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 Saksfremlegg 

  Arkivreferanse: 2019/6096-16 

Saksbehandler: Annette Åsgård 

 

Planlagt behandling 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

  Planutvalget 

Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Komsaveien 

Administrasjonens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges detaljreguleringsforslag for Komsaveien, 
bestående av plankart datert 24.05.21, bestemmelser og planbeskrivelse datert 27.05.21, ut til offentlig 
ettersyn med seks ukers merknadsfrist. 

Saksutredning 

Vedlegg 

1 Plankart offentlig ettersyn, datert 24.05.21 

2 Plankart undergrunn offentlig ettersyn, datert 24.05.21 

3 Bestemmelser offentlig ettersyn, datert 27.05.21 

4 Planbeskrivelse offentlig ettersyn, datert 27.05.21 

5 Vedlegg til planbeskrivelsen offentlig ettersyn, datert 27.05.21 

3D modell av konseptforslaget er tilgjengelig i kommunens visualiseringsverktøy OpenCitiesPlanner. 
Tilgang finnes via kommunens kartportal på kommunens hjemmeside eller klikk her. 

Andre saksdokumenter finnes på saksnummer 2019/6096, 2021/3310, 16/3238 (ESA), 17/2960 (ESA) og 
18/1002 (ESA). 

Bakgrunn for saken 
Haldde arkitekter har på vegne av Sentrumsboliger AS utarbeidet forslag til detaljregulering for 
Komsaveien. Reguleringsplanens hensikt er å tilrettelegge for etablering av inntil 70 nye boenheter, samt 
tilhørende teknisk infrastruktur.  

Administrasjonen mottok forespørsel om oppstart for detaljregulering for Komsaveien den 14.06.16. Det 
ble holdt et oppstartsmøte den 04.07.16. Grunnlaget for møtet var en konseptskisse som viste 8 
eneboliger i rekke og 80-100 boenheter i blokk. Planspørsmålet ble politisk behandlet av planutvalget den 
28.06.2017 (PS 46/17). Planutvalget vedtok følgende føringer for videre planarbeid: 
 

 Antallet boenheter må tilpasses området og gjeldende planer. Planutvalget vil ta stilling til antall 
boenheter etter at høringsuttalelser har kommet inn.  

 Ca. 40% av boenhetene må være utleieenheter med tilvisningsrett.  
 Dagens næringsbygg på eiendom gnr/bnr. 29/262 (tidligere bilforretning) må saneres.  
 Parkeringshus/kjeller må etableres i sammenheng med blokkbebyggelsen slik at man unngår 

bakkeparkering i størst mulig grad.  
 Eksisterende grønnstruktur på kommunal eiendom gnr/bnr. 29/268 må i all hovedsak bevares 

(Stor eldre furuskog).  

https://eu.opencitiesplanner.bentley.com/alta/altai3d
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 Flere og bedre uterom må etableres.  
 Fortausløsning må vurderes på nytt. Det må også lages en løsning for gående/syklende der 

Komsaveien stenges slik at ferdsel sikres.  
 Vegsystem justeres noe  
 Estetiske vurderinger av plassering og utforming av bygg må stå sentralt da området har 

bebyggelse på alle sider og er eksponert fra E6.  
 

Etter planutvalgets vedtak ble det avholdt nytt oppstartsmøte den 08.11.2018. I oppstartsmøtet ble 
forslagsstiller informert om at fordi gnr/bnr. 29/1 er avsatt i kommuneplanens arealdel til offentlig 
tjenesteyting/boligsosiale formål og deler av planområdet er kommunalt areal, må tiltakshavere søke om 
opsjoner på nevnte arealer. Kommunen mottok søknad om opsjon for kommunens areal gnr/bnr. 26/298 
den 24.02.21. Planutvalget innvilget opsjonssøknad for kommunens areal den 28.04.21 (PS 48/2021), med 
følgende vilkår: 

 Sentrumsboliger AS gis frist til desember 2021 til å ferdigstille detaljreguleringen. 
 Andel utleieboliger totalt i prosjektet skal ikke være mindre enn 40 % av boligene. 
 Kommunen skal ha tilvisningsavtale på 40% av utleieboligene. 
 Før reguleringsplanen kan vedtas skal det være inngått en intensjonsavtale med Alta kommune 

om utleieboliger med tilvisning. Avtalen skal gjøre rede for hvilke byggetrinn det planlegges for 
utleieboliger, og når kommunen kan forvente at utleieboliger med tilvisning er etablert. 

 Opsjonen faller bort dersom reguleringsplanen ikke er vedtatt innen fristen. Siste mulighet er 
kommunestyret 10. desember. Opsjonen faller også bort dersom det ikke blir tilrettelagt for 
utleie med tilvisning i prosjektet. 

 Ved en eventuell forlengelse av opsjon, vil kommunen vurdere å pålegge et opsjonsgebyr på kr. 
100.000. 

 
Administrasjonen mottok den 23.02.2021 brev fra Finnmarkseiendommen (Fefo) om at Sentrumsboliger 
AS har søkt om opsjon på Fefo sitt areal og ønsker kommunens uttalelse. Fefo er orientert om 
planutvalgets vedtak omkring kommunalt areal. 

Planstatus 
Området er i kommuneplanens arealdel (planid.: 20170001) avsatt til boligbebyggelse, offentlig eller 
privat tjenesteyting, blå/grønnstruktur, samt veg.  

 

Figur 1: Bilde av kommuneplanens areadel, planområdets avgrensning er markert med rosa linje. Svart stiplet linje 
viser område som krever felles planlegging.    
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Planforslaget 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

1. Plankart over grunn 
2. Plankart under grunn 
3. Bestemmelser 
4. Planbeskrivelsen 
5. Vedlegg til planbeskrivelsen:  

 Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
 Vedlegg 2: Innspill 
 Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 
 Vedlegg 4: Overordnet VA-plan 
 Vedlegg 5: Geoteknisk rapport og supplerende geoteknisk notat 
 Vedlegg 6: Støyutredninger 
 Vedlegg 7: Veiprosjektering med uttalelse fra Rambøll 
 Vedlegg 8: Solstudie 
 Vedlegg 9: Uttalelse etter befaring vedr. kulturminner 
 Vedlegg 10: Uttalelse vedr. boligsosial beskrivelse  
 Vedlegg 11: Konsept – Komsaparken 

Planens intensjon 
Planens intensjon er å legge til rette for inntil 70 nye boenheter ved Komsaveien bestående av ulik type 
bebyggelse: blokkbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse, grønnstruktur, leke, og uteoppholdsarealer, 
parkeringskjeller, parkering og samferdselsanlegg.  

 

Figur 2: Plankart over grunn, detaljregulering for Komsaveien.  

Bebyggelsen 
Feltet er delt opp i tre deler – summen av antall boenheter skal ikke overskride 70 boenheter totalt. 
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Konsentrert småhusbebyggelse (B1) – inntil 10 boenheter 
Innenfor område B1 legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Det tillates inntil 10 nye 
boenheter fordelt på 3 etasjer over bakkenivå.  

 

Figur 3: Bildet viser felt B1, hentet fra konseptskisse. 

Blokkbebyggelse (B2) – inntil 30 boenheter 
Innenfor område B2 legges det til rette for blokkbebyggelse. Det tillates inntil 30 nye boenheter. 
Områdets sørøstlige del tillates etablert med 4 etasjer som følge av terrengforhold, mens resterende 
tillates etablert med 3 etasjer.  

 

Figur 4: Bildet viser felt B2, hentet fra konseptskisse. 

Konsentrert småhusbebyggelse (B3) – inntil 40 boenheter 
Innenfor område B3 legges det til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Det tillates inntil 40 boenheter 
fordelt på 3 etasjer over bakkenivå.  
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Figur 5: Bildet viser felt B3, hentet fra konseptskisse. 

Grønnstruktur og lekeplasser 
I planforslaget beskrives grønnstrukturen slik at det med bakgrunn i den eksisterende grønnstrukturen på 
området, har prosjektet fått tilnavnet Komsaparken. Grønnstrukturen og uteoppholdsarealene skal 
strekkes inn i boligområdene i form av parker. Planforslaget viser til at det innenfor grønnstrukturen skal 
være elementer som: beplanting, rekreasjonsarealer, takoverbygde arealer, lekeapparater og 
trimapparater. Konseptet viser til 4 ulike parksoner: 

 Park 1 – Består av en furuskog som vil bli ryddet, høyverdige trær er oppmålt og regulert bevart. 
Det vil innenfor dette området være et fokus på ro og rekreasjon ved at det etableres opphøyde 
stier, bålplass/gapahuk og møblering. Skogen skal belyses med stemningsbelysning uten hard 
blending. Eksisterende skogbunn skal bevares i størst mulig grad.   

 Park 2 – Innenfor dette området vil det være et fokus på fysisk aktivitet. Området skal etableres 
med trimapparater. 

 Uteoppholdsareal 1 – Har som formål å dra det grønne inn i boligområdene. Det vil her være en 
kombinasjon av lek, beplanting og rekreasjon.  

 Uteoppholdsareal 2 – Har samme formål som punkt over. Begge uteoppholdsarealene har som 
formål å være et sted for både barn og voksne, hvor det legges opp til apparater som lekestativer, 
sykkelstativer, møblering med benker og bord, grillplass, beplantning av bærbusker og arealer til 
eventuelle parsellhager.  

Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Det er i forbindelse med reguleringen av Lille-Komsa blitt vedtatt å stenge eksisterende avkjørsel til 
Komsaveien. På grunn av dette legger planforslaget for Komsaveien opp til en ny forbindelse til 
eksisterende boligområde nord for planområdet. Gang- og sykkelveier skal etableres for å skape et trygt 
område for myke trafikanter. I tillegg til veiforbindelser skal det etableres parkeringsplasser, trafo og 
snødeponi.  

Universell utforming 
Det legges til rette for trinnfrie innganger til 1. etasje og heis i bygninger over 3 etasjer. Det legges opp til 
at området skal planlegges på grunnlag av prinsipper for universell utforming, det vil si at tiltakene 
innenfor planområdet skal utformes på en slik måte at de kan brukes opp til større grad av universell 
utforming enn det teknisk forskrift krever.  
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Risiko- og sårbarhetsmessige forhold 
Som et ledd i planprosessen er det utarbeidet en forenklet ROS-analyse. Forhold som anses som en 
potensiell risiko ifølge den forenklede ROS-analysen er sterk vind, store nedbørsmengder, at området 
ligger under marin grense, at det er påvist noe leiregrunn, men at massene er faste og svært lagdelte, at 
det er påvist litt telefarlige masser, at det er et bilverksted på 39/262 og at det derfor skal utføres en 
grunnundersøkelse når bygning fjernes, trafo, støy og støv.  

1. Støy 
Med bakgrunn i områdets nærhet til E6 er det et område preget av trafikkstøy. Det er utarbeidet 
to støyutredninger av Rambøll, datert 25.04.2019 og 26.06.2020. Planforslaget viser til 
utarbeidelsen av en støyutredning med modellering på bakgrunn av 3D-modell fra konseptet. 
Støykartleggingen viser at planlagte tiltak har fasader i hvit, gul og rød støysone. Utredningen 
konkluderer med at beplantningen i hovedsak vil skjerme støyen visuelt og at en 
sammenhengende støyskjerm vil være det eneste alternativet for å få tilfredsstillende støynivåer i 
området. Støyskjermen skal plasseres nærmest mulig E6 for å få optimal effekt. I tillegg til at det 
skal etableres en støyskjerm skal boenhetene være gjennomgående, slik at de har en fasade i hvit 
sone og minimum ett soverom mot stille side.  

2. Støv 
På grunn av nærheten til E6 vil det være en potensiell risiko av trafikkstøv. Beplantning og skjerm 
vil bidra til å skjerme for støv i tillegg til støy.  

3. Trafo 
Eksisterende nettstasjon fjernes og det etableres ny nettstasjon med kapasitet til området og dets 
økte effektbehov.  

VAO – plan 
VAO-plan utarbeidet av Rambøll datert, August 2019. Planforslaget visert til at eksisterende kommunalt 
overvannsnett ender opp i Bekkedalen i Komsa, legges det opp til å koble overvannet på ledningsnett og 
oppdimensjonere eksisterende ledninger. Økt utbygging i Komsa vil medføre overbelastning av 
eksisterende bekkeleie i Bekkedalen, og vil utløse behov for erosjonssikring av Bekkedalen. Bekkedalen er 
tenkt omgjort til et fordrøyningsmagasin. I en detaljprosjektering vil det bli aktuelt å se på mulig 
oppdemning med sedimentasjon- og rensedam for å samle opp vannet, rense det og slippe det ut i 
fjorden på en sikker og trygg måte. I denne fasen vil det også være behov for detaljering med plassering 
og høydesetting av kummer, sluker og ledninger som utgjør utvendig VA for området. Vannbehovene til 
slukk-vann vil være tilstrekkelig ved en oppdimensjonering av eksisterende ledning og ringsystem. 

Det vil bygges ut VA-nett i henhold til kommunal standard med de minimumskrav som er gitt i VA-norm 
og sanitærreglement for Alta kommune. 

Geoteknikk 
Det er blitt utarbeidet en geoteknisk rapport av GeoNord datert 12.08.19. Feltundersøkelsene omfattet 
totalsondering i 15 punkter og prøveserier med poseprøver i 4 borepunkter. Grunnundersøkelsene viser 
at løsmassene i området i hovedsak består av grus og morene. Det er et ca. 5m tykt leirelag i sørøstre del 
av området. Massene er generelt fast. Det er ikke påvist sprøbruddmateriale eller indikasjoner på dette i 
planområdet. Rapporten viser også til at de vurderer planområdet til å ikke være skredutsatt.  
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Figur 6: Utklipp fra Geonord sitt geotekniske notat. Den røde sirkelen viser der det er registrert leirelag.  

Det er også blitt utarbeidet et geoteknisk notat utarbeidet av GeoNord, datert den 30.04.21. Det 
konkluderes at reguleringsplanen oppfyller kravet av TEK17 §7-3. Sikkerhet mot skred. Notatet redegjør 
for at på grunn av at området hovedsakelig består av sand/grus kan de planlagte boligene direkte 
fundamenteres på grunn. I sørlige del av området hvor det ligger et leirelag på omtrent 5m under terreng 
må setninger vurderes hvis det er planlagt å bygge tunge konstruksjoner eller kjeller i det området. 
Notatet avsluttes med å vise til at detaljprosjektering for fundament må utføres etter detaljplan av 
byggene fra RIB. 

Varsel om oppstart og merknader 
I henhold til pbl. §12-8 ble oppstart av reguleringsplanarbeidet varslet den 30.01.2019, hvor berørte 
parter og myndigheter ble tilskrevet. I forbindelse med varslingen er det mottatt 12 merknader og innspill. 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar fra forslagsstiller i planbeskrivelsens vedlegg 2. De 
viktigste innspillene omhandler forhold knyttet til støy og støv, estetiske kvaliteter, universell utforming, 
trafikksikkerhet, kartlegging av forurenset grunn, myke trafikanter og solforhold.  

Økonomiske konsekvenser 
Gjennomføringen av plan vil skje i privat regi. Planen medfører ingen direkte økonomiske konsekvenser 
for Alta kommune.  

Planprosessen har pågått siden Alta kommune første gang lyste ut behovet for utleieboliger med 
tilvisningsavtaler. Alta kommune er grunneier for deler av arealet som gjennom mange år har vært bundet 
opp av planprosessen for Komsaveien, i tillegg til at arealene som er avsatt til offentlig privat tjenesteyting 
på Fefo-grunn også har vært bundet opp i det samme. Et så sentralt areal i Alta er av stor verdi for Alta 
kommune med tanke på gjennomføring av tiltak i den boligpolitiske planen. Det er derfor avgjørende for 
kommunen at prosjektet leverer utleieboliger med tilvisningsavtale, jf. Vilkår i opsjonen. 

Vurdering 
I forbindelse med oppstart av planarbeidet har vilkårene i vedtaket (PS 46/17) vært en forutsetning for 
administrasjonens vurderinger av om planforslaget kan anses som komplett og videre bli politiske 
behandlet. Det er gjort følgende vurderinger: 

Generelt 
Planforslaget har blitt vurdert flere ganger løpende av planadministrasjonen siden 2016. Det er blitt gitt 
en rekke tilbakemeldinger gjennom brev og arbeidsmøter der man har gjennomgått i detalj. Slik 
planforslaget foreligger nå anser planadministrasjonen at de fleste av de sentrale forholdene er blitt løst. 
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Nedenfor gjennomgås noen sentrale forhold ved planforslaget.  

Grønnstruktur – Lekeplasser 
Planforslaget legger opp til at grønnstruktur står svært sentralt i konseptet, og prosjektet er også gitt et 
tilnavn i planforslaget, Komsaparken. Som en del av vilkårene i vedtaket gjort i 28.06.2017 (PS 46/17) ble 
det gitt et vilkår omkring kommunens areal gnr/bnr. 29/268:  

 Eksisterende grønnstruktur på kommunal eiendom gnr 29 bnr 268 må i all hovedsak bevares (Stor 
eldre furuskog).  

Derfor anser planadministrasjonen at det er positivt at planforslaget fokuserer i stor grad på områdets 
grønne potensiale og hvordan det legges opp til det i plandokumentene. Planadministrasjonen anser at 
det er noen utfordringer knyttet til hvordan man har valgt å løse eierstrukturen omkring offentlige og 
private forhold innen grønnstruktur. Det bør være et tydeligere skille mellom offentlige og private arealer, 
blant annet med tanke på videre drift og kommuneplanens krav til privat og felles uteoppholdsarealer og 
lekearealer. Slik plandokumentene foreligger nå er dette skillet lite presisert. 

Planadministrasjonen mener at krav til felles uteoppholdsareal må dekkes av uteoppholdsarealene BUT 1 
og 2, og at det må komme tydeligere fram i bestemmelsene. Bestemmelser til småbarnslekeplass må løses 
innenfor BUT, dette med bakgrunn i krav om møtested nær bolig. Park og uteoppholdsareal må derfor i 
større grad være separert i planbestemmelsene, og kan dermed ikke falle under samme punkt slik de gjør 
ved 3.3.1 og 3.3.2. Bestemmelsene knyttet til lekearealer, uteopphold og park ivaretar samlet sett 
behovet for uteoppholdsarealer og lek i planområdet, men planadministrasjonen ser at det er behov for 
en presisjon av bestemmelsene etter offentlig ettersyn.  

Byggeskikk og estetikk 
Planforslaget legger opp til at det kan realiseres opp til 70 nye boenheter innenfor området. I 
planbeskrivelsen beskrives det at konseptet gjennomgående boenheter med pulttak, takvinkel 8-12 
grader. Konseptet deler boenhetene opp etter størrelsene small, medium, large og XL for å opprettholde 
variasjon i leilighetsstørrelser, der small er en boenhet på ca. 40m2 med ett soverom, medium er en 
boenhet på ca. 50m2 med ett til to soverom, large er en boenhet over to plan på ca. 80m2 med to til tre 
soverom og XL er en boenhet over to plan på ca. 100m2 med tre soverom og mulighet for flere soverom 
etter behov.  

Planforslaget legger opp til at det skal brukes kulørsterk hovedfarge per bygning og en annen kulørsterk 
kontrastfarge til detaljer som inngangsdør. Planadministrasjonen vurderer det slik at det viktigste er at 
boenhetene er tilpasset omkringliggende boligområde, som er preget av småhusbebyggelse og mindre 
sterke farger. Det er likevel slik at man anser det som svært positivt om man oppnår en god kvalitet på 
prosjektet, som for eksempel ved bruk av bærekraftig men solid byggemateriale. Det er derfor det 
helhetlige resultatet som vil ha en betydning i forhold til hvor godt tilpasset det vil være omkringliggende 
boligområde og hvordan det kan tilby gode kvaliteter både for beboere, men også naboer. Om man 
oppnår et prosjekt bestående av gode kvaliteter og helhetlige løsninger som er bærekraftige, vil dette 
prosjektet kunne bidra med positiv byggeskikk som er svært synlig langs E6.  

Boligsosiale forhold 
En forutsetning for prosjektet har vært boligsosiale forhold. Etter en utlysing av en konkurranse om 
tilvisningsavtale for private utleieboliger fra januar 2017, har det vært dialog mellom utbygger og ulike 
nivå i kommunen. Det har imidlertid ikke vært utarbeidet konkrete formelle avtaler mellom tiltakshaver 
og kommunen, men det var på bakgrunn av dette at tiltakshaver ønsket å utvikle et prosjekt for å 
imøtekomme Alta kommunes behov for private utleieboliger i Alta. Dette ga tiltakshaver mulighet til å 
regulere kommunens areal gnr/bnr. 29/268. Tiltakshaver brukte lang tid for å sikre seg en skriftlig avtale 
omkring opsjon for kommunens areal (jmf. PS 48/2021).  

I planutvalgets behandling i 2017, PS 46/17, ble det vedtatt et vilkår omkring det boligsosiale:  

 ca. 40 % av boenhetene må være utleieenheter med tilvisningsrett. 
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Boligservicekontoret og planadministrasjonen hadde et møte med forslagsstiller den 19.02.2021 omkring 
boligsosiale forhold i planforslaget. Det har siden møtet blitt enighet mellom administrasjon og 
tiltakshaver, og det er også gjennom vedtak omkring opsjon i 2021 blant annet følgende vilkår: 

 Andel utleieboliger totalt i prosjektet skal ikke være mindre enn 40 % av boligene. 
 Kommunen skal ha tilvisningsavtale på 40% av utleieboligene. 
 Før reguleringsplanen kan vedtas skal det være inngått en intensjonsavtale med Alta kommune 

om utleieboliger med tilvisning. Avtalen skal gjøre rede for hvilke byggetrinn det planlegges for 
utleieboliger, og når kommunen kan forvente at utleieboliger med tilvisning er etablert. 

Planadministrasjonen vurderer at planforslaget sikrer det boligsosiale godt nok, og at de krav som er gitt 
er løst på en god måte. Det skal skrives en intensjonsavtale mellom tiltakshaver og Alta kommune. 
Avtalen skal redegjøre for hvilke byggetrinn det planlegges for utleieboliger, og når kommunen kan 
forvente at utleieboliger med tilvisning er etablert. Det har vært viktig for Alta kommune at man oppnår 
et boligprosjekt hvor man oppnår en variasjon av tilbud som igjen vil kunne gi en variasjon av ulike 
beboere. Det betyr at administrasjonen ønsker at prosjektet kan bidra med å sikre de ulike behov som 
finnes for ulike brukergrupper i kommunen.  

Støy  
Det er blitt utarbeidet to støyutredninger av Rambøll. Den siste utredningen fra 26.06.2020 konkluderer 
med at ved å etablere en støyskjerm langs E6 med en høyde på 2,5-3 meter, vil det være mulig å unngå 
fasadenivåer tilsvarende rød støysone. Det er også vurdert andre alternativer i deres utredning som 
skjerm med beplantning om mindre skjermelementer i kombinasjon med beplantning. Planforslaget viser 
til de utredninger som er gjort i Rambøll sin utredning, og sikrer de krav tilhørende støy innenfor de 
muligheter som eksisterer for området. Planadministrasjonen vurderer det slik at det ikke kan kreves mer 
enn hva som er mulig for arealet, og opplever at plankonsulent har forsøkt å løse støyutfordringer på best 
mulig måte.  

VAO – plan 
Det er blitt utarbeidet en overordnet VAO-plan, datert August 2019. Det er utarbeidet et kommunalt VA-
nett i planområdet. Det eksisterende ledningsnettet følger Komsaveien og det kommunale 
overvannsnettet ender opp i Bekkedalen i Komsa. Forslagsstiller har fått beskjed om å ta kontakt med 
kommunalteknikk for avklaring omkring kapasiteten på eksisterende VA-nett. Forslagsstiller venter nå på 
svar fra kommunalteknikk. Dette følges opp gjennom rekkefølgekrav om detaljprosjektert VAO-plan før 
det kan gis igangsettingstillatelse for boliger. 

Parkering 
Det er lagt opp til etablering av 1,25 parkeringsplasser per boenhet i prosjektet, løst gjennom 
parkeringskjeller og bakkeparkering. Planadministrasjonen kan ikke se at planforslaget redegjør for andel 
parkeringsplasser som tillates på bakkeplan. Det mangler også bestemmelser om parkering for 
forflytningshemmede.  

Foreløpig vurdering etter naturmangfoldloven (nml.)  
I henhold til naturmangfoldloven (nml.) § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlige myndighet. Planområdet består i dag av overflatedyrkete 
gressarealer og furuskog. Planadministrasjonen har konferert med karttjenestene til artsdatabanken og 
naturbasen senest den 28.06.21, og det har ikke fremkommet registrerte arter innenfor planområdet med 
spesiell verneverdi. Det er derfor planadministrasjonens foreløpige vurdering at naturmangfold og 
økosystemer ikke vil bli nevneverdig berørt av planforslaget. En videre vurdering etter 
naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses derfor ikke relevant i denne saken. 

Mindre mangler i plandokumentene 
Planadministrasjonen vurderer at planforslaget sikrer gode løsninger på et helhetlig nivå, men at det er 
noen forhold som mangler en nærmere beskrivelse og som er viktig for realisering av prosjektet. Dette 
gjelder parkering på bakkenivå og i kjeller, parkering for forflytningshemmede og en presisering i 
bestemmelsene knyttet til uteoppholdsarealer, lek og offentlig park. Disse manglene er vurdert som 
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mindre, og kan etter planadministrasjonens vurdering oppdateres i forbindelse med merknadsbehandling 
etter offentlig ettersyn. Hovedsakelig handler det om å i større grad presisere hvilke av den generelle 
bestemmelsene for grønnstruktur som egentlig gjelder for arealene avsatt til felles uteoppholdsarealer, 
samt å sette en begrensning for antall p-plasser som tillates på bakkeplan.  

Konklusjon 

Planforslaget er i samsvar med overordnet plan og tidligere prinsippavklaringer og planadministrasjonen 
vil anbefale at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. 

 

Alta 31.05.2021 

Oddvar Konst Veslemøy Grindvik 

Kommunalleder samfunnsutvikling avdelingsleder plan 

 

 

Annette Åsgård 

arealplanlegger 
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