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Planlagt behandling 

Saksnummer Møtedato Utvalg 

  Planutvalget 

  Kommunestyret 

Sluttbehandling for detaljregulering for Stengelsmoen Nord 

Administrasjonens innstilling 

Med hjemmel i PBL §§ 12-12, vedtas detaljregulering for Stengelsmoen nord, bestående av plankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse, alle datert 11.03.2022. 

Saksutredning 

Vedlegg 

1 20170011_Planbeskrivelse_med_vedlegg_[sluttbehandling] 

2 20170011_Planbestemmelser_[sluttbehandling] 

3 20170011_Plankart_rp2vn2_[sluttbehandling] 

 

Bakgrunn for saken 
Alta kommune ønsker å utnytte området nord for Stengelsmoen Avfallsplass til industri-, produksjon og 
lagervirksomhet som pga. funksjon og nærmiljøulemper, kan eller bør ligge utenfor by- og 
tettstedsområder. Planen legger til rette for 11 nye industritomter og etablering av en ny offentlig 
adkomstvei inn til industriområde. 

Planen ble varslet om oppstart den 31.05.19 med høringsfrist den 25.06.19. Planforslaget ble sendt på 
offentlig ettersyn den 07.12.2020 med høringsfrist den 21.01.2021.  

Planadministrasjonen vurderte at det med bakgrunn i flere av høringsinnspillene ville være behov for 
endringer i planforslaget, der enkelte av endringene ville kreve en fornyet begrenset høring. Endringene 
berørte følgende tema:  

- Rekkefølgebestemmelser med bakgrunn i vurdering av flom og overvann 
- Utvidelse av plangrense i nord med 11 meter, og bestemmelsesområde #4 for etablering av 

jordvoll for deler av området. 
- Avsettelse av snødeponi o_SV1 i plankartet, med bestemmelser. 
- Legge til areal for ny nettstasjon, samt hensynssone og arealformålsområde for eksisterende 

nettstasjon. 
 

Den begrensede høringen ble sendt ut til berørte parter den 27.08.2021 med høringsfrist den 30.09.2021. 

Planen fremmes nå for politisk sluttbehandling. 

 

 



Utvalgssakens nummer:   Side 2 av 11 

Planstatus 

Hoveddelen av planområdet er avsatt i kommuneplanens arealdel planID 20170001 (15.02.21) til 
fremtidig næringsvirksomhet, type tradisjonell industri og lager, med krav om felles planlegging.  

Planområdet er utvidet med 11 meter i nord for å kunne legge til rette for støyvoll. Dette området er satt 
av til LNFR i kommuneplanens arealdel. Masternes Gjenvinning AS er gitt dispensasjon fra plankravet i 
forbindelse med sin etablering. 

 
Figur 1 Utklipp fra KPA. Reguleringsplan for Stengelsmoen Avfallsplass i sør. Planområdet vises med rød stiplet linje. 

Planforslaget 

 
Figur 2: Plankart 
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Planforslaget består av følgende dokumenter, alle datert 11.03.22: 

1. Planbeskrivelse (vedlegg 1)  
2. Planbestemmelser (vedlegg 2) 
3. Plankart (vedlegg 3) 

Planbeskrivelsen inkluderer følgende vedlegg: 

- Referat fra oppstartsmøtet, datert 19.10.18 
- Mottatte innspill med kommentarer, datert 11.03.22 
- Forenklet ROS-analyse, datert 18.08.20 
- Forholdet til KU-bestemmelser i PBL, datert 11.04.19 
- Orienterende geoteknisk vurdering, datert 16.14.18 
- Geotekniske grunnundersøkelser, datert 05.04.18 
- Skredvurdering, datert 25.01.18 
- Adkomstveg – plantegning, lengde- og normalprofil, datert 06.08.20 
- Trafikkvurdering, datert 10.11.20 
- VVA-kostnadsoverslag, datert 12.10.20 
- Forslag til VA-løsning, datert 12.10.20 
- Flomfarevurdering, datert 18.05.21 

 

Vurdering av konsekvensutredning 
I forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet ble det gjort en vurdering om planen ville utløse 
krav om konsekvensutredning (KU). Vurderingen følger eget notat i vedlegg 4 til planbeskrivelsen. Det ble 
konkludert med at planen ikke utløser krav om KU. I forbindelse med avklaring av KU-plikt, ble det lagt til 
grunn at planen ikke legger til rette for følgende virksomheter: 

- utvinning, behandling og bearbeiding av asbest 
- behandling av farlig avfall ved forbrenning eller kjemisk behandling 
- behandling av husholdnings- og næringsavfall ved forbrenning eller kjemisk behandling 
- produksjon av papp/papir 
- intensiv fjørfe- eller svineavl 
- uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser over 200 daa eller 2 
- millioner m3 
- bebyggelse over 15.000 m2 BRA. 

 

Høringsuttalelser 
Ved varsel om oppstart kom det inn 10 innspill, og 4 innspill etter fristen. Ved offentlig ettersyn av 
planforslaget kom det inn til sammen 12 høringsinnspill og ett innspill etter fristen. Ved fornyet offentlig 
ettersyn kom det inn to høringsinnspill.  

Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2 i planbeskrivelsen. Dette er kort 
oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn:  

Statlige myndigheter:  
Statsforvalteren har hatt innspill knyttet til presisering og forbedring av bestemmelser knyttet til lukt, 
støv, og støyproblematikk, samt universell utforming. Statsforvalteren hadde også en kommentar knyttet 
til lav utnyttelsesgrad og ønsket en nærmere vurdering av naturmangfold i planbeskrivelsen. Det ble 
påpekt ved offentlig høring at planen manglet en flomfarevurdering. Statsforvalteren sine innspill er tatt 
til etterretning og innarbeidet i planen.  

Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune hadde innspill knyttet til trafikksikkerhet. 
Innspillene er tatt til etterretning og det er innarbeidet tiltak for å bedre trafikksikkerheten.  

Direktoratet for mineralforvaltning ønsket en nærmere vurdering av estimert volum og bruksområder for 
sandressursen som foreslås tatt ut i forbindelse med tomteopparbeidelsen i planområdet. Innspillet er 
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tatt til etterretning og det er også gitt en vurdering av om mineralloven kommer til anvendelse ifb. 
uttaket.  

Kommunale myndigheter:  
Landbruk og skogbruk hadde et forslag til presisering knyttet til bestemmelsen om vegetasjonskjerm. 
Innspillet er innarbeidet i planen. Kommunalteknikk hadde et innspill knyttet til snødeponi. Innspillet er 
innarbeidet i planen.  

Organisasjoner:  
Alta kraftlag har signalisert at det vil være behov for ny nettstasjon. Dette er tatt til etterretning og 
innarbeidet i planen.  

Gargiaveien bygdelag har ved både varsling, høring og i brev av 25.08.21 signalisert at det er behov for en 
rekke trafikksikkerhetstiltak, og tiltak for å redusere støy langs veien og fra industriområdet. Bygdelaget 
har også uttrykt bekymring rundt lukt, og støvforurensning fra industriområdet. Innspillene er tatt til 
etterretning og deler av tiltakene som foreslås er innarbeidet i planen.  

Amtmannsnes bygdelag gir uttrykk for at potensialet for bilvrak-anlegg ved Stengelsmoen Nord nå 
utnyttes 100% før det gis tillatelse til lignende virksomhet i sentrumsnære områder i Alta (merk: 
Amtmannsnesveien 101). Innspillet er tatt til etterretning, men det vises til at forslag til detaljregulering 
for Amtmannsnesveien 101 er under utarbeidelse og at en vurdering knyttet til bilvrakanlegg på denne 
adressen vil komme i forbindelse med detaljreguleringen.  

Private parter:  
Masternes Gjenvinning har innspill knyttet til tap av areal ifb. etablering av ny vei og 
trafikksikkerhetsutfordringer i forbindelse med økt aktivitet.  

Vefas har innspill knyttet til trafikksikkerhet, vann og avløp, utnyttelsesgrad, høyspentanlegg og mulig 
påvirkning av prøvetakningsbrønner ved ny industrivirksomhet. Innspillene er svart ut i vedlegg 2.  

Videre har private parter reagert på hvem som har blitt tilskrevet som berørte parter i saken, samt 
hvordan tiltaket kan berøre nærliggende landbruk med bla grønnsaksdyrking og dyrefor, og 
trafikksikkerhetsutfordringer knyttet til økt trafikk som følge av planen.  

Hardorsen Treprodukter stiller seg negativ til planen grunnet betydelig tap av råstoff til de virksomheter 
som er avhengig av dette i produksjonen. 

Økonomiske konsekvenser 
Virksomheter som etablerer seg i planområdet finansierer etablering på egen eiendom. Eiendomsforhold 
tenkes å løses på samme måte som ved Skillemoen industriområde. Det vil si at festekontrakt inngås 
mellom utbygger og FeFo, samt at Alta kommune tar en engangssum tilsvarende 
opparbeidelseskostnadene fordelt på tomter etter størrelse. Kostnader knyttet til bygging, snømåking av 
offentlig adkomstveg og annen drift av adkomstvegen skal finansieres av kommunen, men innlemmes i 
tomteprisen.  

- Jf. vedlegg i planbeskrivelsen om konsept og kostnadsoverslag av VVA, er etablering av nytt VA-
anlegg beregnet til å ha en prosjektkostnad på kr 5 249 000.  

- Kostnadsoverslag for etablering av ny veg i forbindelse med området er beregnet til kr 8 201 467.  
- Gatelys langs Gargiaveien fra Vefas til Tangen bru er beregnet til kr 2 500 000.  

Etablering av voll mot nord og mulig omlegging av høyspentkabel til jordkabel er ikke medberegnet i 
kostnadsoverslaget. 

Totalt vil en opparbeidelse av feltet trolig ha et kostnadsoverslag på om lag 16 000 000 kr, som altså skal 
fordeles på næringstomtene.   
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Vurdering 
Generelt 
Alta kommune ønsker å tilrettelegge for virksomheter som på grunn av funksjon- og nærmiljøulemper har 
behov for å ligge utenfor sentrumsnære områder. Alta kommune har i dag ingen slike områder som 
tilrettelegger for dette. Det er flere eksisterende virksomheter som kan tenkes å flyttes til Stengelsmoen 
Nord, da de på sin nåværende etablering opererer i strid med kommuneplanens arealdel. Det anses derfor 
som meget positivt at kommunen tilrettelegger for et industriområde for denne type virksomhet.  

Tomtestruktur og tomtestørrelser 
Det vurderes at planen legger til rette for en hensiktsmessig bruk av arealet der det er planlagt for 11 nye 
tomter med en størrelse på 5-7 daa. Utnyttelsesgraden for bygninger på tomtene er noe lav, med maks 
17%-BRA, grunnet begrensinger i forhold til konsekvensutredningsplikt. Parkeringsareal og tenkte plan er 
ikke medregnet i %-BRA. Det er imidlertid åpnet opp for utelagring.  

Maksimal tillatt gesimshøyde for bygg er satt til kote +45. Planen setter krav om at fasader på ny 
bebyggelse som vender mot kjøreveg skal oppføres med trekledning på minimum 30 % av fasaden. Ny 
bebyggelse skal oppføres med skrå- eller flate tak, der flate tak er dominerende takform. Planen åpner for 
at mindre anlegg og detaljer kan ha en friere takform. 

Trafikale løsninger 
Trafikkmengde: 
I dagens situasjon er årlig døgntrafikk (ÅDT) på 620 for 2019, på strekningen fra avkjørselen ved VEFAS til 
krysset Gargiaveien x E 45. Veien sørover fra avkjørsel mot VEFAS til avkjørsel mot Bekkvassli er ÅDT på 
530 for 2019. Brorparten av dette vurderes å være trafikk til og fra VEFAS, Masternes og boliger i 
området.  

Det er gjennomført en beregning av hvor mye trafikk tiltaket vil generere langs Gargiaveien i 
planbeskrivelsens vedlegg 9. Tiltaket forventes å skape mellom 375 – 525 kjøretøy per døgn. På 
Gargiaveien nordover fra VEFAS til krysset ved E 45 forventes det at ÅDT blir mellom 995- 1145. På 
Gargiaveien sørover fra VEFAS til avkjørsel mot Bekkvassli forventes det at ÅDT blir mellom 905-1055. 

Trafikksikkerhet:  
I trafikksikkerhetsnotatet foreslås det mulige tiltak for å bedre situasjonen ved kryss mellom Gargiaveien 
og E45, brua over Eibyelva og krysset ved eiendom 22/47. Disse tiltakene er ikke innarbeidet i planen, 
men kryssutformingen mellom Gargiaveien og E45 har blitt utbedret i 2019. 

Bygdelaget har ved flere anledninger kommet med innspill til trafikksikkerhetstiltak og flere av disse 
innspillene er vurdert og kommentert i merknadshefte. Reduksjon av fartsgrensen mellom Trasti og Trine 
og Vefas har nylig blitt vedtatt, og farten vil reduseres fra 80 km/t til 60 km/t på dette strekket.  

Alta kommune har vurdert at vegen fra Vefas avfallsanlegg til Tangen bru v. E45 skal få gatebelysning. Det 
stilles et rekkefølgekrav om at det skal være satt opp gatebelysning langs Gargiaveien fra Vefas til Tangen 
bru før nye søknader kan fremmes på nye eiendommer. 

Videre er Statens Vegvesen i gang med detaljregulering for E45 Skillemo-Kløfta. Den regulerte gang- og 
sykkelvegen mellom Skillemo og Lakshusbakken ligger i Statens Vegvesen sin tiltaksplan for 2022-2027. 
Alta kommune er også gjort kjent med at Fylkeskommunen i Troms og Finnmark har satt av midler for 
utbedring av Tangen bru. 

Ny adkomstveg:  
I forbindelse med planarbeidet er det prosjektert ny adkomstveg inn til planlagt næringsområde nord for 
VEFAS. Adkomstvegen går vestover fra Gargiaveien inn mot Peskanasen. Vegen er prosjektert med 6 
meter bredde og dimensjonert for tungtrafikk. 
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Risiko og sårbarhetsmessige forhold 
Det er utarbeidet en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet, iht. 
kommunens mal som ligger som vedlegg 3 i planbeskrivelsen. Denne tar for seg naturrisiko, sårbare 
naturområder og kulturmiljøer, teknisk og sosial infrastruktur og virksomhetsrisiko. Fullstendig analyse er 
vedlagt planmaterialet. Forholdet til hendelser som i analysen er vurdert å ha en potensiell risiko er 
utdypet under. 

Radon: 
Deler av området er kartlagt å ha en usikker aktsomhet for radon, et mindre område lengst vest i 
planområde er kartlagt å ha moderat til lav aktsomhet for radon. Forholdet ivaretas igjennom krav i TEK 
om radonsperre. 

Steinras, steinsprang, snø- og isskred: 
Vest i planområdet, ved Peskanuten, har Multiconsult gjennomført en skredvurdering i forbindelse med 
planarbeidet som avklarer risiko i tråd med TEK. Skredvurderingen ligger vedlagt planbeskrivelsen. TEK 
definerer 3 sikkerhetsklasser for byggverk i skredfareområder etter sannsynlighet for og konsekvens ved 
skred. 

Bebyggelsen som er planlagt innenfor planområdet vurderes å inngå i klasse S2, muligens også S1.  
Følgelig er ikke forholdet til bebyggelse i klasse S3 drøftet nærmere.  

Gjennomført skredvurdering avdekker at S2-bebyggelse kan etableres i gul sone og videre østover, mens 
S1-bebyggelse kan etableres i hhv gul og oransje sone og videre østover. For at rød sone skal kunne 
bebygges med tiltak i klasse S1 og/eller S2 må det utføres tiltak, som for eksempel etableres voll av jord 
og steinmaterialer.    
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Figur 3 plangrense, hensynssone og kartlagte faresoner fra skredvurderingen datert 25.01.2018 

Forholdet ansees ivaretatt ved at det stilles krav i planbestemmelsene om at det før området tas i bruk må 
framlegges nødvendig dokumentasjon og eventuelt nødvendig skredsikrende tiltak gjennomføres. 

Støv/partikler/røyk: 
Grunnforholdene består av et sandig og grusig topplag med mektighet opptil ca. 7 meter. Dette kan 
medføre en risiko for støv, hvilket er fulgt opp i planens bestemmelser. I forhold til driftsfasen er det i 
planens stilt krav om fast dekke på veger og plasser. Dette vil bidra til å redusere ev. støvproblematikk.  

Lukt: 
VEFAS og MASTERNES drifter virksomheter der det er rimelig å anta at sjenerende lukt kan forekomme. 
Både VEFAS og MASTERNES har fått tillatelser etter forurensningsloven som stiller krav om rutiner for å 
bekjempe lukt. Forholdet vurderes ivaretatt ved at det i planens bestemmelser nedfelles liknende krav til 
øvrige byggeområder.  

Høyspentlinje: 
Det går en høyspentlinje i luft gjennom planområdet. Selv om det ikke er dokumentert negative 
helseeffekter ved eksponering fra høyspentlinjer setter planen krav om at det ikke skal oppføres 
bygninger nærmere enn 7,5 meter fra høyspentlinjen på begge sider. Forholdet anses dermed ivaretatt. 
Planens bestemmelser legger også til rette for at høyspentkabelen kan omlegges til jordkabel.  

Trafo: 
Det står en trafo på eiendom 22/80 planområdet, og det er lagt opp til etablering av en ny trafostasjon i 
området. Det er ikke dokumentert negative helseeffekter ved eksponering fra trafoer, og forholdet ansees 
ikke som problematisk. 

Andre installasjoner: 
Det går en telelinje gjennom planområdet ca. 80 meter vest for Gargiaveien. Planen ivaretar forholdet ved 
å sette krav om at bygninger som oppføres nærmere enn 7,5 meter skal ha godkjenning fra anleggseier. 

Flomfarevurdering: 
Multiconsult har utarbeidet en flomfarevurdering som ligger som et vedlegg til planbeskrivelsen. 
Flomfarevurdering konkluderer med at 200-årsflom med klimapåslag er beregnet til 9,0 m³/s. Dette gir 
behov for enten grøft og kulvert eller heving av byggegrunn. Nødvendig kapasitet gir grøftedybde lik 1,67 
m i grunneste ende og med bunnhelning lik 0,5%, samt kulvertdiameter på ca. 2 m. Grøft og kulvert krever 
også grøft på nedstrøms side av Gargiavegen. 
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Heving av byggegrunn medfører at vegene fortsatt oversvømmes, men planområdet vil skjermes for annet 
enn lokal nedbør. Heving av byggegrunnen bør utføres til 0,5-1,0 m over nærmeste veg (Gargiavegen eller 
annen lokal veg, avhengig av hvor i planområdet du er). 

Mer detaljert dimensjonering bør utføres i en senere fase, når også ønsket løsning er valgt. Det er derfor 
lagt inn som et rekkefølgekrav om at felt BKB4 som påvirkes av flomfare må utføre en detaljprosjektering 
for overvannshåndtering på tomten før arbeider tillates igangsatt. 

Vann og avløpsløsning 
Ifbm. planarbeidet ble det utarbeidet en løsning for VVA infrastruktur ifbm. planforslaget som er vedlagt 
plandokumentene. VVA-løsningen forutsetter at det etableres en avløpsløsning med infiltrasjon i grunnen 
og at vannforsyning utover det som kan forsynes fra kommunalt nett besørges privat. 

 
Figur 4 Forslag til VA-løsning 

Uttak av sandressurs 
Ved opparbeidelse av eiendommene skal skog fjernes, deretter fjerning av humuslag og arrondering av 
eiendommene. Planen legger opp til at både veg og tomter opparbeides med så lite inngrep som mulig, 
tilnærmet «på eksisterende terreng». Før eiendommene sør for planlagt adkomstveg opparbeides skal 
grusmasseforekomsten som ligger i dette området tas ut. 

 
Figur 5: Sandressurssen som skal tas ut vises i stiplet rød linje 
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Skjerming/støyvoll 
Planen legger opp til at det skal etableres en støyvoll mot nord og mot Gargiaveien for å hindre støy og 
innsyn. Støyvollen mot nord skal opparbeides ifb. opparbeidelse av veg. Eiendommene som ligger mot 
Gargiaveien skal etablere voll mot vegen før eiendommene opparbeides videre.  

Humusmassene som tas ut ifb. opparbeidelse av eiendommene i planområdet skal i størst mulig grad 
brukes til etablering av støyvollene. Tiltaket ansees som hensiktsmessig for å hindre støy fra og innsyn til 
området. Ved å sette rekkefølgekrav i tid om opparbeidelse av vollene, bidrar man til å beholde 
eksisterende grønnstruktur frem til området skal utvides og opparbeides.  

Å ta i bruk humusmassene som hentes ut ifb. opparbeidelse av tomtene til etablering av støyvoller 
vurderes som en god løsning da en kan gjenbruke masser innenfor planområdet. 

 
Figur 6: Plassering av støyvoll er vist med blå strek. 

Vurderinger etter naturmangfoldloven 
Under følger en vurdering av planforslaget opp mot de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven, 
som med dette vurderes for oppfylte i saken. 

Kunnskapsgrunnlaget (nml. § 8): 
Kunnskapen om naturmangfold i og inntil planområdet har i dette planarbeidet bestått av eksisterende 
kunnskap om arts- og naturtypemangfold samt geologisk og landskapsmessig naturmangfold basert på 
følgende informasjon og kilder: 

- Registreringer i Naturbase (verneområder, arter av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalgte 
naturtyper, naturtyperegistrering i NiN-kartlegging, DN-håndbok 13 og verdifulle kulturlandskap). 

- Registreringer i Artskart (truede arter), herunder kunnskap om tilstanden til det biologiske 
mangfoldet. 

Det vurderes at det foreliggende kunnskapsgrunnlaget gir et tilstrekkelig grunnlag for beslutning om 
framtidig arealbruk i denne reguleringsplanen. 
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Generelt er arealendringer den faktoren som påvirker flest arter. Dette gjelder særlig fysiske inngrep som 
bygging av næringsbebyggelse og veier, men også arealendringer knyttet til skogdrift samt gjengroing som 
følge av opphør av beite/slått, er viktige påvirkningsfaktorer. 

Gjennomføring av planen vil medføre tap av skog og mulige leveområder for dyreliv. Det er observert 
låvesvale, hestehov, lappmeis, reinfann, svart hvit fluesnapper, linerle, alkeleie, elg og havørn ved 
Stengelsmoen søppelplass og i nærheten til planområdet (artskart.artsdatabanken.no). Det er også 
observert fjellvåk og storfugl i området. Disse artene har alle status som livskraftige arter. Det er også 
observert hønsehauk, sandsvale og grønnfink mot Altaelva. Disse fuglene er alle kategorisert som sårbar i 
norsk rødliste for arter 2021. 

Da det imidlertid er store skogområder omkring planområdet, samt innarbeidet avbøtende tiltak for å 
redusere flygeavfall, støy, lukt og støvulemper i bestemmelsene, vurderes det at reguleringsplanens 
virkninger ikke vil gi negative konsekvenser av vesentlig betydning for artene som er kartlagt. 
Kunnskapsgrunnlaget vurderes derfor som tilfredsstillende opp mot sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet.  

Ivaretakelse av føre-var-prinsippet (§ 9): 
Jf. §9 i nml. Skal tiltaket ta sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Planen legger 
derfor til rette for en buffersone mot Gargiaveien i øst og mot VEFAS sitt område i sør og mot 
skogområdet i nord. Buffersonene/vegetasjonsbeltene mot Gargiaveien og VEFAS vil trolig være for smale 
til å kunne fungere som viltkorridorer der dyr kan bevege seg fritt, men trærne og biomangfoldet som 
finnes i buffersonen skal bevares, og furutrær kan kun fjernes etter tillatelse fra kommunens 
skogbruksmyndighet.  

Planen stiller også krav til oppsett av gjerde for å hindre at dyr forviller seg inn på industriområdet. Videre 
stiller planen krav til at virksomheter som etablerer seg i området skal forhindre skadedyr og fugleplager. 
Planen legger også føringer for å redusere flygeavfall, støy, lukt og støv.  

Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10): 
Området er vurdert som egnet til industriområde etter en samlet vurdering gjennom eksisterende og nytt 
forslag til kommuneplanens arealdel. Tiltaket er derfor vurdert opp mot §10 jf. nml. 

Tiltakshaver som kostnadsbærende ved miljøforringelse (§ 11) og miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder (§ 12):  
Område legger til rette for tiltak der §11 og §12 jf. nml. må anses som retningslinjer for potensielle 
framtidige tiltakshavere. 

I henhold til naturmangfoldloven (nml.) § 7 anses derfor prinsippene i lovens §§ 8-12 lagt til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlige myndighet. 

Planens rekkefølgekrav 
Under følger et utdrag av noen av planbestemmelsenes viktigste rekkefølgekrav med hensyn til 
opparbeidelse av feltet. 

Før nye søknader kan fremmes på nye eiendommer (BKB1-4): 

- Nødvendig kommunalteknisk infrastruktur jf. VVA-notat i planbeskrivelsen skal etableres og 
ferdigstilles. Asfaltering av veg o_SV1 skal senest gjennomføres før brukstillatelse gis. 

- Det skal være satt opp gatebelysning langs Gargiaveien fra Vefas til Tangen bru. 
- Jordvoll jf. bestemmelse §5.2 a) innenfor bestemmelsesområde #4 skal etableres og ferdigstilles 

før det kan gis brukstillatelse innenfor BKB1-3. 
- Det skal etableres ny trafostasjon som anvist i plankart. 

Før igangsettingstillatelse kan gis: 

- Det skal settes opp et gjerde langs hele tomtegrensen som grenser mot grønnstruktur. Gjerdene 
skal ha høyde 1.5 m. Materialbruk skal være nettinggjerde. 



Utvalgssakens nummer:   Side 11 av 11 

Rekkefølge i tid: 

- Før nye eiendommer innenfor BKB2 opparbeides skal sand og grusressursen sør for o_SV1 tas ut 
og arronderes til kote +30. Ved uttak skal det sikres tilfredsstillende skråningsvinkel. 
Skråningsvinkel skal ikke være brattere enn 1:2. 

- Før arbeider innenfor BKB4 tillates igangsatt, skal utbyggingspotensialet i plan 19980112 utnyttes 
og detaljprosjektering for overvannshåndtering på tomten skal være utført. 

- Innenfor bestemmelsesområde #2 og #3 skal det etableres en jordvoll for å hindre støy og innsyn 
før eiendommene på BKB3 og BKB4 opparbeides videre mot Gargiaveien. Jordvollen skal ha høyde 
på 2,5-3,5 meter som skal beplantes med stedegen trevegetasjon for å hindre støy og innsyn. 
 

Konklusjon 
Planadministrasjonen vil etter en helhetlig vurdering anbefale at planforslaget vedtas, og at 
detaljprosjektering og av feltet igangsettes etter vedtak av plan. Investeringsbeslutning fremmes som 
egen sak til kommunestyret. 
 

 

Alta 14.03.22 

 

Bjørn-Atle Hansen Oddvar Konst 

rådmann kommunalleder samfunnsutvikling 

 

 

Veslemøy Grindvik Ingrid Holtan Fredriksen 
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