
Areal- og samfunnsplanlegging  Side 1 av 7

 

 

 Saksfremlegg 

  Arkivreferanse: 2021/160-28 

Saksbehandler: Reidar Olsen 

 

Planlagt behandling 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

3/22 02.02.2022 Planutvalget 

   

Detaljregulering for Kongsvikfjæra boligområde - førstegangsbehanding 

 

Administrasjonens innstilling 

Med hjemmel i PBL §§ 12-10 og 12-11, legges forslag til detaljregulering for Kongsvikfjæra boligområde, 
bestående av plankart og bestemmelser datert 07.01.22 lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Følgende 
vilkår legges til grunn for vedtaket: 

 Før utlegging må planbestemmelsenes punkt 3.1.1 l., som omhandler parkering endres, slik at 
kravene til etablering av HC-plasser samsvarer med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 

 Det forutsettes gjennomført et offentlig informasjonsmøte om saken i ettersynsperioden. 
Informasjonsmøtet skal gjennomføres i Visualiseringssenteret ved UiT. 

 Det forutsettes at utkast til utbyggingsavtale mellom Alta kommune og forslagsstiller foreligger 
før saken fremmes til politisk sluttbehandling. 

 

Saksutredning 

Vedlegg 

1 Plankart 

2 Planbestemmelser 

3 Planbeskrivelse med vedlegg 

4 S-NOT-004 Oppdatert kostnadsoverslag VVA-anlegg 
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Bakgrunn for saken 
Polarlys boligbyggelag AL har utarbeidet forslag til detaljregulering for etablering av et nytt boligområde i 
Kongsvikfjæra i Apanes. Planområdets lokalisering er angitt på kartutsnittet under. 

 

Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering. 

 

Planforslaget: 

Innsendt planforslag består av plankart (vedlegg 1), planbestemmelser (vedlegg 2) og planbeskrivelse med 
tilhørende delutredninger og rapporter (vedlegg 3). I tillegg har forslagsstiller fått utarbeidet et 
kostnadsoverslag knyttet opparbeidelse av offentlig infrastruktur (kjørevei) som forutsettes overtatt av 
Alta kommune (vedlegg 4). 

Kort oppsummert legger planforslaget opp til følgende «arealgrep»: 

 Etablering av 3 boligblokker, hvorav to i 5 etasjer og en i 6. etasjer inkl. p-kjeller for inntil 60 
boenheter. 

 Etablering av tilhørende feltintern infrastruktur i form av private parkeringsplasser, uteoppholds- 
og lekeplasser samt gangveiforbindelser/snarveier. 

 Etablering av ny offentlig samleveg med tilhørende fortau mellom Apanesveien og Strandveien 
(Fv. 8004) i Bossekop, inkludert fotgjengerkryssing av sistnevnte veg. 

 Ombygging av privat kjørevei ned til Alta Skiferlag sin utskipnings kai. 

For en mere utførlig beskrivelse av planforslaget vises til over nevnte dokumenter. NB! Det er for øvrig 
laget en 3D modell av planforslaget som vil bli presentert for Planutvalget i møte. 

 

Planstatus og grunneierforhold: 

Planområdet har siden 2004 vært avsatt til fremtidig boligområde med plankrav i kommuneplanens 
arealdel (KPA). Av gjeldende KPA, vedtatt februar 2021, fremgår det at det åpnes for etablering av 54 
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boenheter som blokkbebyggelse (minimum 3 etasjer) i perioden 2024-2026, ref. vedtatt 
boligbyggeprogram.  

Polarlys har hatt opsjon på området som eies av Alta kommune lenge og igangsatte første gang 
planarbeidet i 2004, men er etter dette utsatt flere ganger av ulike årsaker. Pga. manglende fremdrift i 
saken har Formannskapet ved 2 tidligere anledninger vurdert å trekke tilbake opsjonen på arealet, senest i 
møte 25.11.21 hvor følgende vedtak ble fattet: «Søknad fra Polarlys boligbyggelag AL datert 14.10.21 om 
forlengelse av opsjon på kjøp av kommunal grunn innenfor planområdet for Kongsvikfjæra boligområde 
godkjennes. Opsjonen forlenges inntil 1.november 2022. Forutsetning for at opsjon forlenges til 
1.november er at planforslaget førstegangs behandles den 2.februar 2022». 
 
Planforslaget fremmes nå til politisk førstegangsbehandling. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Feltet fremmes som et privat planforslag og selve boligdelen av prosjektet forutsettes bygget ut i privat 
regi av forslagsstiller. Planforslaget innebærer etablering av en ny offentlig kjørevei med tilhørende fortau 
på ca. 500 meter som ved ferdigstillelse forutsettes overtatt av Alta kommune for fremtidig drift og 
vedlikehold. I tillegg medfører planforslaget en omlegging av den private veien ned til Alta Skiferbrudd sin 
utskipnings kai. Alta kommune eier arealet hvor boligene planlegges oppført og dette må følgelig kjøpes 
av Alta kommune.  

Det forutsettes utarbeidet en utbyggingsavtale mellom Alta kommune og forslagsstiller som avklarer alle 
økonomiske og ansvarsmessige forhold mellom partene. Foreløpige anslag utarbeidet av Rambøll (vedlegg 
4) tilsier at veganlegget med tilhørende overvannshåndtering vil beløpe seg til om lag 24 millioner eks. 
mva. I tillegg til dette kommer kostnader knyttet til prisstigning, låneomkostninger og grunnerverv samt 
ca. 2 millioner knyttet til etablering av ny trafostasjon som må flyttes. De samlede kostnadene knyttet til 
veietableringen forventes ut fra dette å utgjøre et sted mellom 27-30 mill. eks. mva. Det vil være naturlig 
at Alta kommune bidrar mht. finansiering av veien da denne vil bidra til bedre kommunikasjon mellom 
Apanes og Bossekop sentrum. Det er foreløpig ikke innledet konkrete drøftinger mellom partene mht. 
denne kostnadsfordelingen. Det vil bli fremmet en egen sak til Formannskapet mht. kommunens 
økonomiske forpliktelser før saken fremmes til politisk sluttbehandling. 

 

Høringsuttalelser: 

Det har i forbindelse med varsel om planoppstart kommet inn til sammen 11 høringsuttalelser, en 
oppsummering av disse etterfulgt av forslagsstiller vurderinger er gjengitt i planbeskrivelsenes kapittel 2.2 
(vedlegg 3). Det er ikke varslet innsigelse fra noen instanser med innsigelsesrett. Innspillene som er 
kommet vurderes å være besvart på en tilfredsstillende måte.  

Flere av beboerne i området har uttrykt bekymring for utbyggingsplanene som de hevder vil gi 
nærføringsulemper for bakenforliggende bebyggelse og at det i dag urørte friluftsområdet blir sterkt 
forringet gjennom etablering av den nye kjøreveien. Det er levert inn en underskriftsliste med til sammen 
668 underskrifter. 

 

Vurdering 

Generelt: 

Det innsendte planforslaget vurderes å være svært godt gjennomarbeidet. Det er i tillegg utarbeidet en 
omfattende 3D modell av prosjektet som vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside under høringsperioden 
og som alle saksparter kan benytte seg av som hjelpemiddel til å tolke planens innhold. Planforslaget 
vurderes å holde seg innenfor rammene satt i kommuneplanens arealdel. Antallet boenheter (60 stk.) er 
marginalt høyere enn det som er angitt som grovt retningsgivende i kommuneplanenes bestemmelser (54 
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stk.). Forslagsstiller har videre klart å fremme planforslaget innenfor angitt frist fra Formannskapet mht. å 
få forlenget opsjonen på den kommunale eiendommen. 

 

Ny bebyggelse: 

Den nye bebyggelsen foreslås plassert på oversiden av den nye kjøreveien med direkte innkjøring til p-
kjeller. De to vestligste blokkene foreslår etablert med 5 og den østligste med 6 etasjer og alle vil bli 
utformet med flate tak. Alle blokkene vil få svært god sol- og utsiktsforhold samt skjermede areal til felles 
uteopphold på baksiden (syd) og mellom blokkene. Sol- og skyggeanalyser viser at bakenforliggende 
bebyggelse ikke vil få dårligere solforhold som følge av de nye blokkene. Høyden på blokkene ligger lavere 
enn hovedetasjen på de eksisterende bakenforliggende boligene i Kongsvikveien, noe som er gjort for å 
minimere utsiktstapet for disse boligene. Bakenforliggende bebyggelse vil miste deler av utsikten ned mot 
selve strandsonen mens utsikten utover selve fjorden ikke vil bli forringet i vesentlig grad. Illustrasjonene 
under viser bebyggelsen sett fra sjøsiden og fra balkong fra bakenforliggende bebyggelse. 
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Planforslaget inneholder bestemmelser knyttet til etablering av HC-parkering som avviker fra definerte 
krav i kommuneplanens arealdel (KPA). Ifølge kommuneplanen stilles det krav til at all egenparkering skal 
skje i kjeller og at etablering av 60 boenheter vil utløse krav til etablering av 5 HC plasser. Forslagsstiller 
har utformet bestemmelser hvor det kun stilles krav til 3 HC plasser og at alle disse i tillegg kan etableres 
på bakkeplan dvs. utenfor kjeller. Planmyndighetene mener dette er en uakseptabel løsning og at 
bestemmelsene derfor må justeres slik at kravene i KPA ivaretas. 

I gjeldende opsjonsavtale med Alta kommune ligger det klare føringer for hvordan de boligsosiale 
forholdene i prosjektet skal ivaretas mellom partene, noe som for øvrig også er omtalt i planbeskrivelsens 
kapittel 5.5. Avklaringene rundt dette er gjort i dialog mellom forslagsstiller og leder for kommunens 
boligservicekontor.  

Trafikale forhold og kommunalteknisk infrastruktur: 

Etablering av 60 nye boenheter i nedre del av Apanes vil etter planadministrasjonens vurdering ikke være 
tilrådelig uten at det etableres en ny veg eller at det etableres et nytt fortau langs Apanesbakken. 
Sistnevnte løsning vurderes som dårlig da Apanesbakken er svært bratt, har mange avkjørsler samt at 
eksisterende bebyggelse er plassert nært inntil veien. Planforslaget baserer seg på at det skal etableres en 
ny offentlig kjøreveiforbindelse med fortau mellom Apanesveien og Strandveien (Fv. 8004). Den nye 
veiforbindelsen vil bidra til å bedre kommunikasjonen for alle trafikantgrupper mellom Apanes og 
Bossekop sentrum og bidra til å redusere trafikken opp og ned Apanesbakken.  

Etablering av den nye veien medfører at nedre del av eksisterende privat vei ned mot Skiferkaia må legges 
noe om og blir brattere enn i dag. I praksis vil dette medføre at tyngre kjøretøy ikke vil kunne kjøre opp 
denne veien vinterstid, og at denne deler av denne trafikken derfor må løses inne på Skiferlagets eget 
areal lengre øst (praktiseres delvis slik i dag). Det har vært dialog mellom forslagsstiller og Skiferlaget 
omkring dette underveis i planprosessen. 

Sosial infrastruktur: 

Etablering av 60 nye boenheter i området vil medføre flere bosatte barn i området som omtalt i 
planbeskrivelsens kap. 5.6. Planområdet ligger har en sentrumsnær lokalisering med nærhet til både 
barneskole (Gakori) og barnehage (Furuly). Det er for tiden stor usikkerhet rundt fremtidig skolestruktur, 
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men elevkapasiteten vurderes totalt sett som god i byen om man ser alle skolene under ett. Situasjonen 
rundt skole- og barnehage vurderes derfor ikke å være til hinder for etablering av boligene. 

Rekkefølgebestemmelser: 

Det åpnes for at de tre blokkene kan bygges ut i flere ulike trinn og det er derfor laget 
rekkefølgebestemmelser som sikrer opparbeidelse av nødvendig infrastruktur parallelt med utbyggingen 
av feltet. Den nye kjøreveien vil eksempelvis bli bygget allerede i første byggetrinn. Det er fra kommunens 
side stilt krav til opparbeidelse av gangveier og lekeplasser både innenfor og utenfor planområdet for å 
sikre beboerne god bokvalitet fra første utbyggingstrinn. 

Risiko- og sårbarhet: 

Det er i tilknytning til planforslaget utarbeidet er risiko- og sårbarhetsanalyse, jfr. planbeskrivelsen kapittel 
5.14 (vedlegg 3). Det er blant annet utarbeidet geotekniske undersøkelser som viser at det ikke er påvist 
kvikkleire innenfor planområdet, noe som tilsier at det ikke er fare for større utglidninger av masser. Det 
er også utarbeidet en støyutredning tilknyttet den nye veiforbindelsen som viser at trafikkstøyen fra veien 
vil bli liggende under gjeldende grenseverdier noe som tilsier at det ikke er behov for å gjennomføre 
støyskjermingstiltak mot ny eller eksisterende bebyggelse. 

 

 

Kulturminner: 

Sametinget har i forbindelse med befaring av planområdet registrert et mindre felt med automatisk 
fredete samiske kulturminner. Området er angitt på plankartet med egen hensynssone og bestemmelser 
som sikrer at kulturminnene blir sikret mot fysiske inngrep. 

Friluftsinteresser og barn- og unges interesser: 

Feltinterne lekeplasser (nær- og småbarns lekeplasser) forutsettes etablert mellom og bak boligblokkene, 
noe som vil gi kvalitativt gode oppholdsareal. For å sikre opparbeidelse av grendelekeplass er det i 
planbestemmelsene lagt inn et rekkefølgekrav som sikrer at eksisterende kommunale grendelekeplass 
200 meter vest for planområdet blir oppgardert av utbygger i takt med utbyggingen av feltet. 

Planmyndighetene anser at det er viktig å etablere gode gangveiforbindelser mellom boligblokkene og E6 i 
sør da både barneskole, kolonialbutikk og bussholdeplasser langs E6 er lokalisert her. Det er derfor 
regulert inn to snarveiforbindelser fra boligblokkene frem til E6. Det er videre stilt krav i 
rekkefølgebestemmelsene som sikrer at disse blir opparbeidet etter hvert som boligene etableres. 

Planområdet fremstår i dag som et sammenhengende og relativt inngrepsfritt friluftsområde. Etablering 
av nye boligblokker og ny kjørevei vil åpenbart bidra til å endre områdets karakter sammenlignet med i 
dag og redusere områdets verdi som friluftsområde. Store deler av skogen/bergene i planområdets 
nordøstre del vil bli påvirket og gjøre området mindre attraktivt å bruke i frilufts sammenheng. Langs 
vestre del av området vil ny veg bli liggende på en relativt høy fylling og det er derfor lagt inn føringer som 
sikrer at det etableres gode løsninger for fotgjengere ned mot den attraktive strandsonen.  

Informasjonsmøte under offentlig ettersyn: 

Høringsuttalelsene i forbindelse med varsel om planoppstart viser at dette er en sak som vekker stort 
engasjement blant beboerne i området. Det er derfor viktig å få presentert og belyst konsekvensene av 
planforslaget på en best mulig måte før planen skal sluttbehandles. Det anbefales derfor at det i 
ettersynsperioden gjennomføres et offentlig informasjonsmøte på ViA-senteret på UiT hvor planen 
presenteres ved bruk av 3D modell. 
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Oppsummering: 
Innsendt planforslag vurderes å være godt gjennomarbeidet og ligge innenfor rammene av vedtatt 
kommuneplan. Planadministrasjonen vil etter en helhetlig vurdering anbefale at planforslaget legges ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker. 

 

 

Alta 25.01.22 

Oddvar Konst  

kommunalleder samfunnsutvikling  

 

 

Veslemøy Grindvik Reidar Olsen 

avdelingsleder plan arealplanlegger 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor uten underskrift


