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NOTAT 

  

OPPDRAG Detaljregulering B9, Alta DOKUMENTKODE 10204833-PLAN-NOT-002 

EMNE Oppsummering av innspill til planoppstart TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Østlyngen Eiendom AS OPPDRAGSLEDER Tom Langeid 

KONTAKTPERSON Raymond Olsen  SAKSBEHANDLER Ivar Bjørnstad 

KOPI  ANSVARLIG ENHET 4032 Arealplan og utredning 

1 Innledning 
Oppstart av planen ble varslet den 17.08.18, med frist for å sende inn innspill den 19.09.18. 
Planen ble utlyst i Altaposten 22.08.18. 

Ved fristens utløp er det kommet 4 innspill, og 4 innspill etter fristen: 

 NVE       30.08.18 

 SVV       31.08.18 

 Finnmark Fylkeskommune    10.09.18 

 Fylkesmannen i Finnmark    18.09.18 

 Samtinget      25.09.18 

 Kommuneoverlegen     05.10.18 

 Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune 21.01.19 

 Finnmark skogselskap     23.01.19 
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2 Gjennomgang av innspill 
Innholdet i innspillene beskrives i det følgende, med tiltakshavers foreløpige kommentarer.   

 Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 30.08.18 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 
NVE gir råd og veiledning om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av 
arealplaner etter plan- og bygningsloven.  

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og 
skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) 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. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

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. NVE kan 
avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok 
ivaretatt i planen. 

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. 
Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.    

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet tas til orientering.  

 Statens Vegvesen, datert 31.08.18 

Tilknytning til riks- og fylkesvegnett 

Det viktigste hensynet tiltakshaver og Alta kommune må ivareta i planprosessen videre er forholdet 
til allerede vedtatt reguleringsplan for den planlagt avlastningsvegen for E6, Hjemmeluft – Alta 
sentrum, parsell 1. Dersom tiltaket kommer i berøring med riks- eller fylkesvegnettet må dette 
reguleres i en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

Statens vegvesen ser det som positivt at forretninger, kontorer og boliger på sentrum utvides, 
fremfor at det etableres nye tiltak utenfor sentrum. Dette støtter opp under en samordnet bolig,- 
areal, og transportplanlegging, og gir gode muligheter for økt kollektivbruk og reduksjon i 
biltrafikken slik at de nasjonale klimamålene kan nås. I vårt innspill av 14.2.2018 til Alta kommune i 
varsel om oppstart av reguleringsplan for felt A9, Alta sentrum, ba vi om at utbyggingen av Amfi må 
ses i sammenheng med øvrige etableringer i sentrumsområdet. Statens vegvesen vil fortsatt 
henstille til Alta kommune om å vurdere behovet for å igangsette et arbeid med å se på samlet 
virkning av de større etableringene på Alta sentrum. Etter vår vurdering vil dette være viktig for å 
sikre en helhetlig utforming av trafikksystemene i området, slik at det blir lett lesbart for 
trafikantene, og det unngås unødvendige systemskifter for de som går og sykler. Tiltak for å 
fremme bolyst, folkehelse og miljø er viktige elementer når en ny boligetablering planlegges. 
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Statens vegvesen ønsker at tiltakshaver og Alta kommune beskriver hvordan trafikken rundt vil 
påvirkes av utbyggingen. Vi ønsker vurderinger av om den vil gi konsekvenser for totalavviklingen 
av trafikken i Alta sentrum og om de nærliggende rundkjøringene er dimensjonert for den økte 
sentrumstrafikken. 

Vi ber derfor om at det i videre planprosess ses på: 

- Den helhetlige trafikkavviklingen i utbyggingsområdet. 

- Sømløse tilrettelegginger for gående og syklende trafikanter. 

- Kollektivløsninger utover eksisterende busslommer og nærliggende busstasjon hvis 
nødvendig. 

- Særskilte løsninger for skoleelever - hvordan ser man for seg trygg skoleveg for barn og 
unge for å ivareta nasjonale føringer for økt andel gående og syklende når den endelige 
skolestrukturen i kommunen er vedtatt? 

- Universell utforming må ivaretas. 

- Det må settes av tilstrekkelig areal til parkering og vareleveranser/adkomst til boliger, 
kontorer og forretninger i nybygg. 

Forslagsstillers kommentar: 

Innspillet tas til orientering.  

Utarbeiding av planen vil skje i dialog med kommunen og SVV med tanke på grensesnitt mot 
Detaljregulering avlastningsveg Alta, trinn 1: Hjemmeluft – Alta sentrum. 

 Finnmark fylkeskommune, datert 10.09.18 

Finnmark fylkeskommune har følgende innspill til planarbeidet:  

Barn og unge:  

Utbygging og gjennomføring av tiltak bør skje i samsvar med RPR for barn og unge, T-2/08. Lokale 
leke- og oppholdsmuligheter for barn og unge bør vurderes før boliger og veier plasseres. Det er 
viktig at disse arealer som er kvalitativt egnet for lek og opphold.  

Grad av utnytting:  

Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i reguleringsbestemmelsene. Andre 
beregningsmåter enn de som er definert i byggeteknisk forskrift kapittel 5 kan ikke benyttes.  

For skoler bør det angis minste uteoppholdsareal inklusive lekeareal (MUA). MUA angis i m2 pr 
enhet og skrives MUA=00 m2. Uteoppholdsareal er de deler av tomten som ikke er bebygd eller 
avsatt til kjøring og parkering og er egnet til dette formålet.  

Fremstilling av arealplan:  

Fargelegging, skravur og annen symbolbruk i plankart skal være i samsvar med nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.  

Dersom kommunen ikke alt har gjort det, sa anbefaler vi at plankartet sendes til Kartverket for 
kvalitetssikring. Plankart som skal kontrolleres sendes som SOSI-fil og pdf-fil til 
planVadsø@kartverket.no  

Universell utforming:  

Ivaretakelse av hensynet til personer med nedsatt funksjonsevne er et viktig mål i arealpolitikken 
jfr. veileder T 5/99 B, tilgjengelighet for alle. Kommunene har som planmyndighet ansvar for å følge 
opp dette.  
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Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi i regjeringens handlingsplan for å bidra til å 
gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering. Prinsippet om universell utforming 
skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak, og har særlig fokus på 
personer med nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, 
bevegelse, forståelse og følsomhet for miljø-påvirkning. 

Universell utforming må kunne gjenfinnes i drøftingene i planens hovedmål, planbeskrivelse og 
bestemmelser. Regjeringens mål er at bolig- og bygningsmassen skal kunne brukes av alle, og legger 
særlig vekt på at arealer som skal være avsatt for allmennheten, for eksempel leke- og 
oppholdsplasser, parkeringsplasser og andre offentlige rom blir vurdert opp mot kriteriet om 
universell utforming. I det aktuelle tilfellet vil det for eksempel være særlig viktig at lekeplassen 
som er forespeilet på taket er tilgjengelig og tilpasset eventuelle barn med funksjonsnedsettelse. 

Forslagsstillers kommentar: 

Forholdet til barn og unge blir redegjort for i planbeskrivelsen iht RPR, og fulgt opp, hvis nødvendig, 
i planens bestemmelser. 

Forholdet til grad av utnytting blir redegjort for i plankartet iht nasjonal produktspesifikasjon og i 
planens bestemmelser.  

Forholdet til universell utforming blir redegjort for i planbeskrivelsen, og fulgt opp, hvis nødvendig, i 
planens bestemmelser. 

 Fylkesmannen i Finnmark, datert 18.09.18 

Fylkesmannen i Finnmark har følgende innspill til planarbeidet:  

Ny versjon av reguleringsplanveilederen  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en reguleringsplanveileder (1. 
september 2018) som er tilgjengelig på planlegging.no. Vi anbefaler at veilederen benyttes i 
forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen.  

Nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging  

De nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging ble vedtatt den 12. juni 2015, se 
planlegging.no. Forventningene skal legges til grunn i arbeidet med planer etter plan- og 
bygningsloven. Se også plan- og bygningslovens § 3-1 Oppgaver og hensyn i planleggingen etter 
loven.  

Regjeringen forventer blant annet at:  

 Kommunene sikrer trygge og helsefremmende bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy 
og luftforurensning.  

 Kommunene tar vare på naturverdiene og legger til rette for fysisk aktivitet og trivsel for 
hele befolkningen ved å sikre sammenhengende grønne strukturer, åpne vannveier og nær 
tilgang til områder for lek, idrett, rekreasjon og nærfriluftsliv.  

 Kommunene legger prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming til grunn i 
planlegging av omgivelser og bebyggelse  

 
Estetikk  

Kommunen har et stort ansvar for å sikre estetisk kvalitet i våre omgivelser. Estetisk kvalitet skal 
ligge som en grunnleggende premiss i all planlegging, jf. plan- og bygningslovens § 1-1. Vi ber 
kommunen om å stille krav som sikrer en god estetisk utforming av bebyggelsen, jf. plan- og 
bygningslovens § 12-7 nr. 1.  
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Grad av utnytting  

Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i reguleringsbestemmelsene. Andre 
beregningsmåter enn de som er definert i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk 
forskrift) kapittel 5 kan ikke benyttes. I områder for kjøpesentre/forretning skal grad av utnytting 
alltid fastsettes som bruksareal (BRA).  

Barn og unge  

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, har som intensjon å 
styrke innsatsen for barn og unges nærmiljø. Retningslinjene og Temaveileder Barn og unge og 
planlegging etter plan- og bygningsloven, beskriver viktige nasjonale mål for barn og unges 
oppvekstmiljø.  

Retningslinjene stiller funksjonskrav til lekearealer, og skal legges til grunn for kommunens 
planlegging. Retningslinjene omfatter solforhold, helning, støynivå og størrelse.  

Fylkesmannen ser det som viktig at det reguleres inn arealer til lek innenfor planområdet i henhold 
til anbefalinger gitt i rikspolitiske retningslinjer.  

Folkehelse og friluftsliv  

Kommunen skal fremme folkehelse innen de oppgaver og virkemidler kommunen er tillagt, 
herunder ved lokal utvikling og planlegging. Det betyr at folkehelse skal integreres i all planlegging, 
og at man i planleggingen tar hensyn til faktorer som kan ha innvirkning på helsen. Det er viktig at 
grøntområder for friluftsliv i nærmiljøet og i tilknytning til sentrum, skoler og barnehager ivaretas. 
Gode nærmiljøer og muligheter til å utøve fritidsaktiviteter er nødvendig for å sikre barn og unge 
gode levekår, utviklingsmuligheter og trygge oppvekstmiljø.  

Støy  

Retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplanlegging, skal legges til grunn ved 
arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven i kommunene og i 
berørte statlige etater. Retningslinjen kommer blant annet til anvendelse ved etablering av nye 
boliger eller annen støyfølsom arealbruk, ved eksisterende eller planlagt støykilde og etablering av 
ny støyende virksomhet.  

Det er en nasjonal målsetting å redusere støyplagene. Kommunen skal ivareta støyhensyn ved sin 
arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.  

Dersom kommunen har grunn til å tro at støynivåene overskrider nedre grense for “gul sone” i 
retningslinjen må det utarbeides en støyfaglig utredning. En eventuell støyfaglig utredning må 
synliggjøre støynivåer ved ulike fasader på de aktuelle bygningene og på ute- oppholdsareal.  

Fylkesmannen anbefaler at kommunen tallfester støygrensene ut fra de anbefalingene som er gitt i 
retningslinjen eller i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. En slik type formulering kan for 
eksempel være: Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB.  

Forslagsstillers kommentar: 

Innspill om planveileder og nasjonale forventninger tas til orientering. 

Forholdet til estetikk ivaretas i planens bestemmelser. 

Forholdet til grad av utnytting blir redegjort for i plankartet iht nasjonal produktspesifikasjon, og 
hvis nødvendig i planens bestemmelser.  

Forholdet til barn og unge blir redegjort for i planbeskrivelsen iht RPR, og fulgt opp, hvis nødvendig, 
i planens bestemmelser. 

Innspill om folkehelse og friluftsliv tas til orientering. 
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Forholdet til støy blir redegjort for i planbeskrivelsen iht T-1442, og fulgt opp, hvis nødvendig, i 
planens bestemmelser. 

 Sametinget, datert 25.09.18 

Sametinget har følgende innspill til planarbeidet 

Detaljreguleringens forhold til samiske interesser 

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens plandel er å 
sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). Denne 
bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er derfor 
også av betydning ved tolking av lovens øvrige bestemmelser. 

Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i 
planleggingen innebærer også en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å 
bringe regionale planer inn for departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk 
kultur eller næringsutøvelse ikke er tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4). 

Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin deltaking 
i planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar 
måte overfor planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen begrunner og 
konkretiserer hensyn som bør og må tas i planleggingen for å sikre det samiske naturgrunnlaget. 
Den ble vedtatt av Sametingets plenum i juni 2010 og vil være relevant i forbindelse med den her 
typen av planarbeid. Når det gjelder planer i mer tettbebygde strøk viser vi bl.a. til pkt. 5.2. 

Planveilederen kan lastes ned fra Sametingets hjemmeside www.samediggi.no: 

https://www.sametinget.no/Politikk/Saker-og-dokumenter 

Detaljreguleringens forhold til samiske kulturminner 

Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at 
planforslaget kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har som 
kulturminnemyndighet derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til detaljreguleringen. 

Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av bestemmelsene for 
reguleringsplanen og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid i 
marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må 
arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune omgående, jf. 
lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene 
forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
 

Vi minner også om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet i følge kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, 
teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, 
reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne 
oppregningen er heller på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og 
registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Finnmark fylkeskommune. 
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Forslagsstillers kommentar: 

Forholdet til samiske interesser følges opp i planbeskrivelsen iht Sametingets planveileder for 
sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv for planlegging etter 
plan- og bygningslovens plandel. 

Forholdet til samiske kulturminner følges opp i planbeskrivelsen gjennom en gjennomgang av 
kartlagte kulturminner oppført i riksantikvarens databaser. 

Innspillet om forslag til bestemmelse ang aktsomhetsplikten tas til følge. 

 Kommuneoverlegen, datert 05.10.18 

Kommuneoverlegen har følgende innspill til planarbeidet: 

 Generelt vises det til kravene i forskrift om miljørettet helsevern, 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486, særlig kravene i § 7 om 
overordnet krav, § 8 om beliggenhet, § 9 om helsemessige ulemper som virksomhet eller 
eiendom påfører omgivelsene.  

 Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/16 og tilhørende veileder 
må legges til grunn i planleggingen. Støy må utredes som et eget tema. Det må tas hensyn 
til planlagt avlastningsvei i området. 

 I forbindelse med planarbeidet må det stilles krav til støy i bygg- og anleggsfase. 

 Området har beliggenhet i randsonen av Alta sentrum, med nærhet til Nordlyskatedralen. 
Det anses som viktig at estetikken i området gis en vurdering, spesielt med tanke på 
helheten i sentrumsområdet. 

 Det må etableres snarveier gjennom feltet, spesielt gjelder dette til/fra dagens gang- og 
sykkelvei langs Aronnesveien.  
 

Forslagsstillers kommentar: 

Forholdet til støy blir utredet i støyfagligrapport, omtalt i planbeskrivelsen og fulgt opp, hvis 
nødvendig, i planens bestemmelser.   

Forholdet til estetikk ivaretas i planens bestemmelser. 

Innspill om snarveier tas til orientering. 

 Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune, datert 21.01.19 

Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune har følgende innspill til planarbeidet: 

Skogbrukssjefen opplyser om at all skog i Alta er definert som verneskog etter skogbrukslovens § 
12. Dette gjelder også skogen innenfor planområdet. Videre opplyser Skogbrukssjefen at 
grunnforholdene i området inneholder mye leire. Skogen fungerer som verne skog ved at 
rotsystemet reduserer faren for erosjon. Skogen har også stor betydning for fugle- og dyrelivet i 
sentrum. Skogbrukssjefen ber om at ved utbygging skal erosjon, fugle- og dyreliv hensynstas. 

Skogbrukssjefen nevner at det var tidligere to sittebenker ved skogstien lang gang- og sykkelvegen, 
samt ca. 10 – 12 informasjonsplakater og en infotavle nederst i bakken på eiendom 28/75. Etter 
mye hærverk på skogstien ble opplysningsplakatene fjernet, og Skogbrukssjefen anmoder at planen 
ikke forringer muligheten for opprettelse av en evt skogsti gjennom området. 

Skogbrukssjefen opplyser om verdiene ved å bruke krysslaminert tre som er gunstig for klima, helse 
byggetid, styrke og vekt, samt godkjent ifb med brannkrav. Skogbrukssjefen formidler videre at det 
er ønskelig å bruke KL-tre som et av hovedelementene i bygningsmassen i B9.  
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Forslagsstillers kommentar: 

Skogsområde ivaretas ved at området avsettes til formålet «Særlige landskaphensyn» med 
bestemmelser om å ivareta området og vegetasjonen, samt bestemmelser om at inngrep må skje i 
samråd med Skogbrukssjefen. 

Planforslaget åpner for å etablere sti/snarveier gjennom området. 

Merknad ang KL-tre som material i bygningsmassen i B9 tas til orientering. 

 Finnmark skogselskap, datert 23.01.09 

Finnmark skogselskap har følgende innspill til planarbeidet: 

Gnr 28 bnr 75 på østsiden av planområdet eies av Finnmark skogselskap. Finnmark skogselskap er 
nabo til planområdet. Vi kan ikke se å ha mottatt orientering om planlagte tiltak. Det synes vi er 
beklagelig 

Finnmark skogselskap har hatt befatning med skogstien som ble anlagt i 2002 i området, skogstien 
var en informasjonssti med tavle, plakater og sittebenker. På skogselskapets eiendom som også 
grenser inn mot planområdet er en av sentrums første skogplantefelt. Dette ble plantet i 1936 av 
soldater fra Altagård (Altabataljonen) og fremstår i dag som et meget flott furufelt i et dette 
området. Tiltak som påvirker plantefeltet ønsker vi ikke og ber om at det opprettes en buffersone 
på 20 m. mot gnr 28 bnr 75. 

Varsel om oppstart og vårt innspill vil bli lagt fram for styret i Finnmark skogselskap som en 
orientering. Ellers ingen merknader.   

Forslagsstillers kommentar: 

Det er beklagelig at Finnmark skogselskap ikke ble varslet ved planoppstart. Finnmark skogselskap 
sto ikke på underretningslisten vi mottok fra kommunen i forkant av varsel om planoppstart. 

Innspillet om buffersone mot eiendom 28/75 tas til orientering.  

 


