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Planlagt behandling 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

  Planutvalget 

  Kommunestyret 

Sluttbehandling - Detaljregulering for B9, Alta sentrum 
 
Administrasjonens innstilling 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplan (detaljregulering) for B9, Alta 
sentrum, bestående av plankart datert 22.03.21, bestemmelser og planbeskrivelse, datert 31.05.2021. 
 
Før reguleringsplanen vedtas i kommunestyret skal Statsforvalterens innsigelser være løst.  
 
Saksutredning 
Vedlegg 

1 20180004_Plankart_offentlige_ettersyn 
2 20180004_Bestemmelser_sluttbehandling 
3 20180004_Planbeskrivelse_sluttbehandling 
4 Vedlegg 1 - Referat fra oppstartsmøte 290518 
5 Vedlegg 2 - Innspill 230119 
6 Vedlegg 3 - Forenklet ROS-analyse 080221 
7 Vedlegg 4 - Grunnundersøkelser 250920 
8 Vedlegg 5 - Geotekniske vurderinger 091020 
9 Vedlegg 6 - Kvalitetssikring - NVE Kvikkleireveileder 180321 
10 Vedlegg 7 - Støyvurdering 111120 
11 Vedlegg 8 - Situasjonsplan, plantegninger og snitt 141220 
12 Vedlegg 9 - Perspektiver 141220 
13 Vedlegg 10 - Sporingsanalyse 080221 
14 Vedlegg 11 - Kjøremønster 080221 
15 Vedlegg 12 - Rekkefølgekrav 080221 
16 Vedlegg 13 - Gang- og vegforbindelser 080212 
17 Vedlegg 14 - Sol og uteopphold 061020 
18 Vedlegg 15 - VAO-rammeplan med vedlegg 151220 
19 Samordnet høringsuttalelse med innsigelse til reguleringsplan for B9 Alta sentrum 

 
 
Andre saksdokumenter 
Andre saksdokumenter finns på saksnummer 18/2127 og 2019/4643. 
 
Bakgrunn  
Multiconsult Norge AS har på vegne av Østlyngen Eiendom AS utarbeidet et forslag til detaljregulering for 
forretning (kjøpesenter) og boliger eller kontor på eiendom gnr/bnr 28/171, område B9 på Alta sentrum. 
Tiltakshaver har avtale med flere leietakere og har planer om å starte bygging snarlig.  
 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 07.04.2021. Planen fremmes nå til sluttbehandling. 
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Planforslaget 
Reguleringsplanforslaget består av følgende dokumenter: 

1. Plankart, datert 22.03.21 
2. Bestemmelser, datert 31.05.21 
3. Planbeskrivelse med vedlegg, datert 31.05.21 

Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte  
Vedlegg 2: Innspill  
Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse  
Vedlegg 4: Grunnundersøkelser, datert 13.09.18  
Vedlegg 5: Geotekniske vurderinger, datert 09.10.20  
Vedlegg 6: Støyberegning, datert 11.11.20  
Vedlegg 7: Situasjonsplan, plantegninger og snitt  
Vedlegg 8: Perspektiver  
Vedlegg 9: Kjøremønster  
Vedlegg 10: Sporingsanalyse  
Vedlegg 11: Rekkefølgekrav  
Vedlegg 12: Gang- og vegforbindelser  
Vedlegg 13: Sol og uteopphold  
Vedlegg 14: VAO-rammeplan 

 
Formålet med planen 
Formålet med planforslaget er at legge til rette for en utnyttelse av området til en kombinasjon av 
bolig/forretning/kontor. De ulike kombinerte formålene planen åpner for, tar utgangspunkt i to mulige 
utbyggingsalternativ. Alternativ 1 er et kjøpesenter i to etasjer (1. og 2. etasje) med boliger i to etasjer (3. 
og 4. etasje). Alternativ 2 er samme kjøpesenter, men med kontor i 3. etasje. 
 

Fig 1. Plankart  
 
For øvrige detaljer vises det til plandokumentene, vedlegg 1-3. I planbeskrivelsens kapittel 6.4 (side 47) er 
det gitt en kortfattet sammenfatning av de ulike justeringene som er gjort siden planforslaget ble lagt ut 
til offentlig ettersyn. Nedenfor gis en oppsummering av disse: 
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Bestemmelser: 
- Bestemmelser om støy for boliger er oppdatert i samsvar med merknad fra Statsforvalteren, og 

med henvisning til støyrapport. 
- Bestemmelse 3.1.1 N: Bestemmelse om lekeplass er oppdatert med henvisning til 

kommuneplanens bestemmelser om realisering av lekeplasser. 
- Bestemmelse 4.1: Det er lagt til bestemmelse om rigg- og anleggsplan etter innspill fra 

kommuneoverlegen. Det er også lagt til bestemmelse om at VAO-løsninger skal være prosjekter 
og godkjent av kommunen v/ Kommunalteknikk ved søknad om IG. 

- Bestemmelse 4.2: Bestemmelse om støttemur og rekkverk er revidert og mer detaljert etter 
innspill fra Statens Vegvesen. 
 

Planbeskrivelse:  
- Det er lagt inn en utdypet beskrivelse av lekeplass-forholdene, og redegjort for avstander til 

nærlekeplass. 
- Oversikt over rekkefølgekrav er oppdatert i samsvar med oppdaterte bestemmelser. 

 
Det er ikke gjort noen endringer i plankartet.  
 
Høring og merknader 
Under offentlig ettersyn kom det inn til sammen 8 høringsuttalelser. En oppsummering av innkomne 
uttalelser med kommentar fra administrasjonen er gjengitt i planbeskrivelsens vedlegg 2.  
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark fremmet to innsigelser til planforslaget. Disse er ikke trukket i den 
tid saken går til planutvalget for sluttbehandling, men planadministrasjonen regner med at saken løses 
mellom planutvalget og vedtak i kommunestyret. Innsigelsesbrevet er vedlagt saken, og oppsummert i 
planbeskrivelsens kap. 6.3. Parallelt med at saken sendes til sluttbehandling, sender administrasjonen et 
brev til Statsforvalteren der det bes om at innsigelsene trekkes.  
 

Innsigelse 1:  
Mangelfull ivaretakelse av barn og unges interesser. 

 
Innsigelsen løses gjennom tillegg i bestemmelse 3.1.1. N og en utdypet beskrivelse av hvordan 
lekeplass-situasjonen er på Alta sentrum. Den kommuneplanbestemmelsen som Statsforvalteren 
viser til i innsigelsen, eksisterte ikke når dette planarbeidet ble varslet og planarbeid ble startet. 
Tiltakshaver skal gjennom utbyggingsavtale bidra til realisering av fremtidig lekeplass på Alta 
sentrum. Kommunen er nå nødt i fremtidige planer å ta stilling til hvilke tiltak eller lekeplasser 
som prosjekt med boliger skal hjelpe å realisere. I denne saken så kommer den utredningen i 
utbyggingsavtalen.  

  
Innsigelse 2: Mangelfull ROS-analyse. Forslag til løsning av innsigelsen: Det må utarbeides en 
geoteknisk rapport. Områdestabilitet for de konkrete tiltakene må vurderes jf. Kravene i TEK 17 og 
NVEs veileder 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Eventuelle nødvendige risikoreduserende 
tiltak skal være beskrevet og ivaretatt i planbestemmelsene. 

 
Innsigelsen beror trolig på en misforståelse, da det er gjort flere grunnundersøkelser og tre av 
disse rapportene er vedlagt planbeskrivelsen (og var med ved offentlig ettersyn). 
Planadministrasjon tror at det må bero på en misforståelse hos Statsforvalteren når det gjelder 
denne innsigelse. For å tydeliggjøre at grunnforholdene er avklart, er det lagt inn en henvisning til 
geoteknisk rapport i bestemmelse 4.1, første punkt. Dette fordi rekkefølgekravet gjelder 
oppfølging av resultatet av de geotekniske rapportene i detaljprosjekteringen. 

 
Økonomiske konsekvenser 
Utbygging av feltet kommer til å skje i privat regi. Planforslaget er imidlertid av en slik karakter at det er 
konkludert med at det må utarbeides en utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen som avklarer 
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partenes ansvar, rettigheter og plikter knyttet til etableringen av området. Oppstartvarsel knyttet til dette 
arbeidet er utført og partene jobber med utarbeidelsen av avtalen. 
 
Vurdering  
Bebyggelsen  
Dagens bygning på tomt B9 skal erstattes med et nytt forretningsbygg/kjøpesenter på inntil 26.500 m2. 
Tiltaket er delvis i tråd med sentrumsplanen. Man legger opp til at det enten blir butikker og bolig eller 
butikker og kontor. Planadministrasjons tolkning av områdeplanen er at ett av formålene i 
detaljreguleringen skal være bolig. Generelt i B-området der det er kombinert formål, så kan det være 100 
% næring. Dog har område B9 en egen bestemmelse som sier at det skal være bolig og næring. 
Planadministrasjonens tolkning av bestemmelsene legger opp til at det er krav om boliger innenfor felt B9. 
Tiltakshaver er ikke enig og fremmer planen med mulighet for å ikke bygge boliger og i stedet legge til 
rette for kontor i 3. etasjen. 

 
Fig 1. Prosjektet sett fra Aronnesveien med boliger på taket. 

 
Fig 2. Prosjektet sett fra Aronnesveien med kontor på taket. 
 
Prosjektet består av en kjelleretasje med parkering, to etasjer med butikker og enten to etasjer med 
boliger eller én etasje med kontor. Hovedinngang er plassert mot Bjørn Wirkolas vei og der legges det opp 
til et mindre uteareal med sykkelparkering for gjester. I dag er det en høydeforskjell mellom Fagmøbler og 
Sentrum syd. Den høydeforskjellen forsvinner nå og hovedinngangen blir liggende på samme høyde som 
dagens Sentrum syd. Parkering i kjeller har nedkjøring fra Dalebakken, og det er også der varelevering får 
adkomst. Vareleveringen er plassert på 3 plasser mot Aronnesveien, der kjøretøyene kjører på en 
overdekket vei, delvis åpen mot Aronnesveien. 
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Bygningen er utformet som et svært stort volum som fyller nesten hele kvartal B9. Områdeplanen legger 
ikke spesifikke føringer på utforming av bebyggelse på kvartalet, men generelt har tanken vært at 
kvartalene innenfor A, B og C- området skal bygges ut med karreutforming (bygninger rundt et område 
med gårdsrom i midten). Når B10/Sentrum syd skal transformeres i fremtiden så kan det bli vanskelig å 
tilpasse til B9. Utforming og volum på bygningen er helt tilpasset handel og tenkt kjøpesenter, og lite 
tilpasset en fremtidig boligutvikling i ett bysentrum. Dette gjør at designet på fasadene blir meget viktig 
for å få variasjon i materialer og dermed forminske effekten av størrelsen. Planadministrasjonen vurderer 
utforming av bygningen og fasaden som et viktig tema videre i byggesaken. 

 
Fig 3. Situasjonsplan fra vedlegg 8 i planbeskrivelsen.  
 
Trafikale løsninger 
Planforslaget ivaretar områdeplanens rekkefølgekrav og har med de veier som er ført opp på område B9: 
TA3 (Bjørn Wirkolas vei), FA5 (felles adkomst med Sentrum syd) og FA6 (felles adkomst Dalebakken). Det 
går an å kjøre inn på området på to plasser, Dalebakken eller fra Bjørn Wirkolas vei. All varelevering skal 
skje fra Dalebakken og der skal man også kjøre ut. Mellom nytt bygg og Sentrum syd skal det anlegges en 
ny intern vei, som kommunen ikke skal drifte eller eie. Felles adkomst fra Bjørn Wirkolas vei er litt endret 
fra hvordan den ser ut i områdeplanen og derfor blir den fotgjengerovergangen som i dag er plassert over 
Bjørn Wirkolas vei ved bensinpumpa flytta litt mot øst.  
 
Når det gjelder opparbeidelse av anlegg (fortau mv.) for myke trafikanter rundt om Sentrum syd i direkte 
tilknytning til dette tiltaket så har man ingen planer på å opparbeide disse nå (se vedlegg 11). Det er ikke 
et krav i områdeplan, men da er man også avhengig av å bruke dagens anlegg til Sentrum syd til viss del. 
Det har ikke kommet inn noen direkte innspill på de trafikale løsningene og planadministrasjonen 
vurderer dem som gode. 
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Risiko- og sårbarhetsmessige forhold  
Som et ledd i planarbeidet er det utarbeidet en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse knyttet til 
planområdet, jf. planbeskrivelsens vedlegg 3. Det er også utarbeidet en geoteknisk vurdering og 
grunnundersøkelser for planområdet (vedlegg 4-6 i planbeskrivelsen), da det for alle tiltak i Alta sentrum 
skal gjøres en vurdering av forholdet til stabilitet i grunnen Det var tidligere i prosessen gjort 
grunnundersøkelser som viste at det var behov for avbøtende tiltak i from av motfyllinger ved 
Aronnesveien i dalsøkket der. Området er nå tatt ut av planforslaget, da nye undersøkelser ikke har påvist 
kvikkleire og avbøtende tiltak ikke er nødvendig. For øvrige utredninger, se vedlegg til planbeskrivelsen. 
 
Konklusjon  
Planadministrasjonen vil etter en helhetlig vurdering anbefale at detaljregulering for B9, Alta sentrum 
vedtas.  
 
 
Alta 31.05.2021 
 
Bjørn Atle Hansen      Oddvar Konst  
Rådmann       kommunalleder samfunnsutvikling 
 
Veslemøy Grindvik Nadine Eklöf 
avdelingsleder plan arkitekt 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor uten underskrift


