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 Saksfremlegg 

  Arkivreferanse: 2019/8138-19 

Saksbehandler: Veslemøy Grindvik 

 

Planlagt behandling 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

   

Førstegangsbehandling - Detaljregulering for A52 - Alta sentrum 

 

Administrasjonens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 besluttes det at forslag til detaljregulering for 
A52 Alta sentrum legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i minst seks uker. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-15 sendes rammesøknad på høring sammen med 
planforslaget. 

 

Saksutredning 

Vedlegg 

1 5403-20200005 Plankart DR-A52.pdf 
2 5303-20200005 Bestemmelser DR-A52.pdf 
3 5303-20200005 Planbeskrivelse DR-A52.pdf 
4 Vedlegg 1 - Referat fra planoppstartsmøte, inkl. planinitiativ.pdf 
5 Vedlegg 2 - Innspill ved varsel om planoppstart, oppsummering og kopi.pdf 
6 Vedlegg 3 - ROS-analyse (Rambøll).pdf 
7 Vedlegg 4 - Utredning støy (Rambøll).pdf 
8 Vedlegg 5 - Utredning luftkvalitet (Rambøll).pdf 
9 Vedlegg 6 - Geoteknisk rapport (Geo Nord).pdf 
10 Vedlegg 7 - VAO-plan (Rambøll).pdf 
11 Vedlegg 8 - Notat Vurdering svalgang vs. korridorløsning (Forslagstiller).pdf 

 

Bakgrunn for saken 
Rambøll Norge AS fremmer på vegne av Fellesbygget Alta AS forslag til detaljregulering for A52, Alta 
sentrum. Intensjonen med planforslaget er å sanere og bygge ny bygning innenfor kvartal A52, slik at det 
kan etableres nye forretnings- og kontorlokaler samt boliger i bygningen.  
 
Omdanning og fornyelse av eldre bygningsmasse er svært positivt og nødvendig for å oppnå målene i 
områdereguleringen for Alta Sentrum.  
 
Saken fremmes som en felles behandling av plan- og byggesak, jf. plan- og bygningslovens § 12-15. Dette 
innebærer at søknad om rammetillatelse sendes på høring sammen med planforslaget. 
 
Saksgang  
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I november 2019 fremmet Rambøll på vegne av tiltakshaver planinitiativ for å starte planarbeid og ha 
oppstartsmøte med kommunen. Planadministrasjon stoppet planinitiativet i brev av 11.12.2019, med 
begrunnelsen at tiltaket var i strid med overordnet områdeplan. Forslagstiller benyttet seg da av rette til å 
få fremlagt saken for politisk behandling, i brev av 27.12.2019. Saken ble behandlet av planutvalget i møte 
05.02.2020. Planavdelingens innstilling var da fortsatt at planarbeid ikke skulle igangsettes, men 
planutvalget gikk på kommunalleders innstilling om å la reguleringsplanarbeidet gå i gang. Brev om stans 
av planinitiativ, saksfremlegg og saksprotokoll er vedlagt dette saksfremlegg (vedlegg 1 og 2).  
 
Planforslaget kom inn til kommunen i februar 2021. Planadministrasjonen fant at planforslaget var 
mangelfullt, og i tillegg at det ikke var samsvar mellom boligandelen planforslaget åpnet for og det som 
var tilrettelagt for i rammesøknaden som var innsendt. For å avklare hvilke tilbakemeldinger forslagsstiller 
skulle gis på dette punktet, fremmet planadministrasjonen en skal til planutvalget hvor det ble anbefalt at 
rammene i områdeplanen legges til grunn. Planutvalget vedtok da at de ønsket å få til behandling et 
planforslag i samsvar med det bygget det var sendt inn rammesøknad for. Reviderte plandokumenter ble 
sendt inn til kommunen 1. juni 2021, og saken fremmes nå til førstegangsbehandling. 

 
Gjeldende planstatus  
Gjeldende plan for området/kvartalet (A52) er Områdeplan for Alta sentrum, revisjon (vedtatt 26.04.11), 
der eiendommen er regulert til næringsbebyggelse. Område A i områdeplanen er primært tenkt som et 
næringsareal. Boligandelen skal ikke overstige 20 % av det samlede bruksarealet for det enkelte 
byggeprosjekt.  
 
 

 
Figur 1: Område A på Alta sentrum 

 
Planforslaget  
Oversendt planforslag består av følgende dokumenter: 

1. Plankart i to nivåer, på og under grunnen 
2. Bestemmelser 
3. Planbeskrivelse med følgende vedlegg: 

Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
Vedlegg 2: Innspill ved varsel om planoppstart 
Vedlegg 3: ROS-analyse 
Vedlegg 4: Utredning støy 
Vedlegg 5: Utredning luftkvalitet 
Vedlegg 6: Geoteknisk rapport 
Vedlegg 7: VAO-plan 
Vedlegg 8: Notat vurdering av svalgang vs korridor 
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Planens intensjon 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av nybygg på inntil seks etasjer med 
parkeringskjeller i kvartal A52 på Alta Sentrum. I bygget skal det etableres leiligheter i kombinasjon med 
typiske sentrumsformål som kontorer, forretninger, tjenesteyting og næringsvirksomhet, herunder 
overnattingssteder, bevertning og mindre verksteder jf. områdeplanens definisjon av næringsvirksomhet. 
Det er forslagsstillers intensjon at en andel av leilighetene skal stilles til rådighet for kommunal tilvisning. 

Høring/merknader  
I henhold til pbl. § 12-8 ble oppstart av reguleringsplanarbeidet varslet i april 2020. Alle innspill er referert 
og gitt en individuell kommentar fra forslagsstiller i planbeskrivelsens vedlegg 2.  

Økonomiske konsekvenser 
Det er ikke varslet at det skal inngås utbyggingsavtale for dette prosjektet. I planbeskrivelsen kommer det 
fram at behov for utbyggingsavtale er drøftet med rådgiver for utbyggingsavtaler, og at det foreløpig er 
konkludert med at det ikke vil være behov for en ordinær utbyggingsavtale i denne saken. De tiltakene 
som skal gjøres knyttet til kommunal infrastruktur kan håndteres gjennom en gjennomføringsavtale 
mellom kommunen og utbygger. 

I byggeperioden vil deler av parkeringsplass P2 og gang- og sykkelvei langs Markveien gjerdes inn og 
benyttes til riggområde, jf. riggplan vedlagt i rammesøknad.  

Vurdering 
Generelt 
Planforslaget er i strid med både områdeplan for Alta sentrum og nylig vedtatt arealdel. Tiltaket har en 
større boligandel enn det er lagt opp til i områdeplanen.  Dersom boligandelen økes i alle eldre bygninger i 
A-området på sentrum, så kommer det til å skape utfordringer som ikke er hensyntatt i områdeplanen. 
Planadministrasjonen er opptatt av gode boligvilkår og et godt sentrum. Både tilgang uteområder og 
lekeplasser uten å ferdes gjennom trafikkerte områder er vanskelig nettopp i A-området, og det er av 
denne grunn lagt inn en større begrensning av boligarealer her og åpnet for en økende boligandel i B- og 
C-området. Dersom det er ønske om å endret områdeplanen i forhold til dette, må det gjøres på en 
helhetlig måte og ikke gjennom enkeltsaker. 

Byggeskikk og estetikk 
Jf. områdeplanens bestemmelser skal ny bebyggelse på område A52 bygges til formålsgrensen, og i fem 
etasjer. Bestemmelser om byggeskikk i områdeplanen sier at toppetasjen kan være inntrukket, og at store 
volumer/fasader skal gis en variasjon i plan- og fasadeinndeling som bidrar til å redusere en massiv 
virkning. 
 
Planforslaget tillater at det bygges en etasje mer enn områdeplanen, 6 i stedet for 5. De ulike formålene 
som det tilrettelegges for i bygget er lesbare i fasaden. Første etasje skiller seg veldig fra de øvrige 
etasjene i bygget. 2. og 3. etasje er tilrettelagt for forretning, kontortjenesteyting og næringsvirksomhet.  
Boligene er plassert i 4. til 6. etasje, og kommer til syne i fasaden gjennom de innglassede balkongene som 
stikker ut i fasadelivet. 6. etasje er ikke inntrukket, men den er forkortet mot sør for å gi rom for 
uteoppholdsareal på tak 
 
Den endringen i høyde sammen med bygningsvolumet som kommer av å bygge ut i formålsgrensen i alle 
etasjer leder til en stor og ruvende bygning. Vinduer både i boligetasjen og spesielt i 
forretning/kontor/tjenesteyting i 2. og 3. etasje er vertikalt orientert og forsterker opplevelsen av byggets 
høyde. De innglassede balkongene i 3. til 6. etasje gjør inntrykket av bygget «topptungt», som 
underbygger opplevelsen av stor og ruvende bygning. Det er planadministrasjonens vurdering at et bygg i 
fem etasjer, der øverste etasje var inntrukket, ville oppleves mindre ruvende og passe bedre inn i 
omgivelsene. En innsmalning av boligetasjene slik at de innglassede balkongene ikke stikker ut over 
fasadelivet i 3. etasje ville også kunne lette opp i det massive inntrykket av bygget. Se også illustrasjoner 
på side 20 i planbeskrivelsen, som viser et tidligere konsept med gjennomgående leiligheter og 
svalgangsløsning for boligdelen. I dette konseptet er fasaden mot P2 brutt opp gjennom at boligetasjene 
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ligger som en U-form omkring et uteareal på tak i 4. etasje. Dette gir ett lettere uttrykk av bygget mot P2, 
og reduserer inntrykket av de 6 etasjene. 
 
I beskrivelse av byggeskikk og estetikk i planbeskrivelsene kap. 5.3 henvises det til at støyfaglig utredning 
viser at det ikke er nevneverdige forskjeller mellom støy i bygg med svalgagsløsning eller den valgte 
korridorløsningen. Den oppdaterte støyrapporten som ligger ved planbeskrivelsen viser kun utredning 
knyttet til valgt utbyggingsalternativ, ikke svalgangsløsning. Dette gir et dårlig grunnlag for 
planadministrasjonen å vurdere påstandene i planbeskrivelsen.  
 

 
Figur 2: Illustrasjon av planlagt bebyggelse for A 52, med skissert potensiale for nabobebyggelsen ut i fra rammene i 
områdeplanen. Ill.: Verte 

Det er lagt inn flere illustrasjoner i planbeskrivelsen som viser tenkt bygg i omgivelsene, både med dagens 
situasjon og fremtidige volumer basert på utbyggingspotensialet i områdeplanen. Illustrasjonen som viser 
perspektiv fra Markveien mot sør viser bebyggelsen på nabotomta med én etasje mer enn det 
områdeplanen åpner for (illustrasjonen viser like høyt bygg som i A52, områdeplanen åpner for 5 og 4 
etasjer).   
 

Trafikale løsninger 
Det skal etableres nedkjøring til parkeringskjeller i det nordligste hjørnet av bygget mot P2. Nedkjøringen 
vil krysse fortauet, og forutsettes detaljprosjektert i forbindelse med byggesaken. Arealene rundt bygget 
vil bli reetablert og opprustet etter bygging av parkeringskjeller, og det etableres sykkelparkering på 
bakkeplan på byggets sørligste fasade.  
 

Uteoppholdsarealer 
Områdeplan for Alta sentrum stiller krav til 3 m2 privat uteoppholdsareal i form av balkong/terrasse i A-
området. Det stilles ikke krav til felles uteoppholdsarealer i A-området. Det private uteoppholdsarealet 
skal ha minimum tre soltimer ved høstjevndøgn, i utgangspunktet mellom kl 9-18. Dette kravet er ikke 
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oppfylt for alle leilighetene i prosjektet, der flere av leilighetene får sol tidligere på dagen. I 
bestemmelsene er det derfor lagt inn krav om sol på privat uteareal i tre timer i tidsrommet 7-18. De 
private balkongene er innglasset, av hensyn til støy. 

I prosjektet tilrettelegges det for felles uteoppholdsarealer på tak med utgang i 6. etasje. 
Uteoppholdsarealet skjermes med rekkverk mot være og vind og støy fra Markveien. Det er positivt at det 
tilrettelegges for felles uteoppholdsarealer på taket, plassert i den sørlige enden av bygget for å sikre gode 
solforhold. 

Barn- og unges interesser 
Det er lagt opp til at det skal etableres småbarnslekeplass på tak med utgang fra 6. etasje, i sammenheng 
med felles uteoppholdsareal og felles rom i 6. etasje. Opparbeidelse av lekeplass er sikret med 
rekkefølgekrav. 

Nær- og grendelekeplassfunksjoner beskrives ivaretatt gjennom lekeplass og uteoppholdsarealer på 
torget med muligheter for variert urban friluftsaktivitet, som også tilrettelegges for vinteraktiviteter på 
vinterstid. Chillyou, som er etablert ved nordlysbadet trekkes også fram som et areal som er med å dekke 
lekeplassbehovet. 

Det er tilgang til idrettsparken på Aronnes, skiløyper akebakker, turløyper på samdfallet med mer via 
gang- og sykkelveinettet i tilknytning til planområdet. Det er også tilgang til lekeplasser, barnehager, 
barne- og ungdomsskole, videregående skole og universitet via eksisterende gang- og sykkelveinett. 

Folkehelse 
Området ligger godt til rette for å nå viktige målpunkter i hverdagen gjennom gange og sykkel som 
fremkomstmiddel fremfor bil. Det er også tilgang til nærliggende friluftsområder i Komsa, Sandfallet og 
Aronnes vil eksisterende gang- og sykkelveinett. Områdets sentrale plassering gir lett tilgang til sosiale 
møteplasser på sentrum.  

Universell utforming 
Krav til universell utforming og tilgjengelige boenheter i TEK legges til grunn, i likhet med Alta kommunes 
krav til utforming av lekeplasser og veganlegg. I bestemmelsene er det lagt inn krav om trinnfri adkomst til 
1. etasje. Hensynene til universell utforming vurderes ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planforslaget.  

Teknisk infrastruktur 
Det er utarbeidet en egen VAO-plan for tiltaket. På grunn av avstandskravet mot VA-ledningene, er det 
forutsatt i planforslaget at eksisterende ledninger som ligger innenfor eiendomsgrensene på 28/163 
flyttes, slik at parkeringskjelleren kan etableres kan etableres utenfor vegglivet til bygget. Jf. plankart ser 
det ut som parkeringskjelleren også etableres et lite stykke inn på kommunalt areal på 28/100. Flytting av 
VAO-ledninger er nærmere beskrevet i VAO-planen i vedlegg 7 til planbeskrivelsen. 

Miljøvennlig energiforsyning 
Jf. bestemmelser i områdeplan skal tiltaket tilrettelegges for tilkobling til fjernvarmeanlegg. I 
planbeskrivelsen er det skrevet inn at praktiske forhold forutsettes nærmere avklart i forbindelse med 
forhandlinger om utbyggingsavtale. I rekkefølgebestemmelsene er tilkoblingsplikten ivaretatt gjennom at 
det ikke kan gis brukstillatelser i bygget før tilkobling til fjernvarmeanlegg er ferdigstilt. 

Parkeringskrav 
I planforslaget er krav til parkering for boligene foreslått redusert fra 1 per boenhet i områdeplan, til 0,4 
per boenhet. Begrunnelsen for reduksjonen knyttes i hovedsak til den boligsosiale innretningen av 
prosjektet, og kostnader for leilighetene da områdeplanen åpner for frikjøp av hele parkeringsbehovet for 
boliger i A-området. Det henvises da også til at leiligheter på sentrum har anledning til å leie/kjøpe 
parkeringsplasser i ulike anlegg på sentrum.  

Planadministrasjonen har forståelse for behovet for å redusere parkeringskravet for boligene i prosjektet. 
Det er også et godt poeng at prosjektet ligger svært sentralt plassert i forhold til arbeidsplasser på 
sentrum og tilgang til kollektivtransport. I et miljøperspektiv og med tanke på nasjonale mål om reduksjon 
i personbiltrafikken er det totalt sett et godt tiltak å redusere krav til parkering.  
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Parkering for både biler og sykler for beboere og ansatte løses i parkeringskjeller. Antall parkeringsplasser 
det skal tilrettelegges for er detaljert i bestemmelsene. 

Risiko- og sårbarhetsmessige forhold 
Det er utarbeidet en forenklet ROS-analyse med utgangspunkt i Alta kommunes mal/sjekkliste. Alle 
uønskete hendelser har fått en kommentar i skjemaet. Det er i tillegg utarbeidet nærmere utredninger for 
støy, luftkvalitet og geoteknikk for prosjektet. 

- Støy 
Krav i områdeplan at leiligheter med fasade mot Løkkeveien, Markveien og Bjørn Wirkolas vei skal 
være gjennomgående, for å ivareta stille side. Prosjektet er basert på en løsning med innvendig 
korridor, og oppfyller dermed ikke kravet som stilles i områdeplan og kommuneplanens arealdel 
om at boliger i støyutsatte område skal være gjennomgående. Det er utarbeidet en støyfaglig 
utredning for prosjektet som ifølge planbeskrivelsen viser at de støymessige utfordringene var 
tilnærmet like for bygge med svalgang og bygg med korridor, og at forslagsstiller derfor har valgt 
korridorløsning som gir bedre utnyttelse av tomta. Støyrapporten som ligger ved planforslaget i 
vedlegg 5 til planbeskrivelsen viser kun valgt løsning, ikke alternativet med svalgang. Dette gjør 
påstanden vanskelig å vurdere. 
 
Støyrapporten viser at kun leilighetene smed fasade mot sørvest innfrir kar i områdeplan om at 
alle boenheter skal ha minimum 50% av oppholdsrom og minst ett soverom mot stille side. For å 
ivareta dette kravet for de øvrige boenhetene er leilighetene utformet med vinduer mot 
innglasset balkong. Det stilles også krav om at leiligheter som ikke har naturlig stille side skal ha 
balansert mekanisk ventilasjon, og at støyfølsomme rom i boliger uten stille side skal ha utvendig 
solskjerming på soleksponerte fasader. 
 
Felles takterrasse i 6. etasje skjermes mot støy med tett rekkverk i minimum 1,5 m høyde. Dette 
ivaretar støykrav for felles uteoppholdsareal.  
 

- Luftkvalitet 
Det er utarbeidet en utredning av lokal luftkvalitet, vedlegg 5 til planbeskrivelsen. Utredningen 
viser at bebyggelsen ikke havner hverken i gul eller rød støvsone. Det er lagt inn i bestemmelsene 
at luftinntak skal plasseres slik at det oppnås tilfredsstillende luftkvalitet. Forholdet til 
luftforurensning vurderes å være tilfredsstillende ivaretatt. 
 

- Geoteknikk 
Det er gjort grunnundersøkelser i kvartalet og levert en datarapport med en enkel geoteknisk 
vurdering, jf. vedlegg 4 til planbeskrivelsen. 
Det er ikke gjort funn av kvikkleire innenfor selve planområdet, og ut i fra funn og områdets 
topografi er det vurdert at det ikke er fare for løsmasseskred i området.  
 

Boligpolitikk – boligsosial tilrettelegging 
I følge områdeplanen skal det legges til rette for en variasjon i leilighetstyper (leilighetenes størrelse og 
utforming må varieres). Det legges også opp til at det innenfor felt som er avsatt til boligformål kan kreves 
tilrettelagt for boliger i henhold til boligsosial handlingsplan. 

Kommuneplanens arealdel krever at boligprosjekt med flere enn 10 boenheter skal ha både 1-, 2-, 3- og 4-
roms leiligheter, hvor hver type utgjør minst 10 % av det totale antall leiligheter i prosjektet. Dette er også 
knyttet til tiltak i kommunedelplan for boligpolitikk som går på å sikre variasjon i leilighetstyper for å 
tilrettelegge for en mer variert beboersammensetning i nye boligprosjekter. Tidligere skisser sendt inn til 
planadministrasjonen har hatt løsninger som har vært nærmere bestemmelsen, men det prosjektet som 
nå er fremmet inneholder 25 leiligheter som varierer fra 33 m2 til 51 m2. Forslagsstiller viser til at 
markedet nå etterspør mindre og rimelige leiligheter, og dette harmonerer også med kommunens 
behovsvurderinger i kommunedelplan for boligpolitikk. Det vises også til at det er etablert større 
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leiligheter i andre boligprosjekter i sentrumsområdet, som sammen med disse mindre leilighetene 
ivaretar variasjon i størrelser i sentrumsområdet.  

Planadministrasjonen har forståelse for forslagsstillers argumenter, men vil likevel påpeke at det både i 
forbindelse med nylig vedtatt kommuneplanens arealdel og i forbindelse med kommunedelplan for 
boligpolitikk har vært et viktig fokusområde å sikre at man unngår å lage boligutbygginger som er ensartet 
rette mot én målgruppe (her: de som av ulike årsaker behøver små leiligheter). Dette målet handler om å 
sikre mer mangfold i hver enkelt boligetablering eller bomiljø. Det er planadministrasjonens vurdering at 
intensjonen med prosjektet er god, og det er høyst ønsket og nødvendig å få tilrettelagt for flere 
utleieleiligheter i Alta herunder også med tilvisningsavtaler. Det sender likevel et uheldig signal å fravike 
egne vedtatte strategier for helhetlig sosial boligutvikling for å realisere flere boliger i et område som i 
overordnet planverk ikke er tiltenkt det. 

Verneverdier og naturmangfold 
Området er i dag bebygd og asfaltert. Dette planforslaget og utbyggingen vil ikke endre dagens situasjon 
med tanke på naturmangfold i området hverken i positiv eller negativ retning. En ytterligere vurdering 
etter naturmangfoldlovens § 8-12 anses ikke som nødvendig i denne saken. 

Forholdet til kultuminneloven og verneverdier er omtalt i kapittel 5.16 i planbeskrivelsen, hvor det minnes 
om meldeplikten etter kulturminnelovens § 8 andre ledd.  

Rekkefølgebestemmelser 
Det er lagt inn rekkefølgebestemmelser i planforslaget både knyttet til brukstillatelse og rekkefølge i tid, 
for å sikre at nødvendige opparbeidelser og tillatelser er på plass før bygning og boliger tas i bruk. 

Før det gis brukstillatelse for boliger skal arealer for uteopphold og lek være ferdigstilt i samsvar med krav 
i kommunens lekeplassnorm, og støydempende tiltak skal være gjennomført i samsvar med støyrapporten 
som er utarbeidet for tiltaket. 

Det kan ikke gis brukstillatelser i bygget før utearealene er ferdigstilt, nødvendig kommunalteknisk 
infrastruktur er ferdigstilt og tilkobling til fjernvarmeanlegg er ferdigstilt. 

Det åpnes for at øvrige formål som det tilrettelegges for i bygget kan tas i bruk før leilighetene er 
ferdigstilt. 

Rammesøknad 
I de tilfeller der reguleringsplan og søknad om byggetillatelse behandles felles jf. plan- og bygningslovens 
§ 12-15, gjelder reglene for reguleringsplaner om varsling, uttalelsesfrist, adressat for uttalelser og 
saksbehandlingsfrister for begge vedtakene.  

Rammesøknad for byggetiltaket er sendt inn til byggesaksavdelingen. Saksbehandler for byggesaken har 
ingen merknader til innsendt materiale, og rammesøknaden kan dermed sendes ut på høring sammen 
med planforslaget. Rammesøknaden er ikke lagt ved dette saksframlegget, men finnes i Elements på sak 
2021/3418, journalpost 1. 

Konklusjon 
Det er utarbeidet et grundig planforslag som redegjør for tiltaket på en utfyllende måte. Planforslaget som 
er sendt inn er komplett i form av at det oppfyller de krav som stilles til fremstilling av detaljregulering. 
Prosjektet som fremmes er det samme som planutvalget ved sin behandling i april presiserte at de ønsket 
å få til behandling. Det tilrettelegges for boliger for utleie, hvor det skal inngås tilvisningsavtale med 
kommunen på inntil 40 % av boenhetene.  

Det er en positiv utvikling at det tilrettelegges for flere utleieboliger i profesjonell regi i Alta. Prosjektet i 
seg selv har likevel noen utfordringer som gjør at planadministrasjonen er skeptiske til å legge forslaget ut 
til offentlig ettersyn. 

 Løsninger for å ivareta støykrav for bebyggelsen er ikke er i samsvar med bestemmelser i 
områdeplan for Alta sentrum eller ny kommuneplanbestemmelse om støy i sentrumsområdene. 
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Planadministrasjonen mener at å kunstig etablere stille side gjennom vinduer mot innglasset 
balkong er en løsning som kun unntaksvis bør aksepteres, der det ikke finnes andre muligheter. I 
dette prosjektet er det kun leilighetene med fasade mot sørvest (P2) som har stille side. 

 Bygningens utforming og volum er ikke tilpasset bestemmelser for byggeskikk og estetikk i 
områdeplan for Alta sentrum, og er med på å forsterke inntrykket av et massivt og høyt bygg 
fremfor å dempe inntrykket slik områdeplanen legger føringer for.  

 De utfordringene som er tatt opp knyttet til støy, sol på uteoppholdsarealer og bygningens volum, 
viser etter planadministrasjonens vurdering at prosjektet ikke i tilstrekkelig grad kan vise til at 
bokvaliteten er sikret ved en så stor økning av boligandelen i prosjektet, selv om det er tilrettelagt 
for felles uteoppholdsarealer på tak. 

 
Problemstillingene knyttet til bygningens volum/byggehøyder og estetikk, samt bestemmelser om støy er 
av en slik karakter at det kan ivaretas gjennom å gjøre justeringer av planforslaget og bestemmelser i 
etterkant av offentlig ettersyn. På denne bakgrunn kan planadministrasjonen anbefaler at planforslaget 
legges ut til offentlig ettersyn for å få innspill til planforslaget fra øvrige parter og myndigheter.  

Rammesøknaden sendes på høring sammen med planforslaget, med forbehold om at eventuelle 
endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn kan gi behov for å revidere rammesøknaden før den kan 
ferdigbehandles.  

 

Alta 22.06.21 

 

Oddvar Kristian Konst Veslemøy Grindvik 

kommunalleder samfunnsutvikling avdelingsleder plan 
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