråd med de nasjonale hovedmålene for 
transportpolitikken. Statens vegvesen har følgende konkrete innspill til arbeidet med 
reguleringsplanen: 

• I arbeidet med dette planforslaget må tiltakshaver forholde seg til vedtatte planer og 

andre planarbeid som pågår i samme området. På nåværende tidspunkt er det snakk om 

Detaljregulering for Altahøyden sør med plan-ID 20120013 og Områderegulering for Lille 

Skoddevarre med plan-ID 20170012. Planforslaget må også si noe om hvordan trafikken 

til og fra området vil utarte seg, trafikksikkerhet og hvordan planen vil tilrettelegge for 

gående og syklende. 

• Planområdet har i dag adkomst fra fv. 7988, som videre kobler seg på E45 i vest, og den 

kommunale vegen Thomasbakkvegen i øst. I vedtatt reguleringsplan for avlastningsvegen 

Parsell 1 Hjemmeluft – Alta sentrum, er det bestemt at dagens fv. 7988 som går gjennom 

planområdet skal flytte lenger sør samtidig som det skal etableres et nytt kryss ut på E45. 

Dagens kryss ut på E45 forutsettes da stengt. I arbeidet med Thomasbakken 

næringsområde må konsekvensene for vegnettet beskrives. Dette må ses i sammenheng 

med trafikken fra de omkringliggende områdene som skal benytte det samme vegnettet. 

For at Statens vegvesen skal kunne ta stilling til konsekvensene for trafikkavviklingen i 

området må dette temaet belyses godt. Det er viktig at Troms og Finnmark 

fylkeskommune som vegeiere av fylkesvegen gjennom området blir involvert i det videre 

planarbeidet. 

• Det må påregnes rekkefølgekrav knyttet til flytting av fv. 7988 i henhold til vedtatt 

reguleringsplan. Statens vegvesen vil være en aktiv part i det videre arbeidet. 

Forslagsstillers kommentar:  
Som vegvesenet selv er inne på, er det flere parallelle planprosesser innenfor det aktuelle 
området, samtidig som vedtatt reguleringsplan for avlastningsvegen Parsell 1 Hjemmeluft – 
Alta sentrum legger sine føringer for området. Derfor er det en utfordring å lage gode 
helhetlige trafikale løsninger for området. 
 
Som følge av de parallelle planprosessene i området har Alta kommune igangsatt arbeidet 
med en ny planprosess for å få regulert inn en permanent vegforbindelse gjennom 
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Industrihøyden (eksisterende industriområde). Dette ble det første gang orientert om i møte 
den 11.05.2020 hvor også Statens vegvesen var representert. Det samlede konsekvensene 
for vegnettet vil derfor bli vurdert og beskrevet i denne planprosessen. Derfor vil også 
rekkefølgekrav knyttet til flytting av fv. 7988 i henhold til vedtatt reguleringsplan for 
avlastningsvegen knyttes opp til den initierte planprosessen til Alta kommune. 
 
Det vises til planbeskrivelsens kap. 5.16 mht. trafikken til og fra planområdet, 
trafikksikkerhet samt hvordan planen vil tilrettelegge for gående og syklende. Coop Finnmark 
SA har selv innhentet tall som viser en forventet gjennomsnittlig kundestrøm for Coop Obs 
bygg Alta som ligger på 254 kunder pr. dag. 

 

NVE, Region Nord 
Oppsummering av innspill mottatt per e-post datert 24.03.2020: 

• Kommer med et generelt innspill til planen hvor det bl.a. påpekes at plan- og 
bygningsloven og byggeteknisk forskrift (TEK 10, kap. 7) setter tydelige krav til sikkerhet 
mot flom- erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det 
ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer 
skal også vurderes. 

• Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad 
av utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og 
krappere flomtopper nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne 
økte avrenningen, må det planlegges med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet 
som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av 
tilstrekkelig areal til tiltakene. 

• Det påpekes videre at det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. 
Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så bes det om at dette kommer klart 
frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, 
dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 

• Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for 
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon 
etter energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med 
energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

• Det vises til NVEs nettsider om arealplanlegging, NVEs sjekkliste for utarbeidelse av 
reguleringsplaner, NVEs karttjenester samt maler for kartlegging av skredfare i bratt 
terreng. Det henvises også til nettside som gir nyttige tips om overvannshåndtering i 
arealplanlegging. 

Forslagsstillers kommentar:  
Planforslaget er lokalisert i et område som ikke er ras- eller flomutsatt. Det er utarbeidet 
risiko- og sårbarhetsanalyse som konkluderer med at tiltaket medfører håndterbar risiko for 
liv og helse og materielle verdier, også mht. geoteknikk. 
 
Innspillet fra NVE vurderes som ivaretatt. 

 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 74 

Avinor 
Oppsummering av innspill datert 27.04.2020: 

• Det er utarbeidet en revidert restriksjonsplan for Alta lufthavn, vedtatt av 
Samferdselsdepartementet 12.05.2014. Luftfartstilsynet har den 14.12.2017 med 
hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i 
EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Alta lufthavn. Etter søknad fra Avinor endret 
Luftfartstilsynet den 15.04.2020 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CSADR-DSN 
utgave 4.  

• Planområdet ligger ca. 5120 – 5460 meter sørvest for landingsterskel til bane 11 (fra vest) 
ved Alta lufthavn. 

• Hele planområdet ligger innenfor den koniske flaten, som er en høyderestriksjonsflate / 
hinderflate i restriksjonsplanen for Alta lufthavn, hjemlet i EASA-krav CS ADR-DSN.H.415 
og CS ADRDSN.J.480 gjeldende fra 08.12.2017 samt § 3 i bestemmelsene til 
restriksjonsplanen. Restriksjonshøyden (den koniske flaten) ved planområdet ligger på 
kote 100 – 117 meter over havet (moh), med strengest restriksjoner nærmest lufthavnen. 

• Siden terrenghøyden innenfor planområdet ligger på kote 46 – 52 moh., vil en 10 meter 
høy ny bebyggelse og bruk av kraner til oppføring av den ikke komme i konflikt med den 
koniske flaten (hinderflate). Det legges da til grunn at kraner opererer maksimalt 20 
meter over takene på ny bebyggelse. Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til 
følgende regelverk for rapportering, registrering og merking av luftfartshinder: 
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-
kraner/ . 

• Planområdet er vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for 
flynavigasjonsanleggene ved Alta lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, 
navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011 samt § 4 i bestemmelsene 
til restriksjonsplanen. En siktanalyse viser at vi må godt over 200 moh før det blir fri sikt 
fra navigasjonsanlegget Alta DVOR til planområdet. BRA-krav for andre flynavigasjons-
installasjoner berøres ikke. Siden det ikke er aktuelt med slike byggehøyder, utformes ikke 
en særskilt bestemmelse om krav til radioteknisk vurdering og godkjenning av ny 
bebyggelse og bruk av kraner til oppføring av den. 

• Gjeldende flystøysonekart for Alta lufthavn er for perioden 2014 – 2025 og er beregnet av 
SINTEF, rapport A27417 datert 09.12.2015, i medhold av retningslinje T-1442/2012 om 
behandling av støy i arealplanlegging. Planområdet er ikke berørt av gjeldende 
flystøysoner for lufthavnen. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet fra Avinor tas til orientering og vurderes som ivaretatt. 

 

 

Kommunale myndigheter 
 
Alta kommune, kommunalteknikk 
Oppsummering av innspill i brev datert 07.05.2020, mottatt 14.05.2020: 

• Det er god kapasitet for vann og avløp i området. 

• Kommunalteknikk har infrastruktur som går igjennom varslet planområde. Oversikt over 

disse kan fås ved henvendelse til Kommunalteknikk. 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
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• Overvann må først og fremst håndteres lokalt. Maksimalt påslipp til kommunal 

overvannsledning er 20 l/s pr. dekar. VAO planen må vise hvordan overvann skal 

håndteres i planområdet og hvilken påvirkning tiltaket vil ha nedstrøms. 

• Kommunalteknikk må konsulteres i arbeidet med VAO planen. 

Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til orientering, og vurderes som ivaretatt. Det har vært dialog med 
kommunalteknikk i forbindelse med utarbeidelse av VAO-planen.  

 

Organisasjoner og private parter 

Alta Kraftlag 
Oppsummering av innspill i e-post datert 02.04.2020: 

• Alta Kraftlag ønsker at det blir regulert inn et avsatt område på ca. 3m x 3m for plassering 
av nettstasjon i reguleringsområdet. 

• Ved det tilfelle at effektbehovet overstiger 1250 A vil det bli nødvendig med plassering av 
nettstasjon i bygget. 

Forslagsstillers kommentar:  

Tiltakshaver er gjort kjent med innspillet fra Alta Kraftlag, og har vært i dialog med dem. Det 

settes av område for plassering av nettstasjon som kraftlaget selv er inne på. Innspillet tas til 

etterretning, og vurderes som ivaretatt. 

 

Marit Lundgren og Roar Giæver 

Oppsummering av innspill i e-post datert 07.05.2020: 

• Det planlagte Coop Obs bygg på Altahøyden med ca. 200 utvendige parkeringsplasser vil 

gi økt trafikk i området. Både av vanlig biltrafikk fra kunder og tungtrafikk av lastebiler til 

varetransport. Coop Obs er plassert på østsiden av tomta med varelevering mot Knausen 

/ Thomasbakkveien. Trafikken vil gi mer støv og støy til de som bor i nærheten. Det er god 

plass på tomta mot E 45. Coop Obs bygg bør plasseres mot E 45 og også ha 

vareleveransen mot E 45. Det vil gi minst mulig ulemper for familiene som bor i området. 

• Det er viktig at skogen mot Thomasbakkveien / Knausen beholdes. 

• Thomasbakkveien er i dag skolevei for barn fra Thomasbakken til Bossekop skole. 

Hvordan skolemønsteret i Alta vil bli fremover er høyst usikkert og det er ikke sikkert at 

Bossekop skole vil bestå. Skolen er bygningsmessig i dårlig forfatning. En bør ta i 

beregning at Gakori kan bli fremtidig skole for barna fra Thomasbakken. Det må være en 

sikker gang og sykkelvei mellom Thomasbakken og Gakori skole. 

Forslagsstillers kommentar:  
Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse som konkluderer med at tiltaket medfører 
håndterbar risiko for liv og helse og materielle verdier, også mht. trafikk, støv og støy. 
 
Når det gjelder trafikale forhold, herunder gang- og sykkelveier, vises det til kommentarer til 
innspillene fra hhv. Fylkesmannen og Statens vegvesen. Samtidig presiseres det at 



 
 Samfunnsutvikling 
 Kommune og arealplanlegging 
 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Thomasbakken næringsområde 76 

tungtrafikk av lastebiler til varetransport vurderes til å være meget begrenset – 
gjennomsnittlig 2 leveranser i uka. 
 
Det legges opp til at noe av skogen mot Thomasbakkvegen / Knausen beholdes. Samtidig vil 
det bli satt opp støygjerde mot Thomasbakkvegen. 
Innspillet tas til orientering, og vurderes som ivaretatt. 
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2.3 Referat av innspill ved offentlig ettersyn 
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Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 

 

3.1 Naturbasert sårbarhet 
Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad1 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no 

Sterk vind  X Ingen særskilt sårbarhet eller særlig 
utsatt. 

Store nedbørsmengder X  Lokal håndtering av overvann. Liten 
infiltrasjonsevne i bakken, store areal 
med parkering/bygg og nær vei. Intern 
overvannsnett med fordrøyning 
nødvendig. Dimensjonering av 
fordrøyning må avklares ved 
detaljprosjektering. Viktig at 
overvannssystem også tar høyde for 
smeltevann.  

Store snømengder  X Dimensjonering av snødeponi og taklast 
håndteres ved prosjektering. Ikke 
særskilt utsatt område. 

Annet?  X  

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

Flom i elver/bekker  X  

Springflo  X  

Historisk flomnivå2  X  

Annet?  X  

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

Radon  X  

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

Jord- og leirskred  X Se geotekniske utredninger og 
vurderinger, vedlegg 7-11. 

Kvikkleireskred  X Geotekniske utredninger, herunder 3. 
partskontroll, konkluderer med at Obs 
bygg ikke befinner seg i løsne- eller 
utløpsområde og er klarert for 
kvikkleireskred iht. NVE veileder 7/2014. 
Området vurderes som klarert mht. 
områdeskred. Se geotekniske 
utredninger og vurderinger, vedlegg 7-
11. 

Løsmasseskred  X  

Snø- og isskred  X  

 
1 I merknadsfeltet redegjøres bla for hvordan risikoen er håndtert i planen, eventuelt med referanse til 
aktuell planbestemmelse 
2 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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Steinras, steinsprang  X  

Historisk rasfare?3  X  

Annet?  X  

Dårlig byggegrunn 

Setninger X  Setningsfarlige masser er påvist. Se 
geotekniske utredninger og vurderinger, 
vedlegg 7-11. Det er behov for store 
utskiftinger av masser, eller pelling til 
fjell. 

Utglidninger  X  

Annet?  X  

Skadedyr 

?  X  

Annet? 

  X  

 
 

 
3 Kjenner man til at det har gått ras i området tidligere? Sjekk eksempelvis med lokalkjente 
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3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare X  Slukkevann kontrollert og tilstrekkelig. 
Rask uttrykning (under 10 min kjørevei). 
Ingen særskilt brannfare ut over normal 
for type tiltak. Lang avstand til 
omkringliggende bebyggelse. Alle 
rømningsveier må holdes frie for snø. 

Eksplosjonsfare  X Gass oppbevares iht. gjeldende regler.  

Forurenset vann 

Drikkevannskilde  X Kommunalt nett. 

Badevann, fiskevann, elver oa.  X  

Nedbørsfelt  X  

Grunnvannsnivået X  Bør vurderes nærmere dersom det er 
behov for store utskiftinger av masser. 

Annet?  X  

Forurensning – grunn4 

Kjemikalieutslipp  X Ingen særskilt fare for utslipp, ikke økt 
sårbarhet i området. 

Annet?  X  

Forurensning – luft  

Støy5   X Se støyutredning, vedlegg 5. Støy fra 
vegtrafikk på parkeringsområdet ved 
nærmeste bebyggelse er vurdert til å 
være helt underordnet støyen fra 
vegtrafikk på vegnettet. Utbyggingen i 
området vil ikke øke støyen merkbart (> 
3,0 dB). Planretningslinje T-1442 
tilfredsstilles fullt ut uten spesielle tiltak. 

Støv/partikler/røyk X  Ubetydelig i driftsfasen. Det beregnes 
bruk av truck opptil 1 time om dagen til 
f.eks. lossing og lasting av materialer, 
men truck skal være elektrisk. Ingen 
særlig sårbarhet i nærheten. 
Aktuelt i byggefasen ved utskifting av 
masser. Vanning av kjøretøy el andre 
støvreduserende tiltak kan bli 
nødvendig.  

Lukt  X Ingen vesentlig fare for lukt 

Annet?  X  

 
4 Nåværende/tidligere virksomhet på og ved området som kan ha forurenset grunnen. Vibrasjoner i 
grunnen? 
5 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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Lagringsplass farlige stoffer6 

?  X  

Skytefelt (militært/sivilt) 

Støy 

Annen fare  X  

Smittefare 

?  X  

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 

Høyspentlinje  X  

Trafo  X  

Andre installasjoner?  X  

Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  X  

Militære anlegg7  X  

Tidligere avfallsdeponi  X  

Annet?  X  

 
 
 

3.3 Sårbarhet pga infrastruktur 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Forurensning 

Støy  X  

Støv/partikler  X  

Lukt  X  

Annet?  X  

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei X  Myke trafikanter vurderes. Ingen 
vesentlig trafikkfare. Mindre utbedring i 
form av tilknytning til G/S vei ved 
Thomasbakken. Se kap. ROS og 
trafikkutredning, vedlegg 4. 

Annet?  X  

Ulykker på nærliggende transportåre8 

Vann/sjø  X  

Luft  X  

Vei  X  

Damanlegg  X  

Bru  X  

Annet?  X  

 
6 Eksempelvis avfallsdeponi, industrianlegg, havner, bensinstasjoner, lagring av radioaktivt materiale 
7 Eksempelvis fjellanlegg, piggtrådsperringer etc 
8 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 

http://www.stralevernet.no/
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Strategisk sårbare enheter9 

Sykehus/helseinstitusjon  X  

Sykehjem/omsorgsinstitusjon  X  

Skole/barnehage  X  

Flyplass  X  

Viktig vei  X Ny avkjørselsløsning fra 
Kautokeinoveien (Rv98) avklares 
gjennom egen reguleringsplan. 

Bussterminal  X  

Havn  X  

Vannverk/kraftverk  X  

Undervannsledninger/kabler  X Strømkabler til revet bygg forutsettes 
håndtert ved rivning. 

Bru/Demning  X  

Sykehus/helseinstitusjon  X  

Annet?  X  

 

3.4 Annet 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

Fare for kriminalitet  X Utendørs laging: små varer låses inn, 
store varer bak låst port 

Frykt for kriminalitet  X  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv - og derfor bør ha 
en grundig vurdering 
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Vedlegg 4: Trafikkutredning Thomasbakken 
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Vedlegg 5: Coop Obs bygg, støyvurdering 
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Vedlegg 6: Forenklet VAO-plan
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Vedlegg 7: Grunnundersøkelser datarapport 
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Vedlegg 8: Geoteknisk premissnotat
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Vedlegg 9: 3. partskontroll av vurdering av områdestabilitet 
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Vedlegg 10: Supplerende vurdering av områdestabilitet 
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Vedlegg 11: Ny 3. partskontroll 
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Vedlegg 12: Skiltplan 
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