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1  Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
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. 

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver: 

Alta kommune er tiltakshaver. Medvirkende fra tiltakshaver: 

- Håvard A Hagen (arealplanlegger) 

- Ingrid Holtan Fredriksen (arealplanlegger) 

- Hallgeir Strifeldt (fagleder plan) 

- Veslemøy Grindvik (avdelingsleder plan) 

Planforslaget er utarbeidet av Multiconsult Norge AS. Multiconsults oppdragsnummer: 10206896-01. 

Medvirkende fra plankonsulent: 

- Tom Langeid (prosjektansvarlig og oppdragsleder) 

- Ivar Bjørnstad (oppdragsmedarbeider) 

 

2 Planområdet 
 

2.1 Oversiktskart 
Planområdet ligger på Stengelsmoen, rett nord for VEFAS sitt anlegg, ca. 9,5 km sør for Alta. 
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Figur 1  Oversiktsbilde over planområdet. Rødt punkt viser planområdets plassering. 

 

2.2 Dagens bruk 
Masternes Gjenvinning AS har etablert gjenvinningsindustri i planområdet på eiendom 22/80. 
Masternes sin virksomhet baserer seg på mellomlagring og mottak av avfall. Det er etablert ett 
kontorbygg og en omlastningshall på eiendom 22/80. 

Øvrig består planområdet hovedsakelig av skog. Skogen er berørt av motorisert ferdsel og søppel som 
antas å ha blåst fra Stengelsmoen avfallsanlegg i sør. 
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Figur 2 Planområdet. Stiplet strek = planens avgrensning. Rød strek = eks. eiendommer. 

 
Figur 3 Dronebilde av deler av planområdet, sett mot øst fra Peskanasen. 
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Figur 4 Dronebilde av deler av planområdet, sett mot vest. 

 

2.3 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. 
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Figur 5 Utklipp fra KPA. Reguleringsplan for Stengelsmoen Avfallsplass i sør. Planområdet vises med rød stiplet linje. 

Reguleringsplan for Stengelsmoen avfallsplass, datert 22.02.99, omfatter området sør for 
planområdet. 

Ut fra planområdenes beliggenhet og virksomhetenes beskaffenhet, er det påregnelig at 
virksomheten i de respektive områdene vil kunne påvirke hverandre. 

Reguleringsplan for Stengelsmoen avfallsplass er avsatt til bl.a. renovasjonsanlegg og 
kommunalteknisk virksomhet. 

Illustrasjonen under viser gjeldende reguleringsplan. Det er båndlagt en hensynssone som følger et 
høyspenningsanlegg som strekker seg videre nord over inn i planområdet til denne planen. 
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Figur 6 Reguleringsplan for Stengelsmoen avfallsplass. Avgrensning av reguleringsplan for Stengelsmoen nord vises med rød stiplet linje.  

Trasti og Trine har en vedtatt reguleringsplan Detaljregulering for Gargiaveien 29 og 31, vedtatt 
23.06.20 et par hundre meter nord for planområdet som innebærer en tilrettelegging for 
overnattingshytter og utvidelse av reiselivsbedriften.   

Statens Vegvesen har en reguleringsplan under arbeid for Kløfta- Skillemo, der det skal vurderes ulike 
vegalternativ for å forbedre trafikksituasjonen og vegstandarden fra dagens E45 gjennom Eiby-
Skillemo. Planarbeidet har også til hensikt å regulere en gang- og sykkelvei Eiby-Skillemo. 

 

2.4 Eiendomsforhold 
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2.4.1 Eiendomskart 
 

 
Figur 7 Eiendomskart. 

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 
Eiendom Hjemmelshaver Festerett Areal (daa) Planstatus Planforslag 

22/80 FEFO Masternes 
Gjenvinning AS 

10,4 Næring Industri/lager 

 
22/1 

 
FEFO 

  
39 957,5 

 
Næring, LNFR 

Industri/lager 
vegformål, 
vegetasjonsskjerm 

22/66 FEFO VEFAS IKS 367,2   
22/59 - - 62,4   
22/48 FEFO Trasti & Trine AS 2,9   

22/46 FEFO Lyrek, Trine 
Kristiansen 

2,5 
  

22/47 FEFO Dahl, Roger 3,7   
22/73 FEFO Trasti & Trine AS 0,2   
22/76 FEFO Helmich, Bernd 1,6   
22/74 FEFO Helmich, Bernd 1,4   

22/75 FEFO Holten, Ole 
Johnny 

1,4 
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22/77 FEFO Holten, Ole 
Johnny 

1,6 
  

 
22/6 

Mosensen, 
Ole Martin 
Monsensen,  
Tormod  

  
19 

  

3 Planforslaget 
 

 
Figur 8 Plankart 

 

3.1 Planens intensjon 
Planen skal legge til rette for ny industrivirksomhet bl.a. som gjenvinningsindustri, bilopphuggeri, 
sagbruk, eller annen plasskrevende næring. 

Videre skal det legges til rette for etablering av en ny offentlig adkomstveg fra Gargiaveien til 
eksisterende og nye eiendommer nord for VEFAS sitt område. 
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I forbindelse med avklaring av KU-plikt, som redegjort for i avsnitt 4, 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. 

 

3.2 Planens dokumenter 
Planforslaget består av følgende dokumenter, alle datert 11.03.22: 

1. Plankart m/ tegnforklaring 

2. Bestemmelser og retningslinjer 

3. Planbeskrivelse 

Materialet inkluderer følgende vedlegg: 

- Referat fra oppstartsmøtet 19.10.18 
- Mottatte innspill med kommentarer 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 

Dokumentene er utarbeidet i hht. SOSI-standard og Alta kommunes maler. 

3.3 Planavgrensning  
Plangrensen følger hovedsakelig området avsatt til fremtidig næringsbebyggelse i KPA, men 
inkluderer også noe øvrig areal. Plangrensen avgrenses mot eiendom 22/66 i sør, langs Gargiaveien i 
øst, ved foten av Peskanasen i vest og følger formålsgrensen til fremtidig næringsbebyggelse i KPA i 
nord med en utvidelse på 11 meter i nord. 
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3.4 Reguleringsformål 
 

3.4.1 Bebyggelse og anlegg 
Innenfor planen åpnes det samlet for utbygging av 15.000 m2 BRA (tilsvarer 17 % -BRA for tomtene). 

Industri/lager (BKB1) 

Området BKB1 avsettes til industri-/lagerformål. 

Innenfor området tillates etablering av industri- og lagerbebyggelse, med tilhørende anlegg. 

Maksimal utnyttelse for BKB1 settes til 17% BRA. Parkeringsareal og tenkte plan er ikke medregnet i 
%-BRA. Maks tillat gesimshøyde for bygg er kote 45. 

Planen stiller 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. 

Planen deler inn området i 6 nye eiendommer, hver på ca. 5 daa. 

Hver enkelt virksomhet skal etablere parkeringsplasser og sykkelparkering på egen eiendom. Det skal 
etableres ladepunkt for elbil. 

Adkomst til området skjer via o_SV1. 

Området omfattes av flere rekkefølgekrav. 

 

Industri/lager (BKB2) 

BKB2 avsettes til industri-/lagerformål. 

Innenfor området tillates etablering av industri- og lagerbebyggelse, med tilhørende anlegg. 

Maksimal utnyttelse for BKB2 settes til 17%-BRA. Parkeringsareal og tenkte plan er ikke medregnet i 
%-BRA. Maksimal tillatt gesimshøyde for bygg er 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. 

Planen deler inn området i 4 nye eiendommer, eiendommene er ca. 5 daa, med unntak av en tomt på 
7 daa. 

Hver enkelt virksomhet skal etablere parkeringsplasser og sykkelparkering på egen eiendom. Det skal 
etableres ladepunkt for elbil. 

Adkomst til området skjer via o_SV1. 
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Området omfattes av flere rekkefølgekrav. 

 

Industri/lager (BKB3) 

Innenfor området tillates etablering av industri- og lagerbebyggelse, med tilhørende anlegg. 

Maksimal utnyttelse for ny bebyggelse for BKB2 settes til 17%-BRA. Parkeringsareal og tenkte plan er 
ikke medregnet i %-BRA. Maksimal tillatt gesimshøyde for bygg er 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. 

Planen opphever deler av eiendomsgrensen til 22/80 og utvider denne eiendommen mot øst og sør 
med ca. 15 daa. Eiendom 22/80 mister i underkant av 1 daa som følge av planlagt adkomstveg. 

Før eiendommen kan opparbeides videre skal det etableres skjerm/voll mot Gargiaveien og mot nord 
for å hindre støy og innsyn. 

Virksomheten skal etablere parkeringsplasser og sykkelparkering på egen eiendom. Det skal etableres 
ladepunkt for elbil. 

Adkomst til området skjer via o_SV1. 

Området omfattes av flere rekkefølgekrav. 

 

Industri/lager (BKB4) 

BKB4, avsettes til industri-/lagerformål. 

Innenfor området tillates etablering av industri- og lagerbebyggelse, med tilhørende anlegg. 
Maksimal utnyttelse for BKB4 settes til 17%-BRA. Parkeringsareal og tenkte plan er ikke medregnet i 
%-BRA. 

Maksimal gesimshøyde for bygg er 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 skrå- eller flate tak, der flate tak er dominerende takform. Planen åpner 
for at mindre anlegg og detaljer kan ha en friere takform. 

Planen deler inn området i en ny eiendom på ca. 11 daa. 

Før området kan opparbeides videre skal det etableres skjerm/voll mot Gargiaveien for å hindre støy 
og innsyn. 

Før arbeider innenfor eiendommen tillates igangsatt, skal utbyggingspotensialet i plan 19980112 
utnyttes og detaljprosjektering for overvannshåndtering på tomten skal være utført. 
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Virksomheten skal etablere parkeringsplasser og sykkelparkering på egen eiendom. Det skal etableres 
ladepunkt for elbil. 

Adkomst til området skjer via f_SV2. 

Området omfattes av flere rekkefølgekrav 

 
3.4.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur  
Veg (o_SV1) 

Området avsettes til ny offentlig adkomst for BKB1, BKB2 og BKB3. Adkomsten etableres fra 
eksisterende avkjørsel fra Gargiaveien, vestover mot Peskanasen. Veien etableres og driftes som 
offentlig vei. 

Veg (f_SV2) 

Eksisterende adkomst til eiendom 22/66 avsettes til ny felles adkomst til BKB4 og gnr 22 bnr 66. 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1) 

Omfatter areal til grøfter, skjæringer fyllinger knyttet til SV1. 

 
3.4.3 Grønnstruktur 
Vegetasjonsskjerm (o_GV1) 

Områdene er avsatt som vegetasjonsskjermer. 

Det skal foretas beplanting der eksisterende vegetasjon utgår. 

Skjøtsel av skog som tynning, stammekvisting mm. I barskog tillates i samråd med kommunal 
skogmyndighet. Snauhogst av trær eller annen representativ stedegen vegetasjon er ikke tillatt. 

Vegetasjonsskjermene skal bidra til å skjerme mot innsyn fra hovedvegen og omkringliggende 
bebyggelse, og fungere som klimavernssoner, vernesoner mot luftforurensning, viltkorridorer og 
legge til rette for infiltrasjon av overflatevann. 

 

4 Konsekvensutredning 
Følgende framgår av et eget notat i vedlegg: 

«Planarbeidet fanges hverken opp av § 6 eller § 7 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser 
dermed ikke automatisk utredningsplikt. 

Planarbeidet fanges opp av § 8, men vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, og fanges således ikke opp av § 10. 

Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om 
konsekvensutredninger, og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess.»  
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Planen holder seg innenfor en utbygging på maksimalt 15000 m2 BRA og holder seg derfor innenfor 
grensen til KU krav i vedlegg 1 pkt. 24 jf. forskrift om konsekvensutredninger.  
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5 Virkninger av planforslaget 
 

5.1 By- og stedsutvikling  
Eksisterende forhold: 

Masternes Gjenvinning AS har etablert gjenvinningsindustri i planområdet. Det er i dag etablert ett 
kontorbygg og en omlastningshall ifm. med Masternes sin virksomhet på eiendom 22/80. 

På naboeiendommen i sør har VEFAS sitt anlegg som inkluderer funksjoner som avfallsdeponi, 
komposteringsområde, lager og mottak for ulike typer avfall. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planen oppretter 10 nye eiendommer der hver av eiendommene er på ca. 5 daa, foruten en eiendom 
på ca. 7 daa. Eiendom 22/80 utvides med ca. 15 daa og eiendom 22/66 utvides med et areal på ca. 11 
daa. 

En realisering av planforslaget gir et potensiale for nye arbeidsplasser i Alta og vil være et viktig 
bidrag for kommunen til å kunne tildele industritomter til næringslivet. 

 
Figur 9 Mulig fremtidig situasjon i hht. foreliggende konsept. 

 

5.2 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 
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Det er i dag kun bebyggelse på eiendom 22/80. Bebyggelsen i planområdet består av et kontorbygg, 
oppført i 1 etasje og en kvadratisk omlastningshall med en høyde på ca. 11 meter. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Alta kommunes byggeskikkveileder legges til grunn i planen. 

Planen legger til rette for buffersoner mot Gargiaveien på 30 meter og mot eiendom 22/66 på 10 
meter. 

Planen setter krav til ny bebyggelse om at fasader vent mot tilgrensende kjøreveger skal være 
oppført med trekledning på minst 30 % av fasaden. 

Krav om bruk av tre er ment for å ivareta et samspill mellom industriområde og den nærliggende 
skogen synliggjort av materialbruk. Ulike nyanser av brunt og grått bør benyttes på store flater. 
Sterke farger bør unngås, med unntak av i detaljer. 

Takformen på ny bebyggelse skal oppføres skrå- eller flate tak, der flate tak er dominerende takform. 
Planen åpner for at mindre anlegg og detaljer kan ha en friere takform. 

 

5.3 Barn og unges interesser 
Eksisterende forhold: 

Planområdet er i dag ikke tilrettelagt for barn og unge, og en er ikke kjent med at det er særskilt 
benyttet i så måte. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planen legger til rette for å etablere industrivirksomhet og det tilrettelegges derfor ikke for barn og 
unges interesser. 

 

5.4 Demografiske forhold 
Eksisterende forhold: 
Vurderes ikke som relevant problemstilling for planområdet. 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Vurderes ikke som relevant problemstilling for planområdet. 
 
 
5.5 Sosial infrastruktur 
Eksisterende: 
Vurderes ikke som relevant problemstilling for planområdet. 
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Vurderes ikke som relevant problemstilling for planområdet. 
 
 
5.6 Folkehelse 
Eksisterende forhold: 

Planområdet kan synes å bli preget av VEFAS sin aktivitet i form av flyvesøppel og fugler som sprer 
avfall. Mye av avfallet begrenses ved gjerde, men noe søppel synes å havne i skogen innenfor 
planområdet. 

 
Figur 10 : Ortofoto av grensen mellom planområdet og VEFAS sitt område. Man kan tydelig se avfall fra VEFAS sin virksomhet. 

Nærmeste boliger ligger ca. 180 m nord for planområdet. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planområdet reguleres hovedsakelig til industriformål og åpner for virksomheter som kan medføre 
ulemper for nærområdet i form av bl.a. støy, støv og lukt. 

Det er ventet at tiltaket vil skape en økning på 375 – 525 kjøreturer per døgn til og fra planområdet 
(se avsnitt 5.16). Ved å se til kartlagte støysoner på veger med tilsvarende årsdøgntrafikk som 
Gargiaveien er beregnet å få etter realisering av planen, legges det til grunn at framtidig trafikk ikke 
vil gi støy av betydning langs vegnettet i nærområdet. 
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Grunnforholdene består av et sandig og grusig topplag med mektighet opptil ca. 7 meter. Dette kan 
medføre en risiko for støv i anleggsfasen, hvilket er fulgt opp i planens bestemmelser. I forhold til 
driftsfasen er det i planen stilt krav om fast dekke på veger og plasser. Dette vil bidra til å redusere 
ev. støvproblematikk. 

Planen åpner for virksomheter som bl.a. gjenvinningsvirksomhet og avfallsdeponi som kan medføre 
sjenerende lukt. 

Forholdet til nærulemper ivaretas i planen ved at det stilles krav til støy, støv og lukt i planens 
bestemmelser. Planen stiller krav om at det skal etableres voller ved tomtene mot Gagiaveien, og 
nord i planområdet som vil bidra til å hindre støy fra virksomhetene, samt hindre innsyn. Videre er i 
planen gitt føringer ift. støvflukt, så vel som sjenerende lukt. 

 

5.7 Friluftsliv 
Eksisterende forhold: 

Planområdet brukes i dag til friluftsliv, selv om det ikke er registrert som dette gjennom kommunens 
kartlegging. Det er en gammel skogsbilveg vest i planområdet nært Peskanasen, denne går inn mot 
VESFAS sitt område. Deler av vegen går igjennom et rasutsatt område. Veien er ifølge VEFAS, 
Masternes og bygdelaget ikke i aktivt bruk som en turvei, og det argumenteres for at veien i dag 
brukes som en bakvei inn til VEFAS sitt anlegg. Det er også kartlagt en sti langs kraftgata i 
planområdet. 

 
Figur 11 Kommunens friluftslivkartlegging viser at området ikke kartlagt eller verdsatt etter metodikken i miljødirektoratet veileder. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Tiltaket medfører at større deler av planområdet ikke lenger kan nyttes til friluftsaktiviteter pga. 
utbygging. Deler av planområdet avsettes imidlertid til vegetasjonsbelte og bevares dermed som 
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skog, men vil ikke gi noen spesiell funksjon for friluftsliv. Vegetasjonsbelte mot Gargiaveien har 
imidlertid vært foreslått som trase for ski og fatbikeløype på vinterhalvåret. Deler av eksisterende 
skogsbilvei, vest i planområdet blir berørt av planforslaget, men etter tips fra naboer, Masternes og 
Vefas er denne skogsbilveien en vei som potensielt brukes som adkomst til anleggene for uønskede 
aktiviteter. Planen legger derfor ikke til rette for å bevare denne skogsbilveien.  Gargiaveien bygdelag 
har informert om at det nord for industriområdet finnes en hundekjøreløype, og at en støyvoll mot 
nord vil være et avbøtende tiltak for å redusere støy med hensyn til hundekjøreløypa. 

 
5.8 Landskap og natur 
Eksisterende forhold: 

Planområdet består hovedsakelig av furuskog og lyngmoer. 

Terrenghøyden varierer mellom ca. kote +28 og +35 og området er relativt flatt med unntak av et 
høydedrag sør i planområdet. 

 
Figur 12 Dagens situasjon sett mot Peskanasen. 
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Figur 13 Dagens situasjon sett fra Peskanasen. 

  
Figur 14 Dagens situasjon sett fra Peskanasen. 
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Virkninger for Landskap: Tiltaket vil bli godt synlig fra Peskanasen og vurderes i stor grad å gi et 
tilsvarende uttrykk som det VEFAS og Masternes sine områder gir i dag. 

Samtidig som den nærliggende skogen bidrar til å dempe uttrykket fra tiltaket sett fra Peskanuten, vil 
avskoging og bebyggelse bidra til at området skiller seg ut fra omkringliggende skog. Tiltaket vil, fra 
Peskanuten, framstå som en forlengelse av VEFAS og Masternes sine områder. Jordvollene mot 
Gargiaveien og nord for industriområdet vil bidra til å hindre innsyn til industriområdet fra 
Gargiaveien.  

 

 
Figur 15  Mulig fremtidig situasjon, sett mot Peskanasen. 
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Figur 16 Mulig fremtidig situasjon, sett fra Peskanasen. 

 
Figur 17 Mulig fremtidig situasjon, sett fra Peskanuten. 

5.8.1 Vurdering etter naturmangfoldlovens (nml.) prinsipper §8-12: 
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De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven skal sikre at naturmangfold blir vurdert ved 
myndighetsutøvelse som berører natur. Prinsippene skal vise hvordan hensynet til naturmangfold er 
vurdert og vektlagt, og gjelder uavhengig av om myndighetsutøvelse skjer i medhold av 
naturmangfoldloven eller andre lover og regler (som f.eks. plan- og bygningsloven). 

Det betyr at i alle saker som berører natur så skal følgende miljørettslige prinsipper vurderes: 

• kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 
• ivaretakelse av føre-var-prinsippet (§ 9 
• økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10) 
• tiltakshaver som kostnadsbærende ved miljøforringelse (§ 11) 
• miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder (§ 12) 
• I tillegg har alle og enhver en generell aktsomhetsplikt (§ 6) til å gjøre det som er rimelig for å 

unngå skade på naturmangfoldet. 

Vurderingene etter §§ 8 til 12 skal gjøres på alle plannivåer. Omfanget av vurderingene vil imidlertid 
variere avhengig av plannivå og hvor sterke føringer planen gir for fremtidig arealdisponering som har 
konsekvenser for naturmangfold. 

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. 

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. 
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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. 

 

5.9 Lokalklima 
Eksisterende forhold: 

Alta har et tørt og kaldt klima. Dominerende vindretning kommer fra sør-sørøst vinterstid og 
nordvest om sommeren. 
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Figur 18 Vindrose fra Alta lufthavn sommer, hentet fra eklima.no 

 
Figur 19 Vindrose fra Alta lufthavn vinter, hentet fra eklima.no 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planen åpner for industrivirksomheter som bl.a. gjenvinning, hvilket kan medføre en risiko for 
flyvesøppel. Planen stiller krav om oppsetting av gjerde eller fangnett med tilstrekkelig høyde ved 
etablering av virksomheter som kan medføre flyvesøppel. Materialer som kan tas av vinden skal 
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håndteres innendørs. Ved ev forsøpling skal virksomhetene som etablerer seg sørge for opprydding i 
de berørte områdene. 

 

5.10 Miljøvennlig energiforsyning  
Eksisterende forhold: 

Masternes Gjenvinning AS forsynes i dag med kraft fra Alta Kraftlag SA sitt anlegg i planområdet. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Det er pekt på som en løsning å benytte et mulig fremtidig biogassanlegg ved VEFAS til 
energiforsyning for Stengelsmoen nord. 

Dersom biogassanlegg etableres, framstår dette som foretrukken energiforsyning for virksomheter 
som etablerer seg på Stengelsmoen nord. 

Planen stiller imidlertid ikke krav om tilknytning til et ev anlegg, dette må vurderes av aktuelle 
virksomheter i samråd med VEFAS. 

Planen legger også opp til etablering av en ny trafostasjon, og planens bestemmelser muligjør en 
omlegging fra høyspentkabel over industriområdet til jordkabel.  

Planens bestemmelser legger også opp til hver enkelt virksomhet som etablerer seg i planområdet 
skal etablere uttak for opplading av elbiler. De skal også ha 1 sykkelparkeringsplass per 400 m2 BRA, 
og ikke færre enn 0.5 per årsverk. 

Planens bestemmelser pålegger at nye rammesøknader for byggetiltak på industriområdet skal 
redegjøre for tiltak som kan redusere energibruken i bygg og anlegg, tiltak for å redusere 
klimagassutslipp, samt en redegjørelse for valg av energiløsninger og byggematerialer. Bestemmelsen 
baserer seg på kommuneplanens bestemmelse 1.8.1 b) miljøvennlig energiforsyning. 

 
5.11 Naturressurser 
Eksisterende forhold: 

Store deler av planområdet ligger innenfor forekomsten «Øvre Peskamoen» som er en sand- og 
grusforekomst av lokal betydning (NGU’s grusdatabase). 
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Figur 20 Øvre Peskamoen grusforekomst. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Høydedraget som går øst-vest ved grensen til VESFAS sitt område er en grusressurs av lokal verdi. 
Etterspørselen etter sand/grusressursen har vært stor ettersom ressursen trolig kan utnyttes i 
produksjon av betong. 

Det er tidligere tatt ut "filler" sør for gnr. 22 bnr. 80 til dette formålet, og det er rimelig å tro at den 
samme ressursen strekker seg derfra og vestover. Høydedata på kart viser at arealet der den 
naturlige forekomsten ligger utgjør minst 10 dekar. Dersom hele industriområdet skal legges på 
tilnærmet samme kotehøyde, betyr dette at et betydelig volum av ressursen må bort fra området. 
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Figur 21 Grusforekomsten (rød stiplet linje) i planområdet som ønskes tatt ut. 

Alta kommune i samråd med FeFo har kommet frem til at det er positivt for industriområdet om 
grusressursen tas ut og at terrenget der grusressurssen ligger arronderes til kote +30. Det er i planens 
bestemmelser lagt inn et rekkefølgekrav om at sand og grusressurssen skal tas ut før nye tomter 
innenfor BKB2 opparbeides.  

Det er kommunens vurdering at uttaket av sandressurssen er et uttak som hovedsakelig er en del av 
annen utnyttelse av grunnen og som er nødvendig for opparbeidelse av tomtene og at uttaket derfor 
er unntatt minerallovens saklige virkeområde jf. §3 andre ledd. 

På bakgrunn av at behovet for sand/grusressurren har vært stor, har kommunen innvilget en søknad 
om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å kunne ta ut inntil 3000 m3 av 

sandressursen før planen er vedtatt. 

 
5.12 Landbruk (inkl. jordbruk, skogbruk og reindrift) 
Eksisterende forhold: 

Ifølge NIBIOs visningstjenester er store deler av planområdet kartlagt som dyrkbar jord. 
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Figur 22 Dyrkbar jord i og rundt planområdet. 

Planområdet består i hovedsak av barskog med lav bonitet og noe uproduktiv skog. Området inngår i 
Øvre Alta elgjaktfelt. 

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

En utbygging i tråd med planen vil medføre tap av skogbruksverdier. Ved utbygging vil det kunne tas 
ut en viss engangsverdi gjennom hogst. Uttaket vil imidlertid ha redusert verdi da hoveddelen av 
skogen ikke er hogstmoden, dermed vil fremtidig verdi gå tapt. Relatert til kommunens øvrige 
skogressurser, vurderes forekomsten å ha begrenset betydning. 

 
 

5.13 Risiko- og sårbarhet 
Det er utarbeidet en forenklet risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet, iht. 
kommunens mal. 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. 
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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.  

 
Figur 23 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. 

Støy 
Både Masternes og VEFAS sin virksomhet medfører en risiko for støy. Begge virksomhetene har fått 
tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven som setter krav til støynivå. Forholdet ansees som 
ivaretatt ved at det i planens bestemmelser nedfelles liknende krav. Planen legger i tillegg opp til 
etablering av støyskjerming mot Gargiaveien og mot nord. Se også avsnitt 5.6. 
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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. Se også avsnitt 5.6. 

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. Se også avsnitt 5.6. 

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. 

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. 

 

5.14 Samiske interesser  
Eksisterende: 
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Planområdet ligger innenfor reinbeitedistrikt Guovdajohtolat/Mitdre sone 30B. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Det er ikke ventet at tiltaket skaper endringer eller konsekvenser av betydning for samiske interesser. 
Evt funn av samiske kulturminner ved graving i anleggsfasen ivaretas gjennom bestemmelser om 
varsling til Riksantikvaren/Sametinget. 

 
5.15 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende forhold: 

Alta kraftlag SA har opplyst om at de har flere anlegg i planområdet. Det er i dag høyspentlinje, 
høyspentkabel, nettstasjon og lavspentkabelforsyning i planområdet. 

Det ligger kommunal vannledning langs Gargiaveien som Masternes er påkoblet via adkomstvegen til 
eiendom 22/80. 

Det går en telelinje parallelt med Gargiaveien øst for Masternes som eies av Telenor. 

  

  
Figur 24 Eksisterende telelinje, elkraft- og belysningsanlegg i planområdet. 
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Figur 25 Eksisterende kommunalt VA-anlegg i planområdet. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

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. 

Alta kraftlag SA har opplyst at de ikke har tilstrekkelig kapasitet for å ivareta planlagt tiltak. Det er 
nødvendig å bygge ut kraftanlegget ytterligere for å sikre tilstrekkelig kapasitet for tiltaket. 

Ifølge Alta Kraftlag SA handler dette om å etablere nettstasjoner i planområdet og trafoer i bygg hvor 
effektuttaket er 1250 A eller høyere. Det er derfor tilrettelagt for en ny trafostasjon i planen i tillegg 
til eksisterende trafostasjon.  

Alta Kraftlag SA kan ikke uttale seg videre om effektbehov og presiserer at dette er noe utbygger må 
signalisere til dem. 

Høyspentlinjen båndlegges i en faresone der det settes krav i planens bestemmelser om å ikke 
oppføre bygninger nærmere enn 7 meter fra høyspentlinjen. Ev. endringer på anlegget skal skje med 
tillatelse fra anleggseier. 

Telelinjen som går langs med Gargiaveien legges i et bestemmelsesområde med krav om godkjenning 
fra eier før tiltak i dette område kan gjennomføres. 

Snøopplag for O_SV1 er satt av i plankraft i hht. kommunal veinorm. Snølagring på egen tomt må 
løses innenfor tomtegrensen og en plan for håndtering av snøen skal vedlegges byggesøknaden i en 
utomhusplan. 



            
 

 
                 
                      

                         
                         Samfunnsutvikling 

                   Areal- og samfunnsplanlegging 
 

 
Planbeskrivelse Detaljregulering for Stengelsmoen Nord 20170011 Alta kommune | 36  

 
5.16 Trafikkforhold 
Eksisterende forhold: 

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.  

Trafikkvurdering 

Det er utarbeidet et notat der det gjøres en vurdering av Gargiaveien, fra avkjørsel til planområdet til 
og med krysset Gargiaveien x E 45. Generelt vurderes eksisterende veg og brua over Eibyelva som 
smal og ikke iht krav i vegvesenets håndbok N100. Notatet er vedlagt planen. 

Adkomst 

Det er opparbeidet kjøreadkomster til hhv eiendom 22/80 og 22/66.  

Trafikkulykker 

Ifølge NVDB er det registrert to trafikkulykker med lettere skader langs Gargiaveien sør for VEFAS, og 
3 alvorlige ulykker langs E45 nordøst for krysset Gargiaveien x E45. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Trafikkmengde 

Det er gjennomført en beregning av hvor mye trafikk tiltaket vil generere langs Gargiaveien. 
Beregningsmetoden baserer seg på SVVs håndbok V713, Trafikkberegninger. I håndboken er 
erfaringstall for turproduksjon fra ulike virksomheter samlet, og det er i denne beregningen tatt 
utgangspunkt i genereringsfaktor for industri. 

Det er utarbeidet to alternativer for beregning av antall kjøretøy per døgn, der alternativ 1 benytter 
seg av standard genereringsfaktor for industri og alternativ 2 benytter seg av gjennomsnittlig 
genereringsfaktor for industri. 

Ifølge håndbok V713 er standard genereringsfaktor for industrivirksomheter 2,5 turer per 100 m2 
industribebyggelse, med variasjonsområde fra 2 – 6 turer. Gjennomsnittlig genereringsfaktor for 
industri er 3,5 turer per 100 m2. 

Innenfor planen åpnes det samlet for utbygging av 15.000 m2 BRA (tilsv 17 % -BRA for tomtene). 

 Alt 1 standard 
genereringsfaktor for 
industri (2,5) 

Alt 2 gjennomsnittlig 
genereringsfaktor for 
industri (3,5) 
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Generert trafikk, 
døgn begge 
retninger. 

 

375 

 

525 

 

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. 

Trafikkvurdering 

I nevnte notat foreslås 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.   

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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Figur 26 Planlagt ny adkomstveg.  

 
5.17 Universell utforming 
Både for eksisterende og framtidige virksomheter legges til grunn at kravene til universell utforming i 
TEK svares opp. Før rammetillatelse kan gis, skal det gjøres rede for hvordan universell utforming er 
ivaretatt. Redegjørelsen skal følges av en kotesatt utomhusplan.  

5.18 Verneverdier 
Eksisterende: 

Ifølge databasen Askeladden er det ikke registrert kulturminner innenfor eller i nærheten av 
planområdet. 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Ved funn av kulturminner under anleggsfasen skal det meldes fra til fylkeskommunen og sametinget. 
Det legges til grunn at planen opphever ev forpliktelser knyttet til såkalt vernskog. 

Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids 
aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune og 
Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne 
meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre arbeidet i felt. 
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5.19 Gjennomføring 
 

5.19.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 
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 jf. bestemmelse §6.4 b. 

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. 

Det skal etableres ny trafostasjon som anvist i plankart.  

Før rammetillatelse kan gis 

Det skal gjøres rede for hvordan universell utforming er ivaretatt. Redegjørelsen skal følges av en kotesatt 
utomhusplan.  

Det skal det framlegges utomhusplan som viser byggets plassering, adkomstforhold, belysning, materialbruk, 
parkering, beplantning, gjerder, høydeplan, plan for utelagring og lokal håndtering av overvann og snølagring 
internt. Utelagring og snølagring skal løses innenfor fysisk avgrensning av tomta, og skal fremstå som ryddig. 

Det skal fremlegges en redegjørelse jf. bestemmelse § 2.5 a). 

Det skal framlegges dokumentasjon iht. aktuell sikkerhetsklasse jf. planbeskrivelsens kap. 5.11 og eventuelle 
sikringstiltak skal etableres. 

Før igangsettingstillatelse kan gis 
Nødvendig utbygging og ev oppgradering av høy- og lavpentanlegg, nett- og trafostasjoner skal ferdigstilles 
innenfor BKB1-4. 

Det skal settes opp et gjerde jf. bestemmelse § 3.3.1 d.  

Før bebyggelse tas i bruk (brukstillatelse) 

Det skal utarbeides støyberegning for bygg knyttet til støyende virksomheter som kan medføre støy ut over 
angitte grenseverdier jf. bestemmelse § 4.2. a. Støy fra omsøkt virksomhet og omkringliggende godkjente 
virksomheter skal legges til grunn for beregningen. Beregningene skal vise forventet støy med og uten 
støybegrensende tiltak.  

O_SV1 skal være ferdig asfaltert. 

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 jf. bestemmelse §5.2 a) for å hindre støy 
og innsyn før eiendommene på BKB3 og BKB4 opparbeides videre mot Gargiaveien. 
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5.19.2 Tidsplan for gjennomføring 
Etter vedtak er intensjonen at opparbeidelse av feltet skal skje så raskt som mulig.  

 
5.19.3 Økonomi 
Virksomheter som etablerer seg i planområdet finansierer etablering på egen eiendom. 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 5 249 000. Kostnadsoverslag for etablering av ny veg i 
forbindelse med området er beregnet til 8 201 467. Gatelys langs Gargiaveien fra Vefas til Tangen bru 
er beregnet til 2 500 000.  

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

6 Planprosess og medvirkning 
6.1 Om planprosessen 
Oppstartsmøte med kommunen ble gjennomført 03.10.18. Planarbeidet ble varslet med brev til 
berørte parter 31.05.19 og utlyst i Altaposten 05.06.19. Frist for innspill til oppstart av planen var 
25.06.19. 

Det ble gitt en utvidet høringsfrist til Øvre Alta skole, da varslingsbrev ikke kom frem i første runde. 
Ny frist ble satt til 20.09.19. Ved fristens utløp er det kommet 10 innspill, og 4 innspill etter fristen.  

Planforslaget ble behandlet i planutvalget den 26.11.2020 og ble sendt på offentlig ettersyn den 
07.12.2020 med høringsfrist den 21.01.2021. Ved fristens utløp kom det inn til sammen 12 
høringsinnspill. 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. Den begrensede høringen ble sendt ut til berørte parter den 27.08.2021 med høringsfrist den 
30.09.2021. Det kom inn to høringsinnspill.  

Gargiaveien bygdelag har i brev datert 25.08.21 kommet med en merknad til både planprosessen på 
Stengelsmoen nord, og to tidligere høringsprosesser som gjelder uttak av sandmasser på Stengelsen.  

 
6.2 Oppsummering av innspillene ved varsling 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort oppsummert de 
viktigste problemstillingene som er adressert i høringen/offentlig ettersyn: 
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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 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.  
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7 Begrunnelse for valgte løsninger 
 

Adkomstveg 

Planlagt adkomstveg er utformet som en forlengelse av eksisterende kjøreadkomst til eiendom 
22/80. Det vurderes som hensiktsmessig å legge vegen mellom planlagte byggeområder i nord og sør 
for å nå flest mulig fremtidige eiendommer. 

 
Figur 27 Illustrasjon av ny adkomstveg. 

Tomteinndeling 

Planen etablerer 11 nye eiendommer, 9 på ca. 5 daa, 1 på ca. 7 daa og en på ca. 11 daa. 

Videre opphever planen eiendomsgrensene til 22/80 og etablerer denne med endret form (ca. 10 
daa). 

Planlagt eiendomsstruktur vurderes som hensiktsmessig mtp. adkomst og utnyttelse av planområdet. 
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Figur 28 Fremtidig eiendomsstruktur. 

Tomteopparbeidelse og uttak av grusressurs 

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.  

Skjerming 

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. 
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Figur 29: Plassering av støyvoll er vist med blå strek. 
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VEDLEGG 
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Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
 

1. Om planinitiativet og forslagsstiller 
 
Arbeidstittel 

 
Detaljregulering for Stengelsmoen Nord 

Initiativet gjelder  Plan med krav om KU 

 Områdeplan 

X Detaljplan 

 Mindre endring av: 

Tiltakets adresse Stengelsmoen Nord 
Berørte eiendommer 22/1 (FEFO), 22/80 (feste Masternes AS) 
Planens formål/hensikt Industri - Her kan for eksempel avfall og gjenvinningsindustri, 

bilopphuggeri, sagbruk eller lignende etableres. 
Tiltakshaver Alta Kommune 
Planfaglig ansvar Firma: Multiconsult v/Tom Langeid 

 
 

2. Om oppstartsmøtet 
Møtested Alta rådhus 
Møtetidspunkt/ramme 03.10.2018 kl. 1400-1600 
Deltakere Fra kommunen: 

Hallgeir Strifeldt (ASU), Håvard A Hagen(ASU) 
 
Planfaglig konsulent: 
Multiconsult v/ Tom Langeid 

Referent Saksbehandler 
 

3. Saksopplysninger 
Arkivsaksnr 17/3540 
Planident 20170011 
Saksbehandler Navn: Håvard A Hagen 

Kontaktinfo: havhag@alta.kommune.no 

mailto:havhag@alta.kommune.no
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4. Gjeldende planer 

Planstatus 
Gjelder Plan Formål Vedtaksdato 
X Kommuneplanens 

arealdel for Alta 
Eiendommene er avsatt til fremtidig 
næringsvirksomhet. 
Krav om felles planlegging. 

 

    

 

Planer, mve, dispensasjonssøknader under utarbeidelse i og inntil planområdet 
Status Plan Formål Forslagsstiller 
X 19980112 Kommunalteknisk virksomhet 

(avfall) 
VEFAS 

X 2015 - Dispensasjon fra 
plankrav gitt til 
Masternes AS 

Mottak og mellomlagring av 
avfall. Har i dag ett kontorbygg og 
omlastningshall på deres område. 

Masternes 
AS 

    
 

Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm som er relevant Statlige 
planretningslinjer (SPR), bestemmelser med mer som er relevant for planarbeidet 
Aktu 
ell 

 Merknad 

X Samordn. 
Areal/transport 

 

X Barn og planlegging  
 Verna vassdrag  
X Riks- og fylkesveier  

 Parkeringsvedtekter  
X Geotekniske rapporter  

 Andre?  

 

 
5. Viktige tema i planarbeidet 

Tabellen under angir viktige, planfaglige tema jf. bestemmelse § 1.3 i 
Kommuneplanens arealdel for Alta (KPA), som må vurderes evt. utredes i det videre 
planarbeidet, og som skal kommenteres nærmere i planbeskrivelsen. 

 

Forslagsstiller må selv – på bakgrunn av bla innspill i forvarslingen – vurdere om det er 
flere forhold som er relevant å vurdere i saken. 
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Tema Merknad 

1. Konsekvensutredning Foreløpig vurdering: 
• Kommende reguleringsplan er i tråd med 

kommuneplanens arealdel. Det vurderes at 
planen ikke vil få vesentlige virkninger for natur 
og samfunn. Det er derfor ikke foreløpig lagt inn 
krav om KU. 

• Det er ikke registrert spesielle naturtyper eller 
prioriterte eller truede arter i området. 

• Forskrift om konsekvensutredning § 2 omtaler 
etableringer av næringsbygg. For slike 
etableringer over 15.000 m2 (BRA) skal det 
utarbeides KU. 

• Uten KU kan altså ikke etableringen overstige 
15 000m2 (BRA) industri/næringsbygg (setter 
rammer). 

• Forskrift om konsekvensutredning særlig 
vedlegg 2 pkt 11 setter rammer for utbyggningen 
må vurderes av konsulent som en del av 
planarbeidet. (for eksempel opplagring av 
kjøretøy) 

• Det må fremkomme en vurdering av det 
overnevnte i planbeskrivelsen. 

• Erfaringsmessig kan det være lurt å avklare 
forholdet til KU-forskriften skikkelig. 

• Alta kommune ved saksbehandler foretar en 
vurdering av KU-forskriften og rammene den 
setter. Vurderingen oversendes så raskt den 
foreligger slik at Multiconsult kan ta dette inn i 
planbeskrivelsen. 

2. By- og stedsutvikling • Etableringen vil være ett viktig bidrag for 
kommunen til å kunne tildele slike typer industri 
tomter til næringslivet. 

• Type industri som det skal åpnes for må avklares 
• Tomtestørrelser 
• Byggehøyder 
• Rammer i planen løses i tråd med Skillemoen 

planen. 
3. Barns og unges 

interesser 
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4. Byggeskikk og estetikk • Vurderes av konsulent. Vurderes om føringer 
skal legges i bestemmelser. 

• Rammer i planen løses i tråd med Skillemoen 
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 planen. 
5. Demografiske forhold  
6. Folkehelse • Det forventes en del mulige nærulemper. Spesielt 

fokus på lukt, støy og støv må derfor tas i 
planbeskrivelsen. 

• Planadministrasjonen ser for seg at Stengelsmoen 
Nord i planlagt detaljplan reguleres til 
industriformål der aktiviteten kan medføre 
nærulemper som blant annet støy, støv og lukt. 

• Støy, støv og lukt er derfor viktige tema. Disse 
tema må beskrives og vurderes samt avbøtende 
tiltak innenfor disse tema må foreslås i 
planbeskrivelsen og areal til avbøtende tiltak må 
evt. avsettes i plankart. 

• Relevant å se til gjeldende utslippstillatelser, for 
VEFAS og Masternes. 

• Støy vil kunne bli utfordrende i forhold til 
omliggende bebyggelse, avhengig av ønsket 
virksomhet. Aktuelt å ta utgangspunkt i 
erfaringer fra andre kjente planer fra 
masseuttak/knuseverk. I første omgang 
involverer Multiconsult sitt støyteam for å 
avdekke om det er mulig å konkludere med at 
anbefalte retningslinjer muliggjør ønsket 
aktivitet, ev under hvilke forutsetninger. Eller om 
det må avklares nærmere. Arbeidet påløper som 
tillegg. 

7. Friluftsliv • Området brukes til generelt friluftsliv. Beskrives 
i planbeskrivelsen. 

• Det går en gammel skogsveg langs Peskanasen 
inn mot VEFAS sitt anlegg. Ferdsel her bør 
sikres. Ved evt. bygging av en skredvoll så 
foreslås det at vollen bygges like øst for denne 
veien. 
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8. Landskap og natur • Området består av furuskog og lyngheier. 
• Terrenghøyden varierer mellom kote 28,6 og 

35,4. 
• Det er observert låvesvale ved Stengelsmoen 

søppelplass. Det er også observert fjellvåk og 
storfugl langs Peskanasen og Peskasnuten 
(naturbase). 

• Landskap /fjernvirkninger må vurderes ved bruk 
av relativt enkle modeller av terreng og 
bebyggelse. 

• Mye vilt i området. Virkninger for elg må drøftes 
særskilt i planbeskrivelsen. Behov for passasje? 
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 • IFC fil ønskes primært. 
9. Lokalklima • Beskrives i planbeskrivelse 

• Sørlige vinder dominerer. Det er ønskelig å 
fokusere på ulemper knyttet til flyvesøppel, støv 
og lignende. Tas med i utforming av 
bestemmelser. 

10. Miljøvennlig/alt. 
Energiforsyning 

• Løsninger/alternativer beskrives i 
planbeskrivelsen. Bruk av Biogass vurderes 
Muligheter hos VEFAS? Multiconsult avklarer 
dette med VEFAS. 

11. Naturressurser • Stor del av planområdet er innenfor forekomsten 
Øvre Peskamoen en lokal sand og grus forekomst 
av lokal betydning. (NGU`s grusdatabase) 

• Alta kommune har fått henvendelser fra 
anleggsbransjen om mulige lokaliteter for 
grusuttak. 

• Hvordan grusressursen skal forvaltes må drøftes 
og avklares gjennom planarbeidet. 

• Konsulent vurderer øverste 
masselag.utgangspunkt i høyden Masternes er 
etablert. 
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12. Risiko- og sårbarhet • ROS analyse lages av konsulent som avtalt, kf 
fylkesmannens ROS-skjema. 

• Kommunen sender over nytt ROS skjema 
• For følgende temaer gjøres enkle vurderinger 

basert på foreliggende kunnskap: 
o Støy 
o Støv 
o Lukt 

• I forhold til forurensning så anses det som viktig 
at det ikke åpnes for næringsvirksomhet som 
forurenser grunn. I dag settes det store krav til 
industrivirksomhet gjennom 
forurensningsregelverk og konsesjoner som 
forvaltes av fylkesmannen. Mulig forurensning 
og forutsetninger må beskrives i 
planbeskrivelsen. 

• Status fra referansebrønner fra Stengelsen 
omtales i planbeskrivelsen. Alta kommune bidrar 
med informasjon. 

• Området ligger ifølge NGU’s karttjeneste på 
elveavsetninger og området ligger nedenfor 
marin grense. 

• Geotekniske rapporter er utført: Rapport fra 
Kummeneje datert 2. desember 1981 samt 
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 rapporter fra Multiconsult (10201547-RIG-NOT- 
001 og 10201547-RIG-RAP-002) 

• Det ble ikke funnet sprøbruddsmateriale på 
området. Ikke risiko for leirskred fra 
overliggende områder. TEK 17 er tilfredsstilt 
med tanke på områdestabilitet på tomta. 

• Grunnforhold anses derfor som avklart 
• Skredfarevurdering foretatt av Multiconsult 

(10201547-RIGberg-NOT-002). Fare for 
steinsprang i deler av planområdet. Dersom hele 
området skal brukes er det nødvendig med tiltak 
for å hindre steinsprang å nå planområdet. Følges 
utarbeidet faresonekart anses sikkerhetskrav S2 
oppfylt for plassering a kontor og industribygg 
på området. Ved bygging av voll kan faresonen 
endres. 

• Mulig løsninger i forhold til steinsprang: 
• Alternativ 1: Konsulent lager hensynssone i 

plankart med bestemmelser der vi åpner området 
når voll og nytt faresonekart er etablert og 
området kan frigis. 

• Alternativ 2: skredsonen tas til følge uten tiltak 
og tomter legges utenom faresonene. Faresonen 
vises på plankart. 

13. Samiske interesser Tiltaket ligger innenfor reinbeitedistrikt 30C østre sone. 
Beskrives i planbeskrivelsen. Anses ikke som 
konfliktfullt. 

14. Sosial infrastruktur  
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15. Teknisk infrastruktur 
og Kollektivtransport 

Kommunal vannledning ligger langs Gargiaveien. 
Masternes As er påkoblet denne i dag (langs veg inn mot 
deres tomt). 

 
Interne veger og kryssutforming dimensjoneres for 
tungtrafikk. Kommunal veinorm brukes som 
utgangspunkt. 

 
Gjøres en utredning av siktforholdene ut mot 
Gargiaveien. 

 
VVA løsning inkl. kostnadsoverslag avklares gjennom 
ett eget notat som tidligere avtalt. Overvannshåndtering 
beskrives, kan ta utgangspunkt i naturlig drenering slik 
som i skillemo. 

 
Brua over Eibyelva er smal må denne oppgraderes? 
Krysset Gargiaveien/RV93 er ulykkes utsatt vil denne 
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 etableringen tvinge frem endring av kryss? Ett notat 
knyttet til dette lages som avtalt. 

 
Går en høyspentledning gjennom området. Løsning på 
dette må beskrives i planbeskrivelsen etter dialog med 
Alta kraftlag. 

16. Universell utforming  
17. Verneverdier Verneskog, ellers ingen kjente. 
18. Gjennomføring/ 

utbyggingsavtale 
Kostnadsvurderinger vil komme i senere fase 

19. Felles plan -og 
byggesak 

 

 

 

6. Innlevering av planforslag – krav til materiale 
 Merknad 
1. Plankart Leveres på SOSI-format (Sosifilen må være 

georefert) og PDF jf. Nasjonal 
produktspesifikasjon, se link 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan- 
-og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften- 
.html?id=570324 

2. Bestemmelser/retningslinjer Alta kommunes mal benyttes 
3. Planbeskrivelse med KU Alta kommunes mal benyttes 

 

Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. 
Planforslaget blir ikke behandlet før materialet er komplett og i hht maler og avtale 
med kommunen på oppstartsmøtet. 

7. Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 
Planstatus X Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan- 

Samsvarer med arealformålet. 
 Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan 

Kreves KU  Ja 
X Nei 

 
Plankrav 

 Områdeplan 
X Detaljplan 

 Mindre vesentlig endring av plan 
Annet  • Virkninger av planforslaget må ha fokus 

• Befaring er foretatt av kommunen 17.10.18. 

4. Annet materiale 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
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  Befaringsrapport oversendt. 
 

 

8. Framdrift 
Planarbeidet kan varsles av Multiconsult den XX. Konsulenten planlegger å sende 
inn komplett planforslag til kommunen i uke XX. 

 

9. Godkjenning av referat (NB!) 
Referatet og Alta kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger 
og planfaglige forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. 

 

Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet 
gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. 

 

Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til 
endrede planfaglige vurderinger. 

 

Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, 
og/eller framdriften av det. 

 

 

Referat, datert 19.10.2018 

Referent: Saksbehandler Håvard A Hagen 

 

Referatet er godkjent av forslagsstiller: 

19.10.2018 

Tom Langeid (sign.) 
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Vedlegg 2: Innspill 
 
2.1 Parter som er varslet 

Følgende er parter som er varslet i forbindelse med planoppstart, offentlig ettersyn samt begrenset 
høring etter offentlig ettersyn. Parter som har kommet med merknad til planen vises med rød tekst.  

• Alta Kraftlag SA 
• Alta Ungdomsråd 
• Barn- og unges representant Alta kommune 
• Direktoratet for mineralforvaltning 
• Troms og Finnmark Fylkeskommune - Plan- og kulturavdelinga 
• Finnmarkseiendommen 
• Forum for Natur og Friluftsliv Finnmark 
• Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
• Mattilsynet Distriktskontoret Vest-Finnmark 
• Naturvernforbundet i Finnmark 
• NVE REGION NORD 
• Sametinget - Sámediggi 
• Statens Vegvesen - Region Nord 
• Eldrerådet Alta kommune v/Arnfinn Sarilla 
• VEEFAS IKS 
• Masternes Gjenvinning AS 
• Alta kommune - Miljø, Park og Idrett 
• Alta kommune - Kommunalteknikk 
• Alta kommune, Samfunnsutvikling - Næring og Landbruk 
• Helse og sosialsektoren v/Kristin Tørum – Helseadministrasjonen 
• Barn- og ungesrepresentant v/Aase-Kristin Abrahamsen 
• Alta kommune - Oppmåling og byggesak 
• Alta Næringsforening 
• Alta Bonde- og Småbrukarlag 
• Alta Bondelag v/Lasse Johnsen 
• Øvre Alta skole 
• IL Frea 
• Trasti og Trine AS 
• Gargia bygdelag 
• Gargiaveien bygdelag 

Øvrige innspill:  

• Haldorsen Treprodukter 
• Ola Tangen 
• Jens C Andreassen og Nansy Tangen 
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2.2 Referat av innspill ved varsling 
Varslet om oppstart med brev til berørte parter 31.05.19 med høringsfrist den 25.06.19. 
 
Statlige og fylkeskommunale myndigheter 
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, datert 24.06.19  
Samfunnssikkerhet 
Jordskred 
I følge Tromsatlas krysser det sørøstlige arealet et aktsomhetsområde for jord- og flomskred hvor det i tillegg 
er observert flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse. 
 
Snøskred 
Hele det vestlige planområdet ligger innen utløpsområdet for snøskred hvor det ikke blir aktuelt å føre opp 
bygg og anlegg, jf. TEK17 § 7-1 (1) Generelle krav om sikkerhet mot naturpåkjenninger. 
 
Steinsprang 
Det nordvestre planområdet ligger i et aktsomhetsområde, avsetninger dannet ved steinsprang, fjellskred, 
snøskred eller løsmasseskred fra bratte dalsider. Dette området må unntas utgraving. 
 
Flom 
Det nordvestlige planområdet ligger i en aktsomhetsområde for flom med maksimal vannstigning 2-3 m iht. 
NVE Atlas. Faresonekart for flom er utarbeidet for områder med høy risiko med reell og kvantifiserbar fare. De 
potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og planbestemmelser, jf. 
KU-forskriften § 10, 2. ledd bokstav d. 
 
Kvikkleire 
I følge Løsmassekartet ligger hele planområdet i elve- og bekkeavsetning. Det er utført 3 geotekniske rapporter 
med eldste dato fra 1981, hvor det ikke ble påvist sprøbruddsmateriale eller risiko for leirskred, noe som sikrer 
områdestabilitet iht. kravene til TEK17. 
 
Naturmangfold 
I følge naturbasekartet krysser noe av det sørøstlige del av plankartet, et lite areal på ca. 1 kvm2, et område 
hvor det observert fjellvåk og dvergtettegras, flere arter av særlig stor forvaltningsinteresse. Tiltakshaver 
nevner i tillegg arter slik som låvesvale og storfugl. 
Gjennom planarbeidet er det særlig viktig at kommunen ivaretar leveområdene for sjeldne, trua og sårbare 
arter, se merknader fra Fylkesmannen i Finnmark pkt. 27 s. 18 i Merknadsheftet, Revisjon av kommuneplanens 
arealdel. 
  
Planbestemmelsene/avbøtende tiltak til Stengelsmoen nord, Stengelsmoen avfallsanlegg og steinbruddet 
Peskanesen bør koordineres. Det må legges tilsvarende reguleringsbestemmelser som til steinbruddet 
Peskanesen om redusert sprengingsaktivitet for å begrense evt. ulemper for fugl i hekkeperioden. Samtidig bør 
det sørges for tiltak mot støv, og flyvesøppel i samsvar med pkt. 3 til reguleringsbestemmelsene til 
Stengelsmoen avfallsanlegg. 
 
Altadalen er et vinterbeiteområde for elg og rådyr. Området må derfor sikres med gjerde på oversiden av 
bruddet for å redusere uheldige hendelser blant befolkningen og dyreliv. Avskoging av LNFR-området bør ikke 
skje før området tas i bruk, og hensynet til landskap og estetikk bør ivaretas så langt som mulig. 
 
Forurensning 
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Fylkesmannen påpeker at bilopphuggeri er en virksomhet som vil forurense grunn og konsekvensene for 
utslipp til vann mv. må vurderes nærmere iht. Forurensningsforskriften § 30-9. I de fleste tilfeller er det 
hensiktsmessig med avbøtende tiltak ved etablering eller oppgradering av sedimentasjonsbasseng eller 
fordrøyningskummer, se under Tredje ledd på s. 11 i Miljøveilederen. 
 
Støv 
Kommunen har stilt krav om at avbøtende tiltak foreslås i planbeskrivelsen. Det skal foretas 
støvnedfallsmålinger i samsvar med Forurensningsforskriften § 30-9 bokstav a. 
Virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo skal gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30-
dagers intervaller. Måleperioden skal vare minst et år og skal ikke avsluttes før målingene dokumenterer at 
kravene i § 30-5 overholdes. 
 
Støy 
Det skal også foretas støymålinger i samsvar med Forurensningsforskriften § 30-9 bokstav b. 
Virksomheten skal gjennomføre representative målinger og beregninger av utslipp til vann og støy i 
omgivelsene. Prøvetaking og måling skal være kvalitetssikret. 
 
Friluftsliv 
Kommunen har stilt krav om sikring av ferdsel langs den gamle skogsveien mot VEFAS sitt anlegg, f.eks. ved 
skredvoll øst for veien. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Samfunnssikkerhet 
Det er i forkant av planarbeidet gjennomført en skredvurdering for området vest i planområdet ved 
Peskanasen. Ifbm skredvurderingen ble det utarbeidet et faresonekart og konkludert med at det vil 
være nødvendig med skredsikring, som for eksempel voll, dersom det legges til rette for 
industribebyggelse i det skredutsatte området. 
Planen hensyntar det skredutsatte området ved å legge området inn i en faresone med krav om at det 
fremlegges dokumentasjon iht aktuell sikkerhetsklasse og at ev. tilstrekkelige sikringstiltak etableres 
dersom området anvendes til bebyggelse. 
Det er gjennomført geoteknisk grunnundersøkelse 05.04.18 og en orienterende geoteknisk vurdering 
16.04.18 i forkant av planarbeidet. Ifølge den orienterende geotekniske vurderingen er krav til TEK17 
tilfredsstilt mtp områdestabilitet i planområdet. 
 
Naturmangfold 
Forholdet til naturmangfold ivaretas ved at det legges inn grønnstrukturbelter i planen som vil 
fungere som viltkorridorer gjennom planområdet. Grønnstrukturformålet vil også ha bestemmelser 
om bevaring av eksisterende vegetasjon. Håndtering av flyvesøppel og støv ivaretas i planens 
bestemmelser på tilsvarende måter som i reguleringsplan for Stengelsmoen avfallsanlegg. Planen vil 
kun åpne for avskoging ifbm opparbeiding av tomter. 
 
Forurensning 
Planen ivaretar forholdet til støy ved å ikke tillate virksomheter som skaper støy over grenseverdier 
angitt i bestemmelsene. Merknad om bestemmelse knyttet til støv tas til etterretning. 
Planen setter begrensninger i bestemmelsene om etablering av virksomheter som kan medføre 
forurensning av grunn og utslipp til vann. 
 
Friluftsliv 
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Planen avsetter det skredutsatte området som en faresone med krav om sikringstiltak dersom 
området tas i bruk. Siden det ikke åpnes for tiltak innenfor grønnstrukturen, er det i praksis kun tiltak 
innenfor byggeområdene som utløser ev sikringstiltak. 

 
 
 
Finnmark Fylkeskommune, datert 19.06.19 
Planfaglig innspill: 
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel for Alta. Detaljreguleringen er delvis i tråd med 
gjeldende plan. Arealer i vest og sørøst innenfor planavgrensningen er satt av til LNFR. Det nordvestre hjørnet 
av planområdet ligger det en hensynssone som omfatter skredfare, noe som er viktig å ta med i det videre 
arbeidet med detaljreguleringen.  
 
Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at referat fra oppstartsmøtet er vedlagt. Dette er oversiktlig og greit 
samt at det viser til hva som bør utredes i forhold til turstier i området, krav til materialet som skal leveres 
kommunen er klargjort samt hvilke av Alta kommunes maler som skal brukes. 
Vi støtter vurderingene som er gjort i forhold til konsekvensutredninger. 
  
Medvirkning: 
Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i 
planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre 
aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og 
interesser som ikke er i stand til å deltadirekte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte jfr. 
plan- og bygningslovens § 5-1, «Medvirkning».  
 
Regionalt planforum: Vi vil anbefale å benytte regionalt planforum underveis i planarbeidet jfr. plan- og 
bygningslovens § 5-3, «Regionalt planforum». Regionalt planforum skal være en møteplass for kartlegging og 
samordning av de ulike interessene som er knyttet til generelle eller konkrete spørsmål i planarbeidet. En tidlig 
dialog i planarbeidet vil kunne avklare eventuelle interessekonflikter, og eventuelt finne løsninger på disse slik 
av man unngår innvendinger/innsigelser, noe som er med på å spare både tid og økonomi for de ulike 
interessentene. 
 
Grad av utnytting: Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i planens bestemmelser. Det er kun 
kapittel 5 i forskrift om tekniske krav til byggverk som kan benyttes. 
 
Estetikk: 
Kommunen har et stort ansvar for å sikre estetisk kvalitet i våre omgivelser. Estetisk kvalitet skal ligge som en 
grunnleggende premiss i all planlegging, jfr. plan- og bygningslovens formålsparagraf. Ut over dette har 
Finnmark fylkeskommune ingen ytterligere merknader på nåværende tidspunkt.  
 
Kulturminnefaglig innspill: 
Kultur, kulturminne og miljøavdelinga kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i det aktuelle området. Vi 
har derfor ingen særskilte merknader til detaljreguleringen. Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten, som 
bør tas med i reguleringsbestemmelsene. Vi foreslår følgende formulering: 
 
Skulle det under arbeidet i marka komme fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i 
området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov 
av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles 
videre til de som skal utføre arbeidet. Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør 
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oppmerksom på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for miljø, areal og kulturvern, 
Finnmark. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Planfaglig innspill: Tas til orientering.  
Medvirkning: Planarbeidet ivaretar krav i PBL.  
Grad av utnytting: Forholdet til grad av utnytting blir redegjort for i plankartet iht nasjonal 
produktspesifikasjon, muligens også i planens bestemmelser. 
Estetikk: Planen henviser til kommunens byggeskikkveileder. 
Kulturminner: Forholdet til kulturminner blir redegjort for i planbeskrivelsen. 

 
Sametinget, datert 19.07.19 
Samiske interesser: 
Et viktig hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter den nye plan- og bygningslovens plandel er å sikre 
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-1). Denne bestemmelsen utfyller 
lovens formålsparagraf for plansystemet spesielt. Bestemmelsen er derfor også av betydning ved tolking av 
lovens øvrige bestemmelser. 
 
Sametinget er i loven pålagt plikten å bistå i planleggingen når den berører saker av betydning for samisk 
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv (jf. § 3-2). Sametingets plikt til å delta i planleggingen innebærer også 
en rett etter loven til å kunne reise innsigelse til arealplaner og å bringe regionale planer inn for 
departementet dersom saker av vesentlig betydning for samisk kultur eller næringsutøvelse ikke er 
tilstrekkelig ivaretatt (jf. §§ 5-4 og 8-4). 
 
Disse bestemmelsene i loven gjør det nødvendig at Sametinget klargjør grunnlaget for sin deltaking i 
planarbeidet. For at Sametinget skal kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte overfor 
planmyndighetene har Sametinget utarbeidet en planveileder for sikring av naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv. Planveilederen begrunner og konkretiserer hensyn som bør og må tas i 
planleggingen for å sikre det samiske naturgrunnlaget, og kan lastes ned fra Sametingets hjemmeside 
www.samediggi.no: http://www.sametinget.no/Dokumenter  
 
Samiske kulturminner: 
Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det aktuelle området. 
Vi har ingen kulturminnefaglige merknader til planarbeidet. Vi minner imidlertid om den generelle 
aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det 
gjelder dette: 
 

Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller 
andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 
marken. 

 
Vi minner om at alle samiske kulturminner fra år 1917 eller eldre er automatisk fredet, slik det følger av kml. § 
4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter, gammetufter, teltboplasser (synlig som 
et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, 
offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av 
kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven §§ 3 og 6. Det gjøres oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder 
Sametinget, og viser til eget innspill fra Finnmark fylkeskommune. 

http://www.samediggi.no/
http://www.sametinget.no/Dokumenter
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Forslagsstillers kommentar: 
Forholdet til samiske interesser følges opp i planbeskrivelsen iht Sametingets planveileder for sikring 
av naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv for planlegging etter plan- og 
bygningslovens plandel. 
 
Forholdet til samiske kulturminner følges opp i planbeskrivelsen gjennom en gjennomgang av 
kartlagte kulturminner oppført i riksantikvarens databaser. 

 
 
 
Finnmarkseiendommen, datert 25.06.19 
FeFo som grunneier har i utgangspunktet ingen merknader til at det utarbeides reguleringsplan for 
Stengelsmoen. Deler av dette området har tidligere vært utnyttet til uttak av masser, og det vil være mulig å ta 
ut masser fra hele området i forbindelse med arrondering av tomter. Stengelsmoen er industrialisert, og FeFo 
ser positivt på at et fremtidig masseuttak kan lokaliseres i enden av feltet, så fremt dette ikke kommer i 
konflikt med andre interesser. Dersom hensikten er å legge til rette for bortkjøring av masser for salg, skal 
dette avgiftsberegnes til FeFo.  
 
FeFo forutsetter at planarbeidet i tilstrekkelig grad vurderer og avklarer omfanget støy og avfallsforurensning 
vil ha på nærliggende eiendommer. Om nødvendig bør det etableres buffersoner rundt enkelte anlegg. FeFo 
ber også om at berørte naboer får mulighet til å medvirke i planarbeidet. FeFo legger til grunn at det inngås 
avtale med FeFo som grunneier om bruk av grunn og eventuelle uttak av masser fra Finnmarkseiendommen. 
FeFo ber forslagsstiller vurdere planforslaget i forhold til Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, 
jf. Finnmarkslovens § 4. Kommunen skal også vurdere dette ved sin behandling av planen. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til orientering. 

 
Finnmarkseiendommen, datert 25.09.20 
«Sandressursen som finnes på Stengelsmoen kan trolig utnyttes i produksjon av betong. Det er tidligere tatt ut 
"filler" sør for gnr. 22 bnr. 80 til dette formålet, og det er rimelig å tro at den samme ressursen strekker seg 
derfra og vestover. Høydedata på kart viser at arealet der den naturlige forekomsten ligger utgjør minst 10 
dekar. Dersom hele industriområdet skal legges på tilnærmet samme kotehøyde, betyr dette at et betydelig 
volum av ressursen må bort fra området. FeFo ser det som viktig at ressursen ikke bygges ned, eller utnyttes til 
andre formål. Vi vil gi følgende innspill til plandokumentet som utarbeides nå: 
 
1. Arrondering av avdekkingsmasser i en vold mot veien tas med i reguleringsplan. 
2. Det lages rekkefølgebestemmelser som tilsier at tomter mot nord klargjøres først. 
3. Masser som ligger i en naturlig høyde mot sør, skal utnyttes som byggeråstoff, og ikke kjøres til deponi. 

 
For øvrig vil FeFo også her kunne ta ut nyttbart virke av furu, før tilrettelegging av tomteareal, slik det er gjort 
på Skillemoen. Dersom det ikke er behov for "filler" når tomtene mot nord eventuelt er tildelt, ønsker vi å 
gjøre en ny vurdering. FeFo har for øvrig ikke vurdert regulering av området til industriområde – det vil vi først 
gjøre når saken sendes for høring. 
 

Forslagsstillers kommentar:  
Planen vil sette krav om at grusressursen tas ut før nye eiendommer opparbeides i området der 
grusressursen ligger. 
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Planen vil sette krav om at voll skal etableres mot Gargiaveien før eiendommene mot vegen 
opparbeides. Innenfor områdene der det åpnes for etablering av voll, tillater planen mellomlagring av 
avdekkingsmasser. 
Planen setter rekkefølgekrav til at byggeområdet i nord skal opparbeides før nye eiendommer i 
byggeområdet der grusressursen ligger. 
Øvrige innspill tas til orientering. 

 
Statens vegvesen, datert 12.06.19 
«Etablering av mer industrivirksomhet til området vil medføre økt trafikk av tunge kjøretøy. Vi synes det er 
positivt at det utarbeides notat om de trafikale utfordringene knyttet til dagens bru og krysset til E45. 
Det er vist til at interne veger og kryssutforming dimensjoneres for tungtrafikk, vi gjør oppmerksom på at 
planlagte kryssutforming mot Fv. 8008 skal godkjennes av Statens vegvesen. Vi har for øvrig ingen andre 
merknader til varselet.» 
 

Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til orientering. 

 
Alta kraftlag SA, datert 06.06.19 
«Alta Kraftlag ønsker å opplyse at vi har flere anlegg i planområdet. Det er i dag HS-linje, HS- kabel, Nettstasjon 
samt LS-kabelforsyning i planområdet. Vi ønsker å bli kontaktet i god tid angående løsninger i området.» 
 

Forslagsstillers kommentar: Alta kraftlag vil involveres i planarbeidet ifbm framtidig kraftforsyning til 
området. 

 
Kommunale myndigheter 
 
Alta kommune – barn og unges representant, datert 21.06.19 
Det er viktig å vurdere trafikksikkerhet i forhold til at trafikk og tungtrafikk vil øke. Brua over Eibyelva, krysset 
mot E 45 er eksempler på viktige punkt som bør utbedres. 
 

Forslagsstillers kommentar: Det skal utarbeides et notat som vurderer vegsituasjonen for brua over 
Eibyelva, krysset Gargiaveien x E45 og avkjørsler langs Gargiaveien. 

 
Kommuneoverlegen, datert 08.07.19 
Kommuneoverlegen vurderer at de temaene som er omtalt i referatet fra oppstartsmøtet er viktig å vurdere 
nærmere. Vi vil særlig fremheve det som omtales under punkt 6 folkehelse (nærulemper, støy, støv, lukt, 
utslippstillatelser), punkt 7 friluftsliv, punkt 12 risiko og sårbarhet, punkt 15 teknisk infrastruktur og 
kollektivtransport. For alle temaene er det viktig å synliggjøre hvilke konsekvenser tiltaket vil medføre for 
omkringliggende bebyggelse. Her gjelder både de boliger som har nærhet til tiltaket, men også de som må 
kjøre forbi aktuelt område for å komme seg til skole/barnehage/jobb. Vi viser her til bestemmelsene i 
folkehelseloven §§ 11-12 samt forskrift om miljørettet helsevern, spesielt §§ 7-9. 
 

Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til orientering. 
 
Organisasjoner og private parter 
Masternes Gjenvinning AS, datert 25.06.19 
Masternes Gjenvinning AS er allerede etablert i området. Dagens tomt ble overdratt i sin tid fra Arctic Bio i 
Alta. Avtalten Arctic Bio hadde med FEFO var et tomteareal på ca. 10 dekar med opsjon på tilleggsareal. 
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Tomtens utforming, plassering av bygg, vektsystem og adkomst ble utformet med henblikk på utvidelse av 
dagens tomt sørover retning VEFAS og østover (utvidelse av bygg). 

Vår aktivitet har økt siden etableringen hvor behov for tilleggsareal har blitt markant. I 2016 søkte vi Alta 
kommune om tilleggsareal på va. 10 dekar (sørover retning VEFAS og mot vest). Tidligere i år ble vi tilbudt 
tilleggsareal fra FEFP. I brev fra Alta kommune datert 12.6.2019 ønsket Alta kommune at vi trakk søknaden 
med henvisning til igangsatt detaljregulering, og at vårt behov for tilleggsareal avklares gjennom arbeidet med 
detaljreguleringen for Stengelsemoen Nord. Vi har derfor trukket vår søknad som anbefalt av Alta kommune. 
Vi ber om at vårt behov for tilleggsareal mot sør og vest blir ivaretatt under Deres planarbeid. 

Forslagsstillers kommentar: Innspillet tas til orientering. 

 

Jens C Andreassen og Nansy Tangen, datert 25.06.19 
På Alta kommune sine hjemmesider finnes nå en plan for detaljregulering av Stengelsmoen Nord i Alta. Vi har 
noen innspill i denne sammenhengen som vi ønsker skal tas med i det videre planarbeidet. Vi ble informert av 
Håvard Alexander Hagen i Alta kommune for en tid tilbake om at dokumentet var tilgjengelig, men tekniske 
problemer med kommunens hjemmesider og det faktum at dokumentet ikke har vært tilgjengelig via 
hovedmenyen på hjemmesidene gjør at vi derfor i praksis har hatt èn dag tilgjengelig til å lese og kommentere. 
Vi har derfor ikke fått tid til å utarbeide kart som viser nærmere de problemene vi snakker om og mer gi mer 
utfyllende kommentarer, men på det nåværende tidspunkt ønsker vi å gi beskjed om følgende. 

Nabovarsel 

Vi reagerer på at hverken vi eller noen andre naboer i området er nevnt i dokumentets «underretningsliste.» 
Vi har tidligere gitt beskjed til kommunes sine planleggere og gir med dette igjen klar beskjed om at vi driver 
en en fullt aktiv landbrukseiendom av vesentlig størrelse få hundre meter fra området som ønskes reguleres. 
Vi har gitt klart uttrykk for at vi er direkte påvirket av den aktiviteten som pågår på Stengelsen per i dag, og av 
den grunn er det naturlig å tro at vi vil rammes av tiltak som er nærmere oss den den aktiviteten som foregår i 
dag. Det er heller ingen tvil om at aktiviteten i dag er til ulempe for oss i forhold til lukt, trafikk, fluer og søppel. 
Det er da heller ikke grunn til å betvile at ny aktivitet også kan være oss til ulempe. Derfor ønsker vi å anføres 
på en «underretningsliste» sammen med de naboer som allerede står der i dag og få nabovarsel de ganger det 
blir sendt både i forhold til denne prosessen og fremtidige søknader om aktivitet eller tiltak på området. 

Ennå nærmere enn oss ligger turistbedriften og restauranten Trasti & Trine med fokus på naturopplevelser og 
økologisk mat. De har ikke engang fått et uformelt varsel i denne saken, noe som virker underlig da det er lett 
å se at støyende og støvende industri som beskrives i planen vil være til ulempe for den virksomheten de 
driver med restaurant og hotell 500 meter lenger borte i en ellers rolig skog. Heller ikke vår nabo Ola Tangen 
som også driver jordbruk i området er blitt varslet, trafikken som skal gå ut og inn av dette området må gå 
gjennom hans gårdstun. 

Vi spør også om ikke Alta Laksefiskeri Interesselag, som har interesser og drifter eiendom ved Stengelsen ved 
Altaelva også bør orienteres om at det pågår en prosess? 

Landbruk 

Vi drifter per i dag 152 dekar med fulldyrket jord ca 700 meter fra området som ønskes regulert. Vi har 
produksjon av dyrefor som hovedgeskjeft på gården for øyeblikket, men har ønsker om å også utvide med noe 
dyrehold etterhvert. Det er lange tradisjoner for landbruk i området og gården vi driver "Tangen gård" er 
nærmest et begrep i lokalsamfunnet i Alta. I dokumentet som varsler oppstart står det at det er "usikkert om 
nye virksomheter vil skape ulemper» i forhold til både støv og støy. Med hensyn til både den driften vi har nå 
og det vi planlegger av utvikling i fremtiden kan vi ikke godta slik usikkerhet. 

Vi ønsker å utvikle driften på Tangen Gård til å produsere økologiske matprodukter og har blant annet allerede 
gjort en prøveplanting av jordskokk for å se om vi kan dyrke dette som kortreist og lokal mat for lokale 
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restauranter og andre interesserte. Denne matproduksjonen er ikke forenelig slik vi ser det med såkalt "skitten 
industri" som nærmeste nabo. Vi ber derfor om at konsekvensene for landbruk og dyrehold i området må 
utredes før man går videre i prosessen, både innenfor et kort og langt tidsperspektiv. 

Og at eventuell ny aktivtet som skal skje i det nyregulerte området må underlegges hensyn til den 
jordbruksaktiviteten som allerede foregår og har lange tradisjoner i området. 

Trafikk 

Vi har tidligere gitt beskjed til kommunen, statens vegvesen og de lokale bedriftene om at beboerne i 
nærområdet opplever tungtrafikken fra og til nåværende aktivitet som farlig og sterkt sjenerende. Aktiviteten 
som foregår særlig på Stengelsmoen, VEFAS og skiferbruddet på Pæska genererer tungtrafikk i et mye større 
omfang enn hva veien gjennom nabolaget her er dimensjonert for. Veien passerer rett gjennom et gårdstun og 
trafikken er således også til stor ulempe både for de som bor der og for alle som benytter veien. 

Veien er en skolevei for barna i området, de som venter på skolebussen venter i veibanen siden det ikke er 
holdeplass. Veien brukes i stor grad av syklister og rulkleskikjørere som er på vei videre opp mot Gargia. En 
smal veibane uten veiskulder eller deling av veien er hovedåren for alle myke trafikanter i området, særlig på 
vinterstid når stiene er igjensnødd. Gang og sykkelsti er en absolutt nødvendighet nå, før trafikken planlegges 
å øke. Alle som ferdes på denne veien deler den med vogntog på flere titalls tonn i stor hastighet Hverken 
veien mellom Stengelsen og Tangen bru, gjennom nabolaget kalt "Tangen" eller brua er dimensjonert for den 
type kjøretøy eller de hastigheter som nå vises. For å unngå alvorlige ulykker mener vi at trafikken slik den er 
nå og slik veien fungerer nå må begrenses umiddelbart, den kan ikke under noen omstendighet økes. 

For at man skal kunne starte planleggingen av Stengelsen Nord må det være en forutsetning at det bygges 
sammenhengende gang og sykkelvei fra Stengelsen til skolen i Øvre Alta. Krysset mellom Gargiaveien og 
Kautokeinoveien må bygges om, slik det er nå er det uoversiktelig og farlig. Tangen bru ble av VG i fjor avslørt 
som en bru med store og tildels farlige mangler som krever utbedring uten ugrunnet opphold, bare med eget 
øyesyn kan man se at brua er slitt, vi oppfordrer til at man gjør en risikovurdering med dette som bakgrunn. 

Fra vårt perspektiv, der vi bor og lever ved siden av denne veien hver dag, er det helt utenkelig at kommunen 
skal utsette sine innbyggere for den faren og ulempen det innebærer å planlegge for økt trafikk mellom 
Stengelsen og Øvre Alta uten at det er en forutsetning i planen at man først vesentlig utbedrer 
trafikkforholdene. 

Annet 

Under punkt 9, side 8, i planen står det følgende: «Planområdet er lokalisert i et spredt bebygd område som 
allerede er preget av naboskapet til eksisterende virksomheter knyttet til avfallsdeponi og avfallsbehandling. 
Planlagt virksomhet vurderes dermed å ha begrenset betydning for omgivelsene.» Dette er det samme som å 
si at siden dere allerede har det ganske ille så er et ikke så farlig om det blir ennå værre? Med en slik 
formulering i bunn kan vi vanskelig se at man tar vårt nabolag og oss som innbyggere på alvor. Vi ber om at 
fomuleringen slettes fra dokumentet, og at de ulemper som påføres nærområdet rundt Stengelsen, inkludert 
nabolaget på Tangen, må vurderes utifra den totale belastningen vi blir påført. Mengden belastning før man 
når et metningspunkt er den samme, uansett om belastningen blir påført litt etter litt. 

Det anmodes om snarlig tilbakemelding samt oversendelse av nabovarsel til vår adresse. 

Forslagsstillers kommentar:  

Nabovarsel 

Varsel om planoppstart ble sendt i hht underretningslisten vi fikk tilsendt av kommunen. 
Innspillet behandles imidlertid i planarbeidet på tilsvarende måte som andre innspill. 

Landbruk 
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Gjennom planarbeidet vurderes nærulemper som bl.a. støy og støv. Det vil settes krav i 
planens bestemmelser mtp støygrenser og støvutfordringer. 

Trafikk 

Det skal ifbm planen utarbeides et notat som skal vurdere vegsituasjonen og foreslå tiltak, 
både ved brua over Eibyelva, krysset ved Gargiaveien x E45 og noen av avkjørslene langs 
Gargiaveien. I tillegg skal trafikkgenerering som følge av tiltaket beregnes i planen. Gang- og 
sykkelveg er ikke vurdert som en del av planen. 

Annet 

Tiltakets omfang og ev påvirkning på nærmiljøet vurderes gjennom planarbeidet. Ev 
avbøtende tiltak avklares deretter. 

 

Haldorsen Treprodukter, datert 23.06.19 
Vi ser for oss at området er et viktig oppvekstområde for barskog i vårt virkeområde. Dette nedfører et 
betydelig tap av råstoff til de virksomheter som er avhengig av dette i produksjonen. Vi vil på det sterkeste 
fraråde at reguleringsplanen gjennomføres i området. Det direkte tapet. 

Tar vi området på 19 dekar vil det direkte tapet for næringa utgjøre 190 kbm, omsatt i markedsverdi utgjøre 
70% trelast 798 000,- nok eks mva. 30% høykostvirke 57 kbm 1 197 000 - nok, eks mva. Tar vi tenkte område 
133 D.a.a eller 1330 kbm, vil det direkte tapet bli 70% trelast 5 586 000,- nok. eks. mva 30% høykostvirke 8 379 
000,- Dette er fremtidig tap som vil ramme næringa i alt for stor grad. I tillegg har en ikke tatt med verdien av 
annengangstynning som omsettes som flisvirke for energiproduksjon. 

I tillegg vil denne type virksomhet som er i område og som er tenkt lagt til område medføre skader på øvrig 
vegetasjon i området. 

Forslagsstillers kommentar:  
Det planlagte næringsområdet vil medføre et begrenset tap av skogbruksverdier. Ved utbygging vil 
det kunne tas ut en viss engangsverdi gjennom hogst. 

Ettersom området er avsatt til fremtidig næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel er det rimelig 
at området reguleres i tråd med dette. 

 

Ola Tangen, datert 25.06.19 
Jeg er blitt informert om at det nå pågår en prosess for å regulere Stengelsmoen Nord med høringsfrist i dag 
25.06.2019. Jeg driver gårdsbruk i området, med adresse Gargiveien 6, driften omfatter produksjon av fôr og 
potet. VI har store utfordringer med den driften som er på Stengelsen per i dag og det er derfor naturlig å tro 
at vi vil bli påvirket av eventuell ny aktivitet i det samme området. Vi reagerer derfor på at vi ikke er blitt 
tilsendt et nabovarsel i denne sammenhengen. Vi ønsker å få tilsendt et nabovarsel så snart som mulig i 
forhold til det varselet som allerede er sendt ut, samt stå på en underretningsliste i den fremtidige prosessen 
rundt både søknader og reguleringer i dette området. 

Forslagsstillers kommentar: 
Varsel om oppstart av plan ble sendt ut til alle som var oppført på kommunens underretningsliste. 
Innspillet behandles imidlertid i planarbeidet på tilsvarende måte som andre innspill. 

 

2.3 Referat av innspill ved offentlig ettersyn 
Offentlig ettersyn fra 07.12.2020 med høringsfrist 21.01.2021 
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Statlige og fylkeskommunale myndigheter 
 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, datert 18.01.21 

Ingen regionale statsetater har fremmet innsigelse til planforslaget. Heller ikke statsforvalteren reiser 
innsigelse til planforslaget. Vi har kun faglige merknader til planforslaget. De framgår nedenfor. 

Faglige merknader: 
Det er gjort et godt arbeid med å kartlegge naturfarer i planområdet. Det er gjennomført geotekniske 
undersøkelser som viser at det ikke er sprøbruddmaterialer i området, og derfor ingen fare for kvikkleireskred. 
Det er videre utført skredkartlegging, og det er tatt hensyn til resultatene i plandokumentene. 

Bruksareal og forholdet til konsekvensutredning (KU): 
I vurderingen av forholdet til forskrift om KU vedlagt planbeskrivelsen, er det sagt at planlagt bebyggelse 
samlet for hele planområdet vil bli på om lag 3500 m2. Dette er langt fra utløsningskriteriet på 15000 m2 i 
vedlegg I, punkt 24, i forskriften. I planbestemmelsene er det imidlertid åpnet for at tillatt bruksareal for 
planområdet er helt på grensen av dette utløsningskriteriet. 

Tillatt BRA = 17% er en relativt lav utnytting. Vi minner om at det i rom med innvendig takhøyde på 4,9 m eller 
mer, skal regnes et tenkt plan for hver 3.høydemeter, jf. TEK 17 § 5.4. I bestemmelsene kan det fastsettes at 
bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan. Vi anbefaler at kommunen vurderer dette. At det ikke er 
utarbeidet KU for planområdet, krever at kommunen ikke dispenserer fra tillatt BRA i senere saksbehandling. I 
senere, tilsvarende detaljreguleringssaker anbefaler vi at kommunen går veien om KU med planprogram, for å 
stå friere i fastsettingen av BRA. 

Naturmangfoldloven: 
Vi registrerer at kommunen har gjort foreløpige vurderinger etter naturmangfoldlovens § 8-12 i 
saksframlegget til planutvalget før offentlig ettersyn. Disse vurderingene må innarbeides i planbeskrivelsen, 
slik at det klart framgår av plandokumentene at vurderingen er gjort. Vurderingene er for øvrig noe enkle. De 
problematiserer ikke at støy og aktivitet i planområdet vil kunne påvirke de registrerte fugleartene av nasjonal 
forvaltningsinteresse negativt, og sier ikke noe om avbøtende tiltak for disse artene. Vi ber kommunen 
revidere naturmangfoldvurderingene og innarbeide dem i planbeskrivelsen før vedtak. 

Planbeskrivelsen sier at buffersonen mot VEFAS-anlegget sør for planområdet og mot Gargiaveien er tenkt å 
fungere som viltkorridorer. Disse sonene er så smale at de ikke vil ha noen betydning som viltkorridor, og i 
liten grad betydning for småfugler. En slik vegetasjonssone har først og fremst en estetisk funksjon. 

Flomfare: 
I den nordøstlige delen av planområdet er det et aktsomhetsområde for flom med maksimal vannstigning 2-3 
m, jf. NVE Atlas, og vår uttalelse ved varsel om oppstart. Vi ser at dette ikke er omtalt i plandokumentene. Det 
er en mangel ved planen. Omtale av dette aktsomhetsområdet og kommunens vurdering av reell fare og ev. 
forebyggende tiltak, må tas inn i planbeskrivelsen før sluttbehandling. Vi minner om at framtidige, større 
nedbørsmengder som følge av klimaendringer, kan gi vannansamling og flom i områder der dette tidligere ikke 
har vært noe problem. 

Støy: 
Bestemmelsene om støy er i tråd med støyretningslinjen, T-1442. Vi registrerer at kommunen foreslår at det 
skal etableres støyvoller mot Gargiaveien, som også skal skjerme for innsyn. Eksisterende, støyfølsom 
bebyggelse er lokalisert nordøst og nord for planområdet, mens vollene først og fremst vil ha en 



            
 

 
                 
                      

                         
                         Samfunnsutvikling 

                   Areal- og samfunnsplanlegging 
 

 

støydempende effekt mot øst. Dersom hensikten med vollene er støydemping, anbefaler vi at kommunen 
vurderer om lokaliseringen av vollene i tomtegrensene mot Gargiaveien er hensiktsmessig, eller om f.eks. den 
sørligste vollen bør flyttes til den nordøstlige delen av planområdet. 

Lukt: 
VEFAS og MASTERNES, som allerede er etablert på Stengelsmoen, har virksomheter der sjenerende lukt kan 
forekomme, og det har vært uheldige episoder med luktproblemer. Vi ber derfor kommunen være varsom 
med å tillate virksomheter i planområdet som kan forsterke luktproblemene for eksisterende boliger i 
nærområdet. Vi anbefaler også at ordlyden i bestemmelsen endres i skjerpende retning, f.eks. slik: 
Virksomheter som etablerer seg i området, skal forhindre utslipp som utsetter omgivelsene for sjenerende 
luktulemper. Virksomheter må som del av internkontrollen ha rutiner for å bekjempe lukt, slik at omliggende 
boliger ikke blir nevneverdig sjenert. Om nødvendig må luktreduserende tiltak iverksettes. 

Klimagassutslipp: 
Norge har forpliktet seg til å redusere de nasjonale klimagassutslippene med 50-55 % innen 2030, for at vi skal 
nå målet om et lavutslippssamfunn i 2050. Dette krever en rask og omfattende omstilling i alle deler av 
samfunnet i tråd med de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Bygg 
som føres opp i dag, vil fortsatt være i bruk i 2050, når Norge skal være et lavutslippssamfunn. Statsforvalteren 
mener derfor at et mål om lavest mulig klimagassutslipp bør innarbeides i planen som et grunnleggende 
prinsipp. 

Det bør være et mål at planen setter rammer som sikrer at bygg i planområdet blir oppført med passiv- eller 
plusshusstandard, og med lavest mulig utslipp av klimagasser. Det innebærer utslippsfri byggeplass, 
klimavennlige materialer og energieffektivitet i nybygg. Det bør gis bestemmelser som sikrer dette. Markedet 
har begynt å etterspørre bærekraftige bygg med lavest mulig klimaavtrykk. Lavutslippsbygg vil derfor være et 
konkurransefortrinn ved ev. framtidig salg av bygningsmassen. Det er mye nyttig informasjon om dette temaet 
på følgende kopling: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/kutte-utslipp-av-
klimagasser/klima-og-energitiltak/bygg-og-anlegg/energieffektive-og-klimavennlige-nybygg/hvordan-bestille-
et-klimavennlig-bygg/ 

Universell utforming: 
Planbeskrivelsen kap. 5.15 sier at kravene til universell utforming i TEK skal legges til grunn ved utbyggingen. 
Det er bra at kommunen har et bevisst forhold til dette. Statsforvalteren anbefaler imidlertid at universell 
utforming vektlegges sterkere ved å innarbeide følgende bestemmelse i planforslaget: «Ved søknad om 
rammetillatelse/tillatelse til tiltak skal det gjøres rede for hvordan universell utforming er ivaretatt. 
Redegjørelsen skal følges av en kotesatt uteromsplan». En slik bestemmelse sikrer at hensynet til universell 
utforming blir tilstrekkelig vurdert i søknadsfasen. 

Planbestemmelsene: 
Statsforvalteren er bedt om å bidra til at reguleringsplanbestemmelser blir tilstrekkelig presise i alle planer i 
fylket, for å unngå uklarhet i f.eks. klagesaker. Vi har derfor sett spesielt på planbestemmelsene i denne saken. 

Det er ikke sagt noe om tillatt oppfyllingshøyde i området. Om kommunen mener det har betydning hvor høyt 
bygg faktisk kommer i reell kotehøyde, bør det fastsettes en maksimal tillatt kotehøyde for bygningssåle i 
planbestemmelse § 3.1.1, punkt c. 

Dersom kommunen ikke vil at fiktive plan i bygninger over 4,9 m skal medregnes i BRA, må det framgå av 
planbestemmelsene, f.eks. i § 3.1.1, punkt d, jf. ovenfor. 
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Det er i plankartet fastsatt byggegrenser for alt byggbart areal innenfor planområdet. Siste setning av 
planbestemmelse § 3.1.1, punkt e, er derfor unødvendig og bør strykes. 

Det er ikke gitt noen bestemmelse til bestemmelsesområde #1, jf. § 4.1. Bestemmelse § 6.1, punkt h, bør 
flyttes til § 4.1. Det bør framgå av plandokumentene om telelinja kan flyttes ved behov, eller om 
bestemmelsesområdet skal oppfattes som et byggeforbudsområde. 

Når det gjelder bestemmelse § 4.2 viser vi til kommentar om lokalisering ovenfor under overskriften Støy. 

I bestemmelse § 5.2, punkt b, samsvarer ikke avstanden til høyspentlinja med avstanden angitt i 
planbeskrivelsen s 32. Samme avstand må angis i begge dokumentene. 

Rekkefølgekravet i § 6.1, punkt e, er uklart. Det må presiseres om kravet innebærer at alle tomtene i BKB1 skal 
være utbygd, før det gis tillatelse til utbygging i BKB2, eller om hensikten er en annen. Det bør også framgå 
klart om det kan tas ut masse fra grusressursen i den østre delen av BKB2 før BKB1 er utbygd. 

Det går for øvrig ikke klart fram av plandokumentene hvorfor utbyggingen av BKB2 skal gjennomføres sist. 
Dette bør utdypes i planbeskrivelsen. Det sies i planbeskrivelsen at «Skissert utbyggingsrekkefølge vurderes 
som en hensiktsmessig løsning som beskatter naturressursen, men begrenser inngrep i naturen.» Dersom 
hensikten er å utsette de største inngrepene i naturen så lenge som mulig, vil det, slik statsforvalteren ser det, 
være bedre å bygge ut BKB2 først, siden dette området ligger inntil allerede utbygde områder. BKB2 vil ha liten 
verdi for dyre- og fugleliv, når SV1 og BKB1 er opparbeidet. 

Planadministrasjonens kommentar:  

Faglige merknader: Tatt til orientering 

Bruksareal og forholdet til konsekvensutredning: Planadministrasjonen har vurdert at grad av 
utnyttelse bør være så høy som mulig innenfor rammene av det som unntas fra forskrift om 
konsekvensutredning. Maks tillat utnyttelse per tomt er derfor på 17% BRA. Parkeringsareal og tenkte 
plan inngår ikke i BRA. Dette vil gi en total utnyttelse på 15 000m2 tillatt BRA for industriområdet.  

Naturmangfoldloven: Vurderingene etter naturmangfoldloven §§8-12 er innarbeidet og revidert. 
Øvrig innspill om vestkorridorer er tatt til orientering. 

Flomfare: Omtale av aktsomhetsområdet og kommunens vurdering av reell fare og ev. forebyggende 
tiltak, er tatt inn som vedlegg 12 flomfarevurdering, datert 18.05.21 i planbeskrivelsen før 
sluttbehandling. Detaljprosjektering av overvannshåndtering er lagt inn som et rekkefølgekrav for 
BKB4 i planbestemmelsene. 

Støy: Bestemmelsene om støyvoll mot Gargiaveien er revidert og støyvoll skal etableres både mot øst 
til Gargiaveien og for deler av området mot nord. Etableringen av støyvoll er lagt inn som et 
rekkefølgekrav før igangsettingstillatelsene for ny bebyggelse innenfor BKB1-3.  

Lukt: Innspillet med forslag til bestemmelse om lukt er innarbeidet i planbestemmelsene. 

Klimagassutslipp: Planen stiller krav om at det ved søknad om tiltalelse skal redegjøres for tiltak for å 
redusere energibruk, tiltak for å redusere klimagassutslipp, samt valg av energiløsninger og 
byggematerialer jf. kommuneplanens bestemmelser §1.8.1. b). Planen stiller også krav til at hver 
enkelt virksomhet skal etablere uttak for oppladning av elbiler og legge til rette for tilstrekkelig med 
sykkelparkeringsplass.  
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Universell utforming: Innspillet er tatt til orientering og forlaget er lagt inn som en bestemmelse. 
Planen stiller krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal redegjøres for hvordan universell 
utforming er ivaretatt. Redegjørelsen skal følge en kotesatt uteromsplan.  

Planbestemmelsene: Innspillene er tatt til orientering og planbestemmelsene er revidert slik som 
foreslått. 

 

Troms og Finnmark Fylkeskommune, datert 18.01.21 

Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet uttalelsen fra Troms og Finnmark fylkeskommune på 
vegne av våre ulike fagområder. 

Planfaglig uttalelse: 

Troms- og Finnmark fylkeskommune anser våre innspill som ivaretatt i planforslaget, og har ingen ytterligere 
planfaglige merknader. 

Kulturminnefaglig uttalelse: 

Troms- og Finnmark fylkeskommune er fornøyd med at aktsomhetsplikten er tatt inn i planbestemmelsene 
under § 2.2, «Kulturminner.» 

Samferdsel – uttalelse: 

Som vegeier av Gargiaveien, fylkesveg 8008, er våre interesser rettet mot fylkesvegen og trafikksikkerheten. 
Sikttrekanter for kryss/ avkjørsel må merkes i plankartet. Sikten må være minst 100 meter i hver retning. Det 
må i tillegg kreves ryddet for skog som sperrer for sikten. Dersom oppført skilt om Masternes er plassert 
innenfor sikttrekanten må skiltet flyttes. For nærmere krav om frisikt se håndbok N100. 

Planadministrasjonens kommentar:  

Planfaglig uttalelse: Tatt til orientering.  

Kulturminnefaglig uttalelse: Tatt til orientering.  

Samferdsel- uttalelse: Tatt til orientering. Sikttrekanter har blitt merket av i plankartet med tilhørende 
bestemmelse: Frisiktsoner H140_1-20 skal være fri for sikthindringer høyere enn 0,5 m over 
hovedvegens nivå. Enkeltstående trær, stolper og lignende kan godtas   

 

Statens vegvesen Transportforvalting Troms og Finnmark, datert 21.01.21 

Vi uttaler oss i denne plansaken som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

I vår vurdering av dette planforslaget har vi tatt utgangspunkt i vårt sektoransvar innenfor trafikksikkerhet. Det 
er Troms og Finnmark fylkeskommune som er eier og forvalter av fylkesvegen, så vi henviser til deres uttalelse 
for vegfaglige merknader til planforslaget. 

Planen fremstår som godt gjennomarbeidet, men har etter vår vurdering mangler knyttet til vurderingen av 
trafikksikkerhet. Det er utarbeidet et notat der det er gjort trafikkvurderinger. Trafikknotatet omfatter 
området fra krysset fra Stengelsmoen nord x fv.8008, til krysset fv. 8008 x E45. Dette inkluderer også brua over 
Eibyelva. 
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I notatet er det beskrevet flere forhold med dagens fylkesveg og bru som ikke tilfredsstiller dagens krav til 
utforming. Ifølge planforslaget vil tiltaket genere et sted mellom 375-525 i ÅDT, noe som innebærer en 
trafikkøkning på mellom 60 – 85 %. Vi antar at en stor del av dette vil være større kjøretøy med bakgrunn i den 
industrivirksomheten som planlegges innenfor området. 

Trafikknotatet skisserer flere tiltak som vil kunne bedre trafikksikkerheten langs fv. 8008, men ingen av 
tiltakene er innarbeidet i planen. 

Trafikknotatet sier ikke noe om trafikksikkerheten knyttet til myke trafikanter. I dag er vegbredden på fv. 8008 
om lag 6 meter, mens kravet til vegbredde er 7,5 meter. For myke trafikanter som ferdes langs vegen kan 
dette innebære en trafikkfare, og vi mener at tiltak for å bedre trafikksikkerheten for denne gruppen burde 
vært beskrevet. Vi anser dette som en mangel ved planforslaget, og ber tiltakshaver vurdere behov for 
eventuelle tiltak rettet mot myke trafikanter. 

Forslag til endringer av planen: 
Tiltakshaver bør utrede behov for trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter fra krysset til fv. 8008 
Gargiavegen frem til krysset mellom fv. 8008 x E45. Behov for eventuelle tiltak må beskrives i planen og tas 
med i rekkefølgebestemmelsene. 

Planadministrasjonens kommentar:  

Etter offentlig ettersyn har Alta kommune hatt dialog og møter med Statens vegvesen, Troms og 
Finnmark fylkeskommune og Gargiaveien bygdelag, for å diskutere mulige tiltak for å bedre 
trafikksikkerheten for myke trafikanter. Etter offentlig ettersyn har Gargiaveien bygdelag og Alta 
kommune oppfordret Troms og Finnmark fylkeskommune om å redusere farten fra 80km/t til 60km/t 
på Gargiaveien fv. 8008 fra innkjørselen til Vefas avfallsanlegg og frem til Trasti og Trine. En 
fartsreduksjon har blitt vedtatt og skiltet for 60 sonen har dermed blitt forlenget frem til innkjørselen 
til Vefas.  

Alta kommune har også besluttet at det legges inn 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 BKB 1-4.   

 

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 22.01.21 

NVEs generelle tilbakemelding: NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og 
veiledning/opplæring av kommuner med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi 
uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av 
brev til kommunene av 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om 
å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. 

I denne saken ser vi at det er utført geotekniske undersøkelser og at det ikke er funnet kvikkleire i området. Vi 
har ikke vurdert planen ytterligere, og kan ikke se at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke en mer 
konkret uttalelse i denne saken. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette gjelder 
uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken. 

Hvis det er behov mer bistand i saken, kan NVE kontaktes med en konkret forespørsel. 
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Planadministrasjonens kommentar:  

Tatt til orientering.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning, datert 29.01.21 

Vi ser at vårt innspill til oppstart 01. juli 2019, ved en inkurie, ble basert på feil saksdokumenter. Vi vil i vår 
uttalelse til høring og offentlig ettersyn rette opp i dette. Som plandokumentene gjør rede for, ligger ifølge 
Norges geologiske undersøkelse store deler av planområde innenfor en registrert forekomst av sand og grus 
med lokal betydning. En mineralressurs er en ikke-fornybar naturressurs som kun kan tas ut der den naturlig 
forekommer. DMF ser av rekkefølgebestemmelsene at det ønskes en hensiktsmessig tilrettelegging for 
utnyttelse av ressursene. Dette er viktig for å sikre at gjenstående grusressurs innenfor planområdet blir tatt ut 
før det etableres næringsvirksomhet. 

DMF ber om at plandokumentene gjør rede for estimert volum på masser som skal tas ut, og at det gjøres rede 
for bruksområder for disse massene. Ved uttak av masser minner vi om melde- og konsesjonsplikt etter 
mineralloven: For samlet uttak over 500 m3 gjelder meldeplikt til DMF, jf. mineralloven § 42. Melding skal 
sendes inn minst 30 dager før oppstart av drift, og DMF kan kreve at det skal utarbeides driftsplan for slike 
uttak. 

Samlet uttak på mer enn 10 000 m3 masse, samt ethvert uttak av naturstein, krever konsesjon før drift kan 
starte, jf. mineralloven § 43. Søknad skal sendes til DMF. Berørte parter og lokale myndigheter vil høres før 
konsesjon eventuelt gis. 

DMF anbefaler at forholdet til loven tas inn i reguleringsbestemmelsene, på følgende, eller lignende, måte: 
«Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt i vilkår i tillatelser 
etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning er myndighet etter loven.» 

Generelt om forholdet mellom mineralloven og plan- og bygningsloven: 

Drift, sikring og avslutning av masseuttak reguleres av mineralloven med forskrifter og gjennom eventuelle 
vilkår satt av DMF. Driftsplan for masseuttaket skal godkjennes av DMF i forbindelse med tildeling av 
konsesjon. Driftsplanen skal som et minimum oppfylle kravene som følger av DMF sin driftsplanveileder. Se vår 
«Driftsplanveileder» for mer informasjon: https://dirmin.no/regelverk/veiledere 

Tiltakshaver skal i tillegg rette seg etter øvrige krav, bestemmelser og retningslinjer gitt i medhold av annet 
lovverk, herunder bestemmelser i reguleringsplanen. 

Reguleringsbestemmelser bør ikke gis på en slik måte at de binder opp drifta og avslutningen av masseuttaket. 
Reguleringsbestemmelser må gjennom en ny behandling ved behov for endring, eventuelt at tiltakshaver 
søker om dispensasjon fra bestemmelser som er i konflikt med driftsplanen. 

Sikring, skjerming og etterbruk Den som driver masseuttak som omfattes av mineralloven er ansvarlig for å 
sikre uttaksområdet. Det er derfor viktig at det i reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal for sikringstiltak, 
og for tilsyn og vedlikehold av disse. 

Om nødvendig må det legges opp til skjerming av selve uttaksområdet. Innsyn fra boliger og ferdselsårer bør 
unngås der det er mulig. En vegetasjonsskjerm kan bidra til å redusere støy og støvpåvirkning, og i tillegg ha en 
estetisk funksjon. Det er viktig at det settes av tilstrekkelig areal til skjermingsformålet. 
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Se også vår veileder: «Krav og hensyn til fysiske omgivelser ved forvaltning og bruk av mineralressurser»: 
https://dirmin.no/regelverk/veiledere 

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på 
www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon 
om mineraluttak, bergrettigheter m.m., supplert med relevante kartdata fra andre etater. 

Planadministrasjonens kommentar:  

Tatt til orientering. Etterspørselen etter sand/grusressursen har vært stor ettersom ressursen trolig 
kan utnyttes i produksjon av betong. Høydedata på kart viser at arealet der den naturlige 
forekomsten ligger utgjør minst 10 dekar. Dersom hele industriområdet skal legges på tilnærmet 
samme kotehøyde (kote +30), betyr dette at et betydelig volum av ressursen må bort fra området. 

Alta kommune i samråd med FeFo har kommet frem til at det er positivt for industriområdet om 
grusressursen tas ut og at terrenget der grusressurssen ligger arronderes til kote +30.  

Det er kommunens vurdering at uttaket av sandressurssen er et uttak som hovedsakelig er en del av 
annen utnyttelse av grunnen og som er nødvendig for opparbeidelse av tomtene og at uttaket derfor 
er unntatt minerallovens saklige virkeområde jf. §3 andre ledd. 

 
Alta Kraftlag, datert 14.12.20 

I planbestemmelser §6 Rekkefølgekrav står det under 6.1 c) Det skal etableres trafoer i ny bebyggelse innenfor 
BKB1-4 der forventet effektuttak er 1250 A eller høyere. Denne ordlyden er upresis. I vår uttalelse til 
Multiconsult datert 10.10.2019, bemerket vi følgende: 

Vi kan dessverre ikke uttale oss angående effektbehov. Dette er noe utbygger må signalisere til oss. 

Ut ifra beskrivelsen vil det være nødvendig med nettstasjoner. 

Det er også et nytt krav hvor det må etableres trafo i bygg i de bygg hvor effektuttaket er 1250 A eller høyere. 

Vi ønsker å presisere at vår uttalelse beskriver et behov for å etablere Nettstasjon(er) med trafo for å forsyne 
området. Om det etableres kraftkrevende industri med et overbelastningsvern på 1250 A eller høyere, på en 
eller flere av tomtene, må det etableres nettstasjonsrom med trafo i bygget. Det er bestiller av anleggene som 
skal stå for kostnadene ved etablering av nettanlegg. 

Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet er tatt til orientering. Det er foreslått å legge inn hensynsone og arealformålsområde for 
eksiterende nettstasjon tilknyttet Masternes. Det er også lagt inn areal til en ny nettstasjon i enden av 
o_SV1 med hensynsone. 

 

Kommunale myndigheter 
 
Landbruk v. skogbruksjefen, datert 22.12.20 

All skog i Alta kommune er definert som vernskog jfr. skogbrukslovens § 12, (vedtak i fylkeslandbruksstyret 
datert 21.06.1999). 
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Dvs at skogen er å tjene som vern mot skred og ras, elvebrudd, skadeflom, sandflukt eller lignende eller særlig 
til vern for annen skog, dyrket jord og bebyggelse, eller at det er så vanskelige foryngelsesforhold eller liten 
veksterlighet at skogen kan ødelegges ved mishandling eller feilaktig hogst. 

Skogen er ikke statisk og vil vokse og utvikle seg, derfor mener jeg at man skal ha en ordlyd med å tillate mere 
enn for eksempel forby. Ved å tillate stell og skjøtsel av skog øker også trivselen blant de som ferdes/bor i 
området. 

Det er verdt å merke seg at skog tjener like mye som vern (og noen ganger har større betydning) i regulerte 
områder som i LNFR områder. En vurdering av tiltak i regulerte områder og LNFR områder skal derfor 
behandles etter skogbrukssjefen som er delegert skogbruksloven. 

På kommunal grunn i Alta er det skogbruksmyndigheten som vurderer og gir tillatelser i forhold til skogrelatert 
aktivitet i grønnstruktur og friområder, skogmyndighet vil også gi råd og veiledning. Av denne grunn er det like 
greit å gå direkte til kjernen i bestemmelsene. 

En direktekobling i bestemmelsene til skogbruksmyndighet vil fremheve verdien av skogens funksjon og 
betydning i større grad enn om det ikke er nevnt i det store og hele. 

Forslag til ny bestemmelse: Skjøtsel av skog som tynning, stammekvisting mm. i barskog tillates i samråd med 
kommunal skogmyndighet, snauhogst av trær eller annen representativ stedegen vegetasjon er ikke tillatt. 

Planadministrasjonens kommentar:  

Bestemmelsen endres i henhold til forslag.   

 
Kommunaltaknikk, datert 19.01.21 

Det er ikke lagt opp til snødeponi i tilknytning til SV_1.  

VA ledninger og avløpsanlegg skal være som felleseie mellom aktørene i feltet. Vi har begrenset kapasitet på 
vannforsyningen i området. Utbyggere må selv besørge for kravet om teoretisk slukkevannskapasitet på 3 l/s 
blir oppfylt.  

Forslagsstillers kommentar:  

SV_1 omgjøres til o_SV1 og snødeponi settes av i plan i hht kommunal veinorm. 

 

Organisasjoner og private parter 
Masternes gjenvinning AS, datert 21.01.21 

Masternes Gjenvinning AS er per dags dato det eneste selskapet som er etablert innenfor planområdet. Slik vi 
forstår plandokumentene er vi også 1 av 2 bedrifter som har søkt om areal innenfor området, hvorav den 
andre er Vefas, som er etablert på tilgrensende område. Området tiltenkt Vefas vil ikke ha adkomst via samme 
vei som øvrige tomter i planforslaget. 

Vi synes det er flott at kommunen regulerer nye næringstomter i kommunen, og ser fram til å eventuelt få nye 
naboer på området. Likevel ønsker vi å bemerke at det fremstår noe rart at den eneste etablerte bedriften 
innenfor planområdet skal bli fratatt ferdig opparbeidet, inngjerdet og asfaltert areal for å gi plass til 
adkomstveien gjennom feltet. 
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I tillegg til at det naturligvis er ugunstig å miste opparbeidet areal, var vi også godt i gang med prosess for 
etablering av en plasthall for innendørs lagring av avfall på den delen av vår tomt som nå endres. Endringene 
medfører at det ikke er plass til hallen på tiltenkt sted. Dette kan vi dog løse med å flytte hallen i bakkant (sør) 
av tomten. Det betyr likevel at vi må opparbeide og asfaltere nytt areal før tiltaket kan gjennomføres, noe som 
sannsynligvis må vente til våren, samt at påbegynt prosess opp mot entreprenør, ansvarlig søker mv. må 
endres/utsettes. 

Dersom tiltaket gjennomføres som planlagt anser vi det naturlig at vi kompenseres for de kostnader vi har hatt 
til opparbeidelse av det arealet som omdisponeres til vei. Vi gjør videre oppmerksom på at eksisterende 
adkomstvei er opparbeidet på vår regning, og anser det rimelig at Alta kommune også overtar/kompenserer 
denne kostnaden. 

Den forventede økningen i trafikk understreker behovet for utbedringer av Gargiaveien. Veien er smal, har høy 
fartsgrense, ingen belysning, ingen busslommer og ingen gang- og sykkelvei. Optimalt sett utbedres alt dette, 
men dersom det av økonomiske hensyn ses på som vanskelig å få gjort noe med infrastrukturen, vil vi som 
minimum anbefale å redusere fartsgrensen til 60 hele veien fra og med Tangen bru til og med innkjøringen til 
Vefas sitt anlegg. Vi har svært lite lyst å vente på at det skal skje en alvorlig ulykke på denne veien før noe blir 
gjort, og regner med at kommunen har et tilsvarende tankesett. 

Skogsbilveien som nevnes i planbeskrivelsens punkt 5.6 etter vår kjennskap ikke benyttes til friluftsliv i særlig 
grad. Per i dag fungerer den nok heller som en bakvei inn til Vefas sitt anlegg, og er i prinsippet en potensiell 
adkomst til anleggene for uønskede aktiviteter. Vår anbefaling er derfor at denne skogsbilvegen i størst mulig 
grad stenges for trafikk/bruk, og at industriområdet inngjerdes helt mot Peskanasen om mulig. 

Planadministrasjonens kommentar:  

Kompensasjon: En eventuell kompensasjon må diskuteres med kommunen etter vedtak av plan jf. 
plan- og bygningslovens §15 om innløsning og erstatning.  

Trafikk: En fartsreduksjon har blitt vedtatt og skiltet for 60 sonen har dermed blitt forlenget frem til 
innkjørselen til Vefas.  

Alta kommune har også besluttet at det legges inn et rekkefølgekrav om at etablering av 
gatebelysning det skal være satt opp gatebelysning langs Gargiaveien fra Vefas til Tangen bru før nye 
søknader på nye tomter kan fremmes. 

Skogsbilvei: Bevaring av skogsbilvei tas ut av planen og industriområdet skal gjerdes inn, dog kun for 
å hindre dyr i å komme inn på industriområdet. Gjerdene skal ha høyde 1.5 m. Materialbruk skal være 
nettinggjerde.  

 

Vefas, datert 22.01.21 

Veg/infrastruktur: 

Gargiaveien. I dag er det 80-sone ved vår avkjøring til eiendom 22/66. Ber om at 60-sonen flyttes forbi vår 
innkjøring. 

Vår eiendom 22/66 har eget veinavn, Stengelsmoen. Gargiaveien er ikke forkjørsvei. Som betyr at de som 
kjører sørover har vikeplikt for Stengelsmoen. Dette skaper misforståelser og trafikkfarlige situasjoner. 

I planområdet er det stier/veier som benyttes av tyver, som stjeler fra vårt anlegg. Ber om at disse 
stiene/veiene stenges slik at muligheten for å kjøre helt frem til vårt gjerde opphører. 
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Brua over Eibyelven må utbedres før området tillates utvidet/bebygd. Det vil være uforsvarlig å øke trafikken 
over brua slik den er i dag. Håper dere har tatt høyde for at avfallsbransjen generer stor trafikk av tunge 
kjøretøy (mest av alle bransjer), og nå får vi to store avfallsanlegg ved siden av hverandre. 

Vann og avløp: 

Kommunalt nett er allerede for dårlig i området. Stengelsen avfallsplass ble etablert tidlig på 70-tallet av Alta 
kommune. Ved brann er det ikke tilstrekkelig med vann til å foreta en effektiv slukking, noe som er avdekket i 
evalueringen etter brann vi har gjort sammen med Alta brannvesen. Vi mener at dette er Alta kommune sin 
oppgave. Å dele det lille vannet som er der i dag på et helt nytt området uten å bygge ny tilførsel, medfører 
stor risiko ved brann/slukking. 

BKB4: 

Slik vi har forstått det er området BKB4 avsatt til vår virksomhet. Vi ber om at området inkluderes i eiendom 
22/66 og underlegges tilhørende reguleringsplan. 

Byggehøyden må økes. For å kunne sortere innendørs trenger vi minst 15 meter. 

Utnyttelsesgraden er satt for lav, 17%. Vi ber om at denne økes til 25%. 

Etablerte bygg på eiendom 22/66 har ulik takform. Ber om at dette videreføres. 

Høyspent: 

Ber Alta kommune sørge for at dagens høyspentledning legges i grunnen over vår eiendom 22/66 og 
planområdet. 

Brønn: 

Med bakgrunn i vår utslippstillatelse har vi etablert 2 stk prøvetakningsbrønner som grenser til planområdet. 
Det er viktig at drift på planområdet ikke forurenser våre brønner. 

Annet: 

Ber om at Vefas også omtales som gjenvinningsindustri. 

Forslagsstillers kommentar:  

Trafikk: En fartsreduksjon har blitt vedtatt og skiltet for 60 sonen har dermed blitt forlenget frem til 
innkjørselen til Vefas.  

Alta kommune har også besluttet at det legges inn et rekkefølgekrav om at det skal være satt opp 
gatebelysning langs Gargiaveien fra Vefas til Tangen bru før nye søknader på nye tomter kan 
fremmes. 

Vi er gjort kjent med at det er satt av midler i Fylkeskommunen sitt budsjett, for utbedring av bru.  

Skogsbilvei: Bevaring av skogsbilvei tas ut av planen og industriområdet skal gjerdes inn, dog kun for 
å hindre dyr i å komme inn på industriområdet. Gjerdene skal ha høyde 1.5 m. Materialbruk skal være 
nettinggjerde. 

Vann og avløp: Framtidig vannforbruk fra planområdet er foreløpig ikke kjent. Det tas derfor 
utgangspunkt i at eksisterende Ø90-ledning forlenges langs den nye industrivegen inn til området. Det 
forutsettes også at vannledningen legges på en dybde mellom 1,5-2,5 meter jfr. VA-norm for Alta 
kommune. 
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Det forutsettes etablert en 50 mm stikkledning inn til hver av eiendommene. Ved eventuelle krav til 
sprinkleranlegg eller etablering av næringer med spesielt stort krav til vannforbruk, forutsettes det at 
dette besørges privat i form av ekstern vannforsyning eller vanntank. 

BKB4: Tomten er tiltekt Vefas Avfallsanlegg, men bestemmelsen setter begrensning på etablering og 
arrondering av tomten frem til potensialet i Vefas egen reguleringsplan er fullt utnyttet. Maks tillatt 
gesimshøyde for bygg er kote 45. Dette vil tilsvare en byggehøyde på ca. 15 meter mht. dagens 
terreng. BRA på 17% kan ikke endres da dette vil utløse krav om konsekvensutredning. 
Parkeringsareal og tenkte plan inngår ikke i BRA. Det tillates både skrått og flatt tak (flatt tak er 
dominerende takform). For mindre anlegg og detaljer tillates en friere takutforming. 

Høyspent: Alta kommune har åpnet for muligheten for å omlegge høyspentkabel til jordkabel 
gjennom planens bestemmelser.  

Brønn: Forurensning til grunn reguleres gjennom forskrift om begrensning av forurensning. 

Annet: Tatt til orientering.  

 

Gargiaveien bygdelag, datert 21.01.21 

Gargiaveien Bygdelag representerer innbyggere i Altadalen fra Tangenbrua til Gargia. I forbindelse med denne 
uttalelsen er det kommet et antall innspill og kommentarer fra bygdelagets medlemmer, denne uttalelsen tar 
sikte på å representere alle disse innspillene på best mulig måte. 

1. Flygeavfall/beitende fugl 
Det er særlig nabolaget Tangen, her regnet som beboere på begge sider av Gargiaveien mellom Tangenbrua og 
Vefas, som er berørt av planlagte utbygging. Tangen er et viktig landbruksområde, og det historiske 
kulturlandskapet med jorder og beitemark preger nabolaget. Naboer på Tangen understreker at det er viktig 
særlig i forhold til landbruket i området, at spredning av flygeavfall og beiting av fugl på avfallet må begrenses i 
størst mulig grad. Det dyrkes poteter og andre grønnsaker, samt gress til fôr, i stor skala. Denne aktiviteten har 
i lang tid vært plaget med fugl som skadedyr, som særlig spiser riset til potetene. Det har vært nok å kaste et 
blikk mot Pæskanasen for å se de store mengdene med kråke, skjære og annen storfugl som har kretset rundt 
det åpne matfatet på nordsiden av VEFAS sin fylling. Men det siste året, siden VEFAS bygde sin nye hall for 
innendørs sortering, er vi glade for å kunne si at denne plagen i stor grad er eliminert. At det nå skal etableres 
ny industri i området som påny kan medføre beitemuligheter for fuglene, gjør landbruket i området bekymret. 

2. Støy/flygesøppel/lukt 
Planen nevner at det planlegges en beskyttende voll mellom industriområdet og Gargiaveien, det er en god 
tanke. Særlig med hensyn til den virksomhet som drives hos Trasti & Trine, rett over veien, er det svært viktig å 
begrense negativ påvirkning som støy, flygesøppel og lukt i den retningen. 

I tillegg ber vi om at det vurderes å etablere voll også mot nord. For å hindre støy/flygesøppel og innsyn mot 
naboer og skogsvei i den retningen. Vi er klare over at industriplassen kommer et godt stykke inn i skogen fra 
skogsveien i nord. Men skogsveien, den som kommer inn fra Gargiaveien og går en full runde tilbake mot 
Tangebrua via steinoppsamlingsplassen, nord for industriområdet, er en mye brukt trasé for hundekjøring, 
både trening av hunder og turisme. Det er også en mye brukt sti for friluftsliv generelt i området. 
Eiendommene nord for dagens avfallsanlegg har også vært mye plaget av nettopp støy, flygesøppel, fluer og 
lukt fra VEFAS. Gjennom å etablere en slik voll nord for det nye industriområdet, vil man kunne begrense både 
eksisterende og eventuelle plager også i den retningen. 

3. Skogsbilvei 
Planen nevner også en annen skogsbilvei, vest for reguleringsområdet, som går fra nord til sør langs fjellet. 
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Denne kommer ut fra den andre skogsveien som er nevnt i punkt 2, og bør ikke forveksles med denne. Planen 
åpner for at denne veien bevares for friluftsformål. 

Realiteten er at denne veien i dag kun benyttes til lyssky aktiviteter på Vefas sitt område Nevnte skogsbilvei er 
hovedankomstveien fra nord, for uønskede gjester som bryter seg inn og stjeler fra avfallsplassen. Aller helst 
burde denne veien stenges og sperres av. 

Veien går altså ut fra en god og mye brukt skogsbilvei, men ender rett i søppelplassen. Etter hva vi Gargiaveien 
bygdelag kjenner til og kan forstå, så har denne nevnte veien ingen eVEFAS og økt forsøpling. Den vil også 
være en mulig bakvei inn bak det nye industriområdet, og kan bidra uønsket aktivitet der. 

Slik vi ser det vil det derimot være positivt for skogen og området om det regulerte området ved Stengelsmoen 
Nord, går helt inn til fjellkanten ved Pæskanasen, eller om denne veien på andre måter i praksis blir stengt av. 

Om det skal etableres en gate for elg og dyr i området, mener vi at vestsiden av VEFAS sitt område allikevel 
komme i veien og at denne gaten i praksis heller bør tenkes mellom avfallsanlegget og Gargiaveien, hvis det er 
mulig. Så kan heller områdene for Masternes sin aktivitet flyttes nærmere fjellet, i stedet for nærmere 
Gargiaveien slik planen beskriver? 

4. Trafikk 
I reguleringsplanen er det et eget vedlegg om trafikale forhold, samt et notat som beskriver mulige tiltak. Her 
vises det til en beregning av trafikkmengden i Gargiaveien nord for VEFAS på det nåværende tidspunkt, som 
skal tilsvare 620 ÅDT (Årsdøgntrafikk) i 2019. Det nye industriområdet er beregnet til 325-525 ÅDT. Altså har 
det planlagte tiltaket potensiale til å nesten doble trafikkmengden på denne allerede belastede strekningen. 

Det står i reguleringsplanen, iht håndbok N100 for veg- og gateutforming, at kravet for en vei som Gargiaveien 
er at den skal være minst 7,5 meter bred. I dag er veien etter deres målinger 5,89 meter på et gitt punkt, vi 
mener veien kan være enda smalere i kritiske områder men det er uansett ikke mulig å måle nøyaktig nå i 
vintersesongen. Veien er uansett minst 161 cm for smal og fyller ikke dagens krav. Vi spør derfor, er det lov å 
nær doble trafikken på en vei som ikke tilfredsstiller kravene? Og hvis det er lov, er det lurt? 

Reguleringsplanen beskriver to mulige tiltak. Det éné er å forlenge 60 sonen forbi dagens innkjøring til VEFAS, 
det andre er å etablere nye ventearealer ved Tangen brua. Det skal også gjøres noe med siktforholdene, med 
tanke på skogkanten. Det beskrives ingen mulige tiltak for å møte problemet med vegbredde. 

Den store utfordringen i Gargiaveien er ikke ÅDT, selv om en nær dobling av trafikken selvfølgelig vil forsterke 
problemene. Problemet er antall tonn og centimeter, altså størrelsen på bilene. Samt det faktum at trafikken 
ikke går jevnt gjennom et år, men øker voldsomt i kortere perioder. 

Problemet er at trafikken øker voldsomt hver gang det ligger en båt i kaia som skal fylles med stein. Problemet 
er at bilene fra Skiferbruddet kjører med for høy hastighet, med store biler og tung last. Problemet er at de 
ikke slutter med dette, på tross av at vi har gitt beskjed til skiferbruddet gjentatte ganger og det er blitt 
avholdt flere trafikkontroller. Problemet er at sjåførene har tidsfrister å overholde, og skal rekke så mye som 
mulig på kortest mulig tid. 

Problemet er at når man kombinerer trafikken til skiferbåtene, med lastebiler og store vogntog til 
avfallsanlegget, med store busser fra cruisebåtene til Sorrisniva, Gargia og Trasti & Trine, biler med 
scooterhengere på vei på fjellet, privatbiler til eiendommene, samtidig som du har syklende og gående på vei 
til café på tunet hos Trasti og Trine eller på trimtur mot Gargia, og ikke minst barneskoleelever som må stå i 
veikanten på en trang og mørklagt vei for å vente på skolebussen. Da oppstår det farlige situasjoner. 

ÅDT beskriver en gjennomsnittlig trafikkmengde gjennom et år, men tar ikke høyde for slike variasjoner som 
en skiferbåt i kaia. På denne delen av Gargiaveien er det nesten ingen trafikk i helgene på vinteren, og 
ihvertfall ikke på natta. Men frakt av tusenvis av tonn med skifer til skiferbåten, frakt av jern til Aronnes, 
vogntog ut fra VEFAS og turister til cruisebåtene er likevel realiteter som må tas med i vurderingen. Og etter 
hva vi kan se i punktene om trafikk i reguleringsplanen, er ikke dette på noen måte nevnt i den vurderingen 
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som hittil er gjort av Multiconsult og kommunen. Vi insisterer derfor på at disse faktorene blir tatt i 
betraktning når man vurderer om det er lurt å legge et nytt industriområde akkurat her, og om man eventuelt 
må gjøre andre avbøtende tiltak hvis man bestemmer seg for det. 

Problemet er også at rekkverket på Tangen brua er i farlig dårlig forfatning, at fartsgrensene over den samme 
brua er skiltet til 80 kmt nordover og 60 kmt sørover (noe som snart bør gjøres noe med?). 

Problemet er at det er bygget gang- og sykkelvei på store deler av strekningen mellom Skillemo og Øvre-Alta. 
Men bare på en del av strekningen. Her opplever trailersjaførene fra utlandet at de plutselig og uten forvarsel 
møter en strekning ned en bakke og rundt en skarp sving, hvor det ikke er noen form for belysning eller noen 
plass for gående og syklende å gjøre av seg enn i veibanen. Tatt i betraktning at en vesentlig andel av sjaførene 
som passerer her ikke er lokalkjent, siden dette er hovedfartsåren fra utlandet via vidda, så blir de fullstendig 
overasket av det plutselige fraværet av lys og gang- sykkelsti. Det fortelles lokalt at det her, siden den nye 
gang- og sykkelveien ble opprettet i høst, allerede har oppstått flere potensielt livsfarlige situasjoner. 

Problemet er at gang- og sykkelveien ikke er fullført rundt svingen fra Skillemo til Tangebrua. Trafikken fra det 
nye industriområdet vil passere akkurat her, og med tanke på at Gargiaveien er et mål for syklende oppover 
dalen bør man absolutt forlenge den nåværende gang- og sykkelstien forbi der den nå slutter og til krysset 
Gargiaveien /E45. 

I plandokumentet står det at planen «vurderes ikke å ha en vesentlig betydning for situasjonen langs 
E45/RV93, og utløser nok isolert sett ikke et behov for avbøtende tiltak» Men realiteten er at dagens situasjon, 
både langs E45 og Gargiaveien, er prekær og alvorlig. Noe vi håper går frem av dette innspillet. Problemene 
over bør dermed adresseres umiddelbart, uavhengig av om man planlegger å nær doble trafikken over 
Tangebrua. 

Mulig tiltak - Uansett om man bygger et nytt industriområde eller ikke så foreslår vi følgende: 

1. Fartsgrensen fra Trasti & Trine til Vefas bør senkes til 60 kmt, slik planen foreslår. 

Dette vil bidra til lavere hastigheter for tungtrafikken inn på sletta gjennom Tangen. Realiteten nå er at 
tungtrafikken kommer fra Pæska/VEFAS og rundt svingen og ned bakken ved Trasti & Trine i minst 80 kmt, for 
så å slippe gassen når de passerer skiltet med 60 kmt. Dermed brukes den første delen av sletta gjennom 
Tangen til å finne riktig hastighet. Dette fenomenet observeres daglig, og er til stor fare og plage for 
nærområdet. Ved å forlenge 60 sonen opp til VEFAS vil man forhåpentligvis oppnå at tungtrafikken bremser 
tidligere. Dette vil igjen bidra til mindre støyplager fra trafikken for de som bor nær veien, og bidra til færre 
trafikkfarlige situasjoner. (PS! Rett før dette dokumentet ble fullført, så ble vi av Troms- og finnmark 
fylkeskommune gjort oppmerksom på at dette allerede er vedtatt!) 

2. Man bør senke fartsgrensen på strekningen fra Trasti & Trine, til og med gårdstunet til Ola Tangen, med 
ytterligere 10 kmt (til 50 kmt). 

I henhold til håndbok N100 som dere selv henviser til, skal vei for lastebil og vogntog minst ha veibredde 3,25 
meter. Slik det er nå, og som planen selv beskriver, er veien gjennom Tangen langt smalere enn dette kravet. 
For å bøte på problemene dette medfører, så kan man senke fartsgrensen i det mest kritiske og området. 
Nemlig i det området der det er avkjørsler, boliger og høyest antall gående/syklende i veien. Pluss barn i 
skolealder, som både nå og på sikt må stå akkurat her og vente på skolebussen. 

4. Sett opp veilys fra VEFAS/det nye industriområdet - til krysset Gargiaveien/E45 

Mange farlige situasjoner i området oppstår når tungtrafikk møter én eller flere andre trafikanter, og 
reguleringsplanen nevner allerede at sikten langs Gargiaveien må forbedres. Derfor bør man også etablere 
veilys fra Tangenbrua. Ikke minst med tanke på skoleungene som er hensatt til å stå i brøytekantene og vente 
på bussen, mens tungtrafikken møtes i altfor stor hastighet i på en vei langt under godkjent veibredde i 
stummende mørke. 
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Vi kan samtidig med glede informere Alta kommune om at det er flere barn under skolealder i som bor her nå, 
samt andre som har nær familie i området, dette gjelder flere adresser på Tangen. Antallet brukere av 
skolebussen på Tangen vil altså øke de neste årene, og tiltak bør derfor iverksettes så snart som mulig. 

5. Fullfør gang- og sykkelveien på E45, i sørgående retning rundt svingen fra Skillemo til Tangebrua. 

Det er tidvis mange myke trafikanter som benytter seg av Gargiaveien, de fleste av disse kommer nettopp i 
retning fra Alta sentrum og må gjennom akkurat denne svingen. I tillegg til voksne mosjonister, så er dette 
også veien til nærmiljøsenteret i Øvre-Alta for barna på Tangen. Og som tidligere nevnt, er det altså flere barn 
under skolealder på Tangen nå, i tillegg til de som allerede går på barne- og ungdomsskolen. 

På E45 fra Kautokeino passerer det store mengder tungtrafikk som kommer inn over vidda, denne trafikken 
møter trafikken fra Gargiaveien akkurat her ved Tangebrua. Det vil være en stor forbedring av 
trafikksikkerheten i området om gang- og sykkelveien forlenges med de få hundre meterne som nå mangler. 

Vi er inneforstått med at det planlegges ny veiløsning gjennom Eiby, men uansett hva som eventuelt blir 
løsningen her så har alle alternativer her foreløpig skissert at veiene igjen skal samles rundt omkring dette 
krysset? En slik forlengelse av gang- og sykkelveien vil altså, slik vi ser det, uansett ikke bli overflødig i 
fremtiden uavhengig av hvilken løsning man faller ned på gjennom Eiby. 

6. Fullfør gang- og sykkelveien på E45, mellom Øvre Alta og venteplassen på toppen av Lakshusbakken. 

Slik situasjonen er nå, er det nylig blitt bygget en dødsfelle langs E45. Gående og syklende lokkes med en ny og 
opplyst gang- og sykkelvei, før de sendes ut i veibanen gjennom en mørklagt og livsfarlig sving. Det har som 
nevnt allerede vært flere farlige situasjoner på denne strekningen, noe som blant annet ble opplyst gjennom 
en artikkel i Altaposten for kort tid tilbake. Uavhengig av planene på øvre Stengelsen, er det nødvendig å gjøre 
noe med dette siste punktet umiddelbart. Vi er inneforstått med at dette er en fylkesvei, og at det ikke er Alta 
kommune som står alene om finansieringen og planleggingen her. Men vi oppfordrer Alta kommune til å være 
ansvarlige utbyggere, og legge nok trykk på de finansierende institusjoner slik at denne trafikkfellen blir gjort 
noe med. 

På Skillemo er det allerede utviklet et industriområde med stor trafikkøkning som konsekvens. I den 
forbindelse er det allerede gjort betraktninger rundt både eksisterende trafikkproblemer, og konsekvensen av 
å øke trafikkmengden mellom Skillemo og Øvre-Alta. Allerede i forbindelse med den planen, ble det vedtatt at 
trafikksikkerheten i området måtte utbedres. Vi ber planleggerne nå om å løfte blikket, og innse at et nytt 
industrifelt lenger sør i dalen vil bidra til enda større problemer og enda flere farlige situasjoner der gang og 
sykkelveien nå slutter. Vi mener det bør være et rekkefølgekrav, at E45 utbedres i dette området før man kan 
starte utbyggingen av Stengelsen Nord. 

7. Bygg støyskjerming 

Det bør bygges støyskjerming mellom Gargiaveien og Trasti & Trine. Virksomheten med økologisk turisme vil 
preges i sterk grad av økt trafikk, men et støygjerde på toppen av 

bakken ved siden av Gargiaveien vil kanskje kunne avhjelpe dette i noen grad. Også ved Ola Tangen sitt 
gårdstun må det bygges en form for støyskjerming, da det faktisk bor og lever folk her tett innpå veien hvor 
tungtrafikken passerer. Kan det for eksempel gjøres støymålinger og intervjuer av naboene nærmest veien? 

8. Bygg ny vei 

Eventuelt kan man bygge en ny, trafikksikker vei, utenom Tangen. 

5. Vedørende nabovarsel og underretningsliste 
Gargiaveien Bygdelag ønsker å undersøke, om det historisk sett ble sendt nabovarsel til naboene på Tangen 
ved den opprinnelige etableringen av Stengelsen avfallsplass? Samtaler med naboer i området, sier at de aldri 
ble kontaktet og at nabovarsel ikke er gitt. Med tanke på avfallsplassens beliggenhet og den mengde 
tungtrafikk som denne tvinger gjennom nabolaget, og spesielt over Ola og Elna Tangen sitt trange gårdstun. 
Ville et slikt varsel vært både nødvendig og ønskelig. 
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I kommentarene til forrige og første høring av denne planen, kan vi lese at blant annet Ola Tangen tydelig ber 
om å bli satt på videre underretningsliste, så vidt vi kan se er nabovarsel allikevel ikke sendt. Vi mener at Alta 
kommune her kan ha brutt Plan- og bygningsloven. 

Det uttrykkes med dette, enda en gang, et sterkt ønske fra beboerne på Tangen om at deres opplevelser av 
det lokale trafikkbildet må lyttes til. Det er disse som bor her, og som kan fortelle noe om hvor og hvor hardt 
skoen trykker. Sikkerheten til myke og andre trafikanter, og barn i særdeleshet må prioriteres, og ivaretas 
minst på lik linje med næringslivets og kommunens økonomiske interesser. 

 

Gargiaveien bygdelag, datert 25.08.21 

Gargiaveien har i brev datert den 25.08.21 gitt en ytterligere merknad knyttet til etablering av Stangelsmoen 
nord, samt merknader knyttet til søknad om uttak av sandmasser på Vefas og Stengelsmoen Nord. Bygdelaget 
uttrykker sterk bekymring for økt tilrettelegging av industrivirksomhet og masseuttak, og viser til at det 
allerede er større utfordringer knyttet til eksisterende trafikk. Under følger en oppsummering av tiltak 
bygdelaget foreslår for å bedre trafikksikkerheten. 

Gargiaveien bygdelag har møttes for å diskutere situasjonen. Tiltak som er blitt diskutert, og som vi tror kan 
hjelpe på sikkerheten kan være; 

1. Utvidelse av 60 sone til gjelde fra Tangen bru til avkjørsel ved VEFAS. Nærmere beskrivelse og forslag 
om et slikt tiltak ble sendt til TFFK og Statens vegvesen 17.06.21, men på nåværende tidspunkt er det 
ikke mottatt bekreftelse på at saken blir vurdert. 

2. Nedsatt hastighet i det mest kritiske området rundt gårdstunet til Tangen gård, og fartsdumper for å 
sikre at tungtrafikken faktisk holder fartsgrensene som er satt. 

3. Fartsmåler eller fotoboks, for å bevisstgjøre sjaførene om at fartsgrensen brytes. 
4. Gatelys fra Tangen bru til innkjørselen til Vefas, for å bedre sikten og sikkerheten vinterstid. Det er 

allerede vedtatt i kommunestyret, under behandling av økonomiplan for 2020-23 at «Det skal søkes 
samarbeid med Vefas, Masternes og Alta skiferlag om en trafikksikring i form av veilys frem til Trasti og 
Trine» Vedtaket er fulgt opp med et brev fra Trond Einar Uglebakken av 30.07.2020 (Ref Alta 
kommune 2020/6081/1-1). Vi mener at dette forslaget burde være et rekkefølgekrav i 
reguleringsplanene vedrørende Stengelsen Nord og Stengelsen. Veien er nå mørk og smal og uten 
busslommer for skolebarna. Det burde være selvfølgelig at belysning må på plass før trafikken 
eventuelt økes ytterligere 

5. Utbedre sti gjennom skogen fra Tangen bru til Skillemo. I dialog med Gjermund Wiik (Alta kommune) 
tidligere i sommer, ble et slikt forslag diskutert mer inngående. 

6. Sammenhengende gang/sykkelsti på E45 fra Tangen bru til Øvre Alta. Det er allerede vedtatt i 
reguleringsplanen for Skillemo industrifelt, at veien må utbedres og nåværende gang/sykkelvei må 
fullføres når Skillemo Industrifelt passerer 20 000 kvm BRA. Hvis det nå vedtas reguleringsplaner langs 
Gargiaveien, som utvilsomt påvirker trafikkmengden nord for Skillemo, så er det helt unaturlig at ikke 
dette påvirker behovet for å gjennomføre tiltaket som allerede er vedtatt i reguleringsplanen lenger 
sør. 

7. Reparere ødelagte gjerder på Tangen bru. Brua er nevnt i en nasjonal oversikt over bruer som har 
umiddelbart behov for vedlikehold. Dette er også fulgt opp av vedtak om 30 sone over brua, samt 
feilslåtte forsøk på å samle trafikken i krysset på Eiby-siden. Vi stiller spørsmål til om det i det hele tatt 
er ønskelig å øke trafikkmengden, uten å reparere gjerdet som allerede er beskrevet som 
utilstrekkelig? 

8. Støyskjermer gjennom gårdstunet ved Tangen gård. Støyen fra tunge biler i stor hastighet er per i dag 
til vesentlig ulempe for lokalmiljøet, og særlig boligene nærmest veien. Vi ber om at det må stilles krav 
til støyskjerming for å beskytte de som tidvis sliter med å sove, på grunn av trafikkstøy. 
 

Planadministrasjonens dialog med FeFo 
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Vi reagerer på at det kommer frem av høringsdokumentene, at FEFO ikke er gjort oppmerksom på noen 
merknader til høring om Stengelsen Nord fra januar 2021. Gargiaveien bygdelag sendte også den gang 
merknader til høringen, vedrørende trafikk og flere andre faktorer. Slik vi forstår det er ikke FEFO oppmerksom 
på at tiltakene vil medføre ulemper for lokalmiljøet. Er ikke disse merknadene tatt til følge eller informert om, 
eller er det noe vi misforstår med FEFO sin kommentar? Vi sender denne gang kopi av merknadene også til 
andre etater enn Alta kommune. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

Planadministrasjonen tar Gargiaveiens innspill til etterretning. Innspillene og merknadene har blitt 
videresendt til Statens Vegvesen og Troms og Finnmark Fylkeskommune og har vært diskutert ved 
flere anledninger, for å se på hvilke av de foreslåtte tiltakene som er mulig å gjennomføre. 

Flygeavfall 
Planens bestemmelser innebærer at virksomheter som kan medføre spredning av flygeavfall og 
beiting av fugl på avfallet skal oppføre fangnett i de utsatte områdene, ev. utføre arbeidet i innendørs 
hall. I tillegg er det satt bestemmelser om å iverksette tiltak for å redusere støvflukt og sjenerende 
luktulemper.  

Støy/flygesøppel/lukt  
For å skjerme omkringliggende områder er det i planens bestemmelser lagt inn en hensynsone vest og 
nord for planområdet der det gjennom rekkefølgekrav skal etableres støyvoller. Disse støyvollene vil 
hindre noe støy fra industriområdet og innsyn til området.  

Skogsbilvei 
Planbeskrivelsen og planbestemmelsene er endret og skogsbilveien er ikke lenger tatt med som en vei 
som skal tas hensyn til. Det er ikke lagt opp til å stenge veien gjennom planbestemmelsene, men det 
er noe som kan vurderes om det viser seg at veien er til vesentlig ulempe for industriområdene med 
tanke på lyssky og uønsket aktivitet. Vegetasjonskjermen øst for industriområdet mot Gargiaveien vil 
bli på om lag 30 meter inkludert avsatt hensynsone på 10 meter bredde for støyvoll.  

Trafikk 
Etter offentlig ettersyn og mottak av merknader i brev av 25.08.21 har Alta kommune hatt dialog og 
møter med Statens vegvesen og Troms og Finnmark fylkeskommune. Planadministrasjonen har også 
vært i kontakt med Gargiaveien bygdelag, for å diskutere mulige tiltak for å bedre trafikksikkerheten 
for myke trafikanter. Etter offentlig ettersyn har Gargiaveien bygdelag og Alta kommune oppfordret 
Troms og Finnmark fylkeskommune om å redusere farten fra 80km/t til 60km/t på Gargiaveien fv. 
8008 fra innkjørselen til Vefas avfallsanlegg og frem til Trasti og Trine. En fartsreduksjon har blitt 
vedtatt og skiltet for 60 sonen har dermed blitt forlenget frem til innkjørselen til Vefas.  

Alta kommune har også besluttet at det legges inn et rekkefølgekrav om at det skal være satt opp 
gatebelysning langs Gargiaveien fra Vefas til Tangen bru før nye søknader på nye tomter kan 
fremmes. 

Vi er gjort kjent med at det er satt av midler i Fylkeskommunen sitt budsjett, for utbedring av bru. 

Etablering av g/s-veg fra Skillemo til Lakshusbakken ligger inne i SSV sitt budsjett for 2022-2027. 
Detaljregulering for E45 Skillemo-Kløfta har blitt startet opp igjen av SSV. 
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Nabovarsel og underretningsliste 
Detaljregulering for Stengelsmoen Nord er varslet med hensyn til plangrensen og tilgrensende naboer. 
Ettersom selve Gargiaveien ikke er en del av detaljreguleringen har det derfor ikke vært aktuelt å 
inkludere naboer som grenser til veien som parter i saken. Planadministrasjonen er positiv til at det 
har blitt etablert et aktivt bygdelag, som fremmer en felles stemme på vegne av naboene i saken og 
minner om at Gargiaveien bygdelag har klagerett i saken. Ved offentlig ettersyn ble det vurdert at 
Trasti og Trine AS inkluderes som høringspart, da bedriften ligger relativt nært 
detaljreguleringsgrensen og kan bli direkte berørt av tiltaket. Planadministrasjonen har derimot ikke 
mottatt høringsinnspill fra Trasti og Trine AS.  

FeFo sitt ansvar i reguleringsplanprosessen 
Planadministrasjonen vedkjenner at det ikke har vært en aktiv dialog med FeFo knyttet til Gargiaveien 
bygdelag sine innspill, og at ikke alle høringsuttalelsene i forbindelse med høringen har vært 
videresendt til FeFo. Planadministrasjonen vil påpeke at det er Alta kommune som er planmyndighet i 
saken og som er ansvarlig for planprosessen og vurderinger knyttet til de ulike plantemaene i saken. 
FeFo er hjemmelshaver og har klagerett på kommunens vedtak i saken. FeFo vil bli gjort kjent med de 
samlede konsekvensene av detaljreguleringen og kommunens vurderinger gjennom offentlig ettersyn 
av planforslaget, samt ved vedtak av planen.  

 

Amtmannsnes bygdelag, datert 14.12.20 

I planens intensjon §1a; sies det følgende: Planen skal legge til rette for ny industrivirksomhet bl.a. som 
gjenvinningsindustri, bilopphuggeri, sagbruk, eller annen plasskrevende næring som pga funksjon og 
nærmiljøulemper, kan eller bør ligge utenfor by- og tettstedsområder. 

I den forbindelse ønsker Amtmannsnes Bygdelag at det medtas i bestemmelsene at potensialet for bilvrak-
anlegg ved Stengelsmoen Nord må utnyttes 100% før det gis tillatelse til lignende virksomhet i sentrumsnære 
områder i Alta (merk: Amtmannsnesveien 101). 

Utskiping av bilvrak vil kunne skje via kai ved Strandveien 62. Opplagring av sammenpressede bilder vil kunne 
skje på kommunens area 27/81 ved Sorenskriverveien. 

Bygdelaget har ved flere anledninger påpekt at Vefas' forsøk på å etablere bilvrak anlegg ved 
Amtmannsesveien 101 er uønsket. Sist ved innspill/merknad til 2.hørings for revisjon av kommunenplanens 
arealdel, gjengitt under. Bygdelaget finner det vanskelig å fastholde argumentasjon for å etablere bilvrak 
anlegg på Amtmannsnes all den tid det planlegges areal til denne virksomheten utenfor bykjernen. I 
intensjonen til kommunens egen reguleringsplan for Stengelsmoen Nord fremmes argumentet på hvorfor 
denne typen industri ikke bør tillates på Amtmannsnes, uthevet i teksten over. 

Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet tas til orientering. Vurderinger knyttet til detaljregulering for Stengelsmoen nord er at et 
bilopphuggeri kan etableres innenfor planområdet. Planadministrasjonen vil ikke legge inn en 
bestemmelse som sier at potensialet for bilvrakanlegg ved Stengelsmoen Nord må utnyttet 100% før 
det gis tillatelse til lignende områder i Alta (merk: Amtmannsnesveien 101). Detaljregulering for 
Amtmannsnes 101 er under utarbeidelse, og planforslaget vil svare ut de vurderinger som er gjort 
knyttet til å etablere et bilopphuggeri på denne adressen. Planadministrasjonen vil deretter gjøre en 
vurdering knyttet til planforslaget som kommer inn for detaljregulering for Amtmannsnesveien 101.  
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2.3 Fornyet begrenset høring  
Etter offentlig ettersyn vurderte planadministrasjonen v. Alta kommune at det var behov for en fornyet 
begrenset høring av følgende temaer:  

• 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 høring ble sendt ut til berørte parter den 27.08.2021 med høringsfrist den 30.09.21  
 

Statlige og fylkeskommunale myndigheter 
 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark, datert 14.09.21 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til begrenset høring av detaljregulering for Stengelsmoen Nord i 
Alta kommune med høringsfrist 30.09.2021. 

Vi registrerer at flomfaren er vurdert, og at alle merknadene våre ved offentlig ettersyn er innarbeidet i de 
reviderte planbestemmelsene. Endringene i planbeskrivelsen vil bli gjort før sluttbehandlingen. 

Vi har ingen merknader til det reviderte planforslaget, og ønsker Alta kommune lykke til med 
sluttbehandlingen og gjennomføringen av planen. 

Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet tas til orientering.  

 

 

Troms og Finnmark Fylkeskommune, datert 30.09.21 

Troms og Finnmark fylkeskommune har ut fra sine berørte fagområder ingen merknader til 

endringene av planforslaget. 

Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet tas til orientering.  
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Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 
3.1 Naturbasert sårbarhet 

 

Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad 
Ja Nei 

Ekstremvær 
Sterk vind  x  
Store nedbørsmengder  x  
Store snømengder  x  
Annet?  x  
Flomfare 
Flom i elver/bekker  x  
Springflo  x  
Historisk flomnivå  x  
Annet?  x  
Strålefare 
Radon x  I planområdet er det kartlagt en 

usikker aktsomhet for radon, et 
mindre område lengst vest i 
planområdet er kartlagt moderat til 
lav aktsomhet for radon. 
Forholdet ivaretas gjennom TEK. 

Skredfare 
Jord- og leirskred  x  
Kvikkleireskred  x  
Løsmasseskred  x  
Snø- og isskred x  Ifbm planarbeidet har Multiconsult 

gjennomført en skredvurdering som 
påviste skredfare ved foten av 
Peskanasen, øst i planområdet. 
Se mer i avsnitt 5.11. 

Steinras, steinsprang x  Ifbm planarbeidet har Multiconsult 
gjennomført en skredvurdering som 
påviste skredfare ved foten av 
Peskanasen, øst i planområdet. 
Se mer i avsnitt 5.11. 

Historisk rasfare?  x  
Annet?  x  
Dårlig byggegrunn 
Setninger  x  
Utglidninger  x  
Annet?  x  
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Skadedyr 
?  x  
Annet? 

    
 

 

3.2 Virksomhetsbasert sårbarhet 
 

 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 
Brannfare  x  
Eksplosjonsfare  x  
Forurenset vann 
Drikkevannkilde  x  
Badevann, fiskevann, elver oa  x  
Nedbørsfelt  x  
Grunnvannsnivået  x  
Annet?    
Forurensning – grunn 
Kjemikalieutslipp  x  
Annet?    
Forurensning – luft 
Støy x  Støy fra drift i området kan 

forekomme. 
Se mer i avsnitt 5.11. 

Støv/partikler/røyk x  Støvulemper kan forekomme. 
Se mer i avsnitt 5.11. 

Lukt x  Avfallsanlegg ved VEFAS kan 
medføre lukt. 
Se mer i avsnitt 5.11. 

Annet?    
Lagringsplass farlige stoffer 
?  x  
Skytefelt (militært/sivilt) 
Støy  x  
Annen fare  x  
Smittefare 
?  x  
Strålefare/elektromagnetisk felt 
Høyspentlinje x  Det går en høyspentlinje i luft 

gjennom planområdet. 
Det er ikke dokumentert negative 
helseeffekter ved eksponering fra 
høyspentlinjer. Se mer i avsnitt 5.11. 
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Trafo x  Det står en nettstasjon 30 meter sør 
for eiendom 22/80. 
Det er ikke dokumentert negative 
helseeffekter ved eksponering fra 
transformatorer. Se mer i avsnitt 
5.11. 

Andre installasjoner x  Det går en telelinje gjennom 
planområdet ca. 80 meter vest for 
Gargiaveien. Se mer i avsnitt 5.11 

Fare i fht tidligere bruk 
Gruver, åpne sjakter, tipper?  x  
Militære anlegg  x  
Tidligere avfallsdeponi  x  
Annet?  x  

 

 

3.3 Sårbarhet pga infrastruktur 
 

 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Forurensning 
Støy  x  
Støv/partikler  x  
Lukt  x  
Annet?  x  
Trafikkfare 
Trafikkulykker på vei  x Det er registrert ulykker langs 

Gargiaveien, men ikke i nærheten av 
planområdet. Se mer i avsnitt 5.11. 

Annet?  x  
Ulykker på nærliggende transportåre 
Vann/sjø  x  
Luft  x  
Vei  x  
Damanlegg  x  
Bru  x  
Annet?  x  
Strategisk sårbare enheter 
Sykehus/helseinstitusjon  x  
Sykehjem/omsorgsinstitusjon  x  
Skole/barnehage  x  
Flyplass  x  
Viktig vei  x  
Bussterminal  x  
Havn  x  
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Vannverk/kraftverk  x  
Undervannsledninger/kabler  x  
Bru/Demning  x  
Sykehus/helseinstitusjon  x  
Annet?  x  

 

 

3.4 Annet 
 

 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 
Fare for kriminalitet  x  
Frykt for kriminalitet  x  
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2 Bakgrunn  
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.  

Alta kommune ønsker i tillegg at planen skal ta høyde for at det kan bli etablert et masseuttak vest i 
planområdet i fremtiden. Planens avgrensning omfatter ca. 133 daa. 

Multiconsult har sammen med Alta kommune utarbeidet et foreløpig konsept som deler 
planområdet inn i flere eiendommer der de fremtidige virksomhetene kan etablere seg.  

I skissen under er vist 12 nye eiendommer innenfor planområdet, hver på ca. 5 dekar. På hver av 
disse er vist bebyggelse med ca 400 m2 grunnflate, totalt ca. 3500m2 innenfor planområdet. 

 

 

Figur 1: Skråfoto som viser plangrense og eiendommer iht foreløpig konsept. 
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3 Planstatus 
Hoveddelen av planområdet er avsatt i kommuneplanens arealdel 2011-2030 (22.06.11) til 
fremtidig næringsvirksomhet, type tradisjonell industri og lager, med krav om felles planlegging.  

Vest og sørøst for dette byggeområdet, er arealer på hhv 10,8 daa og 8,1 daa, avsatt til LNFR.  

Det nordvestre hjørnet av planområdet er båndlagt i en hensynssone som omfatter skredfare.  

Området er ikke regulert. 

 

 

Figur 2: Utklipp av KPA 
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4 Planlagt virksomhet 
Som nevnt ønsker Alta kommune å utnytte området til industri-, produksjon- og lagervirksomhet 
som pga funksjon og nærmiljøulemper, kan eller bør ligge utenfor by- og tettstedsområder.  

Planen skal legge til rette for at ny industrivirksomhet, bl.a. av tilsvarende karakter som Vefas og 
Masternes, kan etablere seg innenfor planområdet.  

Dette kan f.eks. være virksomheter som gjenvinningsindustri, bilopphuggeri, sagbruk, eller annen 
plasskrevende næring.  

4.1 Støy, støv, lukt  

Utbygging og drift av fremtidige virksomheter kan medføre ulemper i forhold til nærområdene.  

Nærmeste boliger ligger ca. 250 meter fra planområdet og kan være utsatt for ev ulemper knyttet 
til støy, støv og lukt.  

Støy, men også støv og lukt vil vurderes senere i planprosessen og avbøtende tiltak foreslås om 
nødvendig. 

4.2 Trafikale forhold 
Nye industrivirksomheter vil kunne generere en økt tungtrafikk til og fra Alta.  

Trafikksituasjonen vil vurderes senere i planprosessen. 

4.3 Forurensning 
Planen skal ikke åpne for næringsvirksomhet som forurenser grunn. Gjennom regelverk og 
konsesjoner stilles det store krav til industrivirksomhet. I tillegg forebygges risikoen for 
forurensning ved at konstruksjoner kan minimere mulighetene for forurensende ulemper i luft og 
grunn.  

I og med at området framstår som tilnærmet urørt, vurderes det ikke å være behov for 
miljøundersøkelser eller avbøtende tiltak mtp forurensing på nåværende tidspunkt. Planarbeidet vil 
avklare dette forholdet senere i prosessen. 
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5 Planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding 
Det følger av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) at følgende planer alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding:  

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5, regionale planer etter Pbl § 8-1, 
kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planen fastsetter 
rammer for tiltak i vedlegg I og II. 

Vurdering Ikke relevant. 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

Vurdering Ikke relevant  

c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven 

Vurdering Ikke relevant.  

 

Da reguleringsplanen ikke fanges opp av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger, utløses ikke 
automatisk KU-plikt.  

 

6 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, 
men ikke ha melding 
Det følger av § 7 i forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) at følgende tiltak og planer etter 
andre lover skal alltid konsekvensutredes, men ikke ha melding: 

 

a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven 

Vurdering Ikke relevant. 

b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II og 
som vedtas av et departement. 

Vurdering Ikke relevant. 

 

Reguleringsplanen fanges ikke opp av § 7, og utløser ikke automatisk KU-plikt. 

 

7 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn 
Det følger av § 8 i forskrift om konsekvensutredninger (01.07.17) at følgende planer og tiltak skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller 
melding: 
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a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen 

Vurdering Planen legger bl.a. til rette for næringsbebyggelse, jfr Vedlegg II pkt 2 j).  

b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. 

Vurdering Ikke relevant. 

 

Da planen bl.a. fanges opp Vedlegg II pkt 2 j), er det behov for å vurdere forholdet til kriteriene i § 
10. 

 

8 Vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
Det følger av § 9 at forslagsstiller skal legge frem opplysninger før oppstartsmøte jfr. plan- og 
bygningslovens § 12-8, som grunnlag for ansvarlig myndighets vurdering etter § 11 eller § 12. 

For tiltak etter andre lover skal opplysningene foreligge senest ved søknad om tillatelse.  

Basert på kjent kunnskap skal det det gis en kortfattet beskrivelse av: 

 

a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske egenskaper og lokalisering og eventuelle 
rivningsarbeider 

Vurdering Kf avsnitt 2, 3 og 4. 

b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krever særskilte hensyn 

Vurdering Ingen kjente.  

c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 
produksjon av avfall 

Vurdering Ikke relevant. 

d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser. 

Vurdering Som det er redegjort for nedenfor, vurderes planlagte tiltak primært å berøre omgivelsene i 
form av støy i forbindelse med utbygging, drift og transport, ev også støv.  

 

9 Vurdering av om planer eller tiltak etter §8 krever 
konsekvensutredning  
For å avgjøre om planer eller tiltak som fanges opp av § 8 skal konsekvensutredes, følger det av § 
10 at det skal gjøres en vurdering av om de kan medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn: 

 

I følge § 10, 2. ledd skal egenskaper ved planen eller tiltaket angis: 

a) størrelse, planområde og utforming 

Vurdering Kf avsnitt 2, 3 og 4. 

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 

Vurdering Aktuelt å ta ut masser for å planere ut området, samt avskoging for å utnytte området. 
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c) avfallsproduksjon og utslipp 

Vurdering Det er usikkert hvorvidt nye virksomheter kan skape støyulemper for boliger i nærheten av 
planområdet. 

Forholdet vil kunne følges opp i ordinære søknadsprosesser, uavhengig av ev. 
konsekvensutredning. 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. 

Vurdering Ikke relevant. 

 

I følge § 10, 3. ledd skal det vurderes om tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene 
medfører eller kommer i konflikt med: 

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale 
laksefjorder og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Vurdering Ikke relevant. 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 
nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 

Vurdering Ikke relevant. 

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i 
medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser 
eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 
77. 

Vurdering Ikke relevant. 

d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 
eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

Vurdering At planen legger opp til en omdisponering av ca 20 daa LNFR-areal i tilknytning til et 
eksisterende avfallsdeponi vurderes ikke som en større omdisponering som nevnt. 

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Vurdering Ikke relevant. 

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

Vurdering Det er usikkert hvorvidt nye virksomheter kan skape støvproblematikk. Forholdet handler i 
større grad om ulempe enn helserisiko. 

Forholdet vil kunne følges opp i ordinære søknadsprosesser, uavhengig av ev. 
konsekvensutredning. 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

Vurdering Ikke relevant. 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. 

Vurdering Deler av planområdet er vurdert å ligge i et skredutsatt område, men i den grad planen 
åpner for utbygging her, stilles krav til sikring.  
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I følge § 10, 4. ledd skal det i vurderingen av om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger og 
følgelig skal konsekvensutredes, sees hen til: 

  virkningenes intensitet og kompleksitet 

Vurdering I overordnede kommunale planer er planområdet avsatt til ønsket arealbruk. 

Planområdet er lokalisert i et spredt bebygd område som allerede er preget av naboskapet til 
eksisterende virksomheter knyttet til avfallsdeponi og avfallsbehandling. 

Planlagt virksomhet vurderes dermed å ha begrenset betydning for omgivelsene.  

  sannsynlighet for at virkningene inntreffer og når de inntreffer 

Vurdering Se over. 

  varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem 

Vurdering Ikke relevant. 

  om virkningene strekker seg over landegrensene 

Vurdering Ikke relevant. 

  samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller 
planlagte planer eller tiltak. 

Vurdering Forholdet til både støv og støy vil kunne følges opp i plan eller ordinære søknadsprosesser.  

Tiltaket vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn på en måte 
som utløser behov for konsekvensutredning.  

 

Som nevnt fanges reguleringsplanen opp av § 8 i forskrift om konsekvensutredninger.  

Da den ikke fanges opp av § 10 , utløses likevel ikke KU-plikt.  

 

10 Oppsummering 
Planarbeidet fanges hverken opp av § 6 eller § 7 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser 
dermed ikke automatisk utredningsplikt.  

Planarbeidet fanges opp av § 8, men vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, og fanges således ikke opp av § 10. 

Dette innebærer at reguleringsarbeidet ikke utløser KU-plikt etter forskrift om 
konsekvensutredninger, og at reguleringsplanarbeidet gjennomføres som en ordinær prosess.  
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Vedlegg I. 
Vurdering etter vedlegg I for planer og tiltak som alltid skal ha 
planprogram eller melding og konsekvensutredning 

Som grunnlag for å vurdere om planer/tiltak fanges opp av § 6 a), b) el c) og § 7 b) foretas en 
vurdering av nedforstående: 

1 Råoljeraffinerier (med unntak av virksomheter som utelukkende produserer smøremidler av råolje) 
og anlegg for omdanning til gass og væske av 500 tonn kull eller oljeskifer eller mer pr. døgn. 

Vurdering Ikke relevant. 

2 a) Varmekraftverk og andre forbrenningsinstallasjoner, også mobile og midlertidige gasskraftverk, 
med en energiproduksjon på minst 150 MW (mindre anlegg omfattes av vedlegg II nr. 3a). 
b) Kjernekraftverk og andre kjernereaktorer, herunder avvikling eller nedlegging av slike (med unntak 
av forskningsanlegg for produksjon og omdanning av spaltbare og fertile stoffer der maksimal kraft 
ikke overstiger 1 kW vedvarende mengde). 

Vurdering Ikke relevant. 

3 a) Anlegg for opparbeiding av bestrålt kjernebrensel 
b) Anlegg beregnet: 
i) på produksjon eller anrikning av kjernebrensel 
ii) på bearbeiding av bestrålt kjernebrensel eller avfall med høy radioaktivitet 
iii) på disponering av bestrålt kjernebrensel 
iv) utelukkende på disponering av radioaktivt avfall 
v) utelukkende på lagring (planlagt å vare mer enn 10 år) av bestrålt kjernebrensel eller radioaktivt 
avfall på annet sted enn produksjonsstedet. 

Vurdering Ikke relevant 

4 a) Integrerte anlegg for førstegangssmelting av støpejern og stål 
b) Anlegg for produksjon av ikke-jernholdige råmetaller fra malm, konsentrater eller 
sekundærråstoffer ved hjelp av metallurgiske, kjemiske eller elektrolytiske prosesser. 

Vurdering Ikke relevant.  

5 Anlegg for utvinning av asbest og for behandling og bearbeiding av asbest og produkter som 
inneholder asbest: når det gjelder asbestsementprodukter, med en årlig produksjon på over 20 000 
tonn ferdige produkter; når det gjelder friksjonsmateriale, med en årlig produksjon på over 50 tonn 
ferdige produkter; og når det gjelder annen anvendelse av asbest, med et årlig forbruk på over 200 
tonn. 

Vurdering Ikke relevant, da det ikke åpnes for utvinning, behandling og bearbeiding av asbest som nevnt. 

6 Integrerte kjemiske installasjoner, dvs. anlegg for fremstilling i industriell målestokk av stoffer ved 
hjelp av kjemiske omdanningsprosesser, der flere enheter ligger ved siden av hverandre og 
funksjonelt sett hører sammen, og som er beregnet på: 
a) Fremstilling av organiske basiskjemikalier 
b) Fremstilling av uorganiske basiskjemikalier 
c) Fremstilling av fosfor-, nitrogen- eller kaliumgjødsel (ren eller sammensatt gjødsel) 
d) Fremstilling av basisprodukter for plantevernmidler samt biocider 
e) Fremstilling av farmasøytiske basisprodukter ved hjelp av kjemiske eller biologiske metoder 
f) Fremstilling av sprengstoff. 

Vurdering Ikke relevant. 

7 a) Jernbanelinjer for langdistansetrafikk. Flyplasser med en rullebane på 1600 meter eller lengre 
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10d) 
b) Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk 
c) Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt eller utbedring og/eller utvidelse av en eksisterende vei 
som har to kjørefelt slik at den får minst fire kjørefelt, dersom en slik vei har en lengde på minst 10 
km 
d) Forstads- og T-baner med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr 
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e) Andre vei- og jernbanetiltak med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. (mindre 
jernbaneanlegg omfattes av vedlegg II nr. 10c, mindre veier omfattes av vedlegg II nr. 10e). 

Vurdering Ikke relevant. 

8 a) Etablering av innlands vannveier og havner for trafikk på innlands vannveier der skip over 1 350 
tonn kan seile (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10 f)  
b) Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 350 tonn kan seile og anløpe. 
Ferjekaier inngår i punkt 7b, 7c eller 7e. 

Vurdering Ikke relevant. 

9 Anlegg for behandling av farlig avfall ved forbrenning, kjemisk behandling som definert i bilag I til 
Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/98EF av 19. november 2008 om avfall, avsnitt D9 eller 
deponering av farlig avfall i jorden 

Vurdering Ikke relevant, da det ikke åpnes for behandling av farlig avfall ved forbrenning eller kjemisk 
behandling som nevnt.  

10 Avfallsanlegg for behandling av husholdnings- og næringsavfall ved forbrenning eller kjemisk 
behandling med en kapasitet på mer enn 100 tonn per dag (mindre anlegg omfattes av vedlegg II nr. 
11b). 

Vurdering Ikke relevant, da det ikke åpnes for behandling av husholdnings- og næringsavfall ved forbrenning 
eller kjemisk behandling som nevnt.  

11 Anlegg for grunnvann der den mengden vann som tas ut eller infiltreres utgjør minst 10 millioner m³ 
pr. år 

Vurdering Ikke relevant. 

12 a) Anlegg for transport av vann mellom nedbørfelt der denne transporten har som mål å motvirke 
eventuell vannmangel, og der mengden vann som transporteres overstiger 100 millioner m³ pr. år 
b) I alle andre tilfeller; konsesjonspliktige anlegg for transport av vann mellom nedbørfelt der den 
gjennomsnittlige vannmengde i det nedbørfeltet det transporteres vann fra overstiger 2000 millioner 
m³ pr. år gjennom flere år, og der den transporterte vannmengden overstiger 5% av denne mengden 
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10m). 
I begge tilfeller unntas transport av drikkevann gjennom rørledninger. 

Vurdering Ikke relevant. 

13 Renseanlegg for spillvann med en kapasitet på over 150 000 personekvivalenter (mindre tiltak 
omfattes av vedlegg II nr. 11c). 

Vurdering Ikke relevant. 

14 Utvinning av olje og naturgass i kommersiell hensikt der utvunnet mengde overstiger 500 tonn pr. dag 
for olje og 500 000 m³ pr. dag for gass (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2e). 

Vurdering Ikke relevant. 

15 a) Dammer og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann dersom mengde oppdemmet 
eller lagret vann overstiger 10 millioner m³ (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10g) 
b) Vannkraftverk med en årlig produksjon over 40 GWh (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 3h) 

Vurdering Ikke relevant. 

16 Rørledninger med en diameter på over 800 mm og en lengde på over 40 km: 
a) Til transport av gass, olje og kjemikalier 
b) Til transport av CO₂ -strømmer med sikte på geologisk lagring, med tilhørende pumpestasjoner 
(mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 10i). 

Vurdering Ikke relevant. 

17 Anlegg for intensivt fjørfe- eller svineavl med plass til mer enn (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 
1e): 
a) 85 000 broilere, 60 000 høner 
b) 3 000 slaktegriser (over 30 kg) eller 
c) 900 purker. 
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Vurdering Ikke relevant, da det ikke åpnes for intensivt fjørfe- eller svineavl som nevnt. 

18 Industrianlegg for: 
a) Produksjon av papirmasse av tømmer eller lignende fibermateriale 
b) Produksjon av papir og papp med en produksjonskapasitet på mer enn 200 tonn pr. dag (mindre 
tiltak omfattes av vedlegg II nr. 8a). 

Vurdering Ikke relevant, da det ikke åpnes for treforedling som nevnt. 

19 Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet 
overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på 
et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 2a. 

Vurdering Ikke relevant, da det ikke åpnes for masseuttak med et omfang som nevnt. 

20 Kraftledninger og jord- og sjøkabler med spenning 132 kV eller høyere og en lengde på mer enn 15 
km. 

Vurdering Ikke relevant. 

21 Lagringsanlegg for olje eller petrokjemiske eller kjemiske produkter med en kapasitet på 200 000 tonn 
eller mer. 

Vurdering Ikke relevant. 

22 Anlegg for CO₂ -fangst med sikte på geologisk lagring fra anlegg som omfattes av dette vedlegg eller 
av petroleumsloven 

Vurdering Ikke relevant. 

23 Lagringsanlegg for geologisk lagring av CO₂, dvs. et bestemt område innenfor en geologisk formasjon 
som anvendes til geologisk lagring av CO₂ og tilhørende overflate- og injeksjonsinstallasjoner (med 
unntak av anlegg som benyttes til forskning, utvikling og utprøving av nye produkter og prosesser 
med samlet påtenkt lagringskapasitet under 100 000 tonn). 

Vurdering Ikke relevant. 

24 Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et 
bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 

Vurdering Ikke relevant, da samlet grunnflate er på ca 3500 m2, dvs langt under 15.000 m2. 

25 Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 

Vurdering Ikke relevant. 

26 Større militære skyte- og øvingsfelt. 

Vurdering Ikke relevant. 

27 Omlasting av olje og gass fra skip til skip av et visst omfang eller frekvens. 

Vurdering Ikke relevant. 

28 Vindkraftanlegg med en installert effekt på mer enn 10 MW (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 
3h). 

Vurdering Ikke relevant. 

29 Verneområder større enn 250 km². 

Vurdering Ikke relevant.  

30 Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i Vedlegg I der utvidelsen eller endringen i seg selv overstiger 
størrelseskriteriene i vedlegget. 
For utvidelser og endringer av tiltak etter annen lov enn plan- og bygningsloven gjelder ikke krav til 
melding og behandling etter kapittel 4. 
Der det ikke er gitt oppfangingskriterier skal utvidelsen eller endringen vurderes etter forskriften 
kapittel 3. Tilsvarende gjelder for tiltak i vedlegg I som utelukkende eller hovedsakelig tjener til 
utvikling og prøving av nye metoder eller produkter, og som ikke pågår i mer enn to år. 

Vurdering Ikke relevant. 
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Planlagte utbygging fanges ikke opp av forskriftens Vedlegg I.  

Vedlegg II.  
Vurdering etter vedlegg II for planer og tiltak som skal vurderes 
nærmere 

Som grunnlag for å vurdere om planer/tiltak fanges opp av § 6 a), § 7 a) el b) samt § 8 a) el b) 
foretas en vurdering av nedforstående: 

1 JORDBRUK, SKOGBRUK OG AKVAKULTUR 

a) Prosjekter for omstrukturering av jordeiendommer 

Vurdering Ikke relevant. 

b) Prosjekter for bruk av uoppdyrkede landområder eller delvis naturlige områder til intensivt landbruk, 
herunder nydyrking på mer enn 50 dekar. Også mindre tiltak skal behandles etter kapittel 5 og 6 
dersom det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre 
viktige miljøhensyn. 

Vurdering Ikke relevant. 

c) Vannforvaltningstiltak innen landbruk, herunder vannings- og dreneringsprosjekter. 

Vurdering Ikke relevant 

d) Avskoging med sikte på omlegging til annen arealbruk 

Skogreising som omfatter samlet overflate på mer enn 500 dekar. Også mindre meldepliktige tiltak 
skal behandles etter kapittel 3 dersom det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger 
for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn. 

Vurdering Ikke relevant. 

e) Anlegg for intensivt dyrehold 

Vurdering Ikke relevant. 

f) Akvakultur 

Vurdering Ikke relevant. 

g) Landgjenvinning fra havet 

Vurdering Ikke relevant. 

h) Reingjerder på mer enn 30 km. 

Vurdering Ikke relevant.  

i) Etablering av landbruksvei dersom nyanlegget overstiger 5 km. 

Vurdering Ikke relevant. 

2 UTVINNINGSINDUSTRI 

a) Mineraluttak, herunder torvskjæring. 

Vurdering Mulig relevant, da det åpnes for uttak av løsmasser. 

b) Gruvedrift under jorden. 

Vurdering Ikke relevant. 

c) Mudringsrelatert kommersiell utvinning av mineraler fra havbunnen 

Vurdering Ikke relevant.  

d) Dypboring, særlig 

i) Geotermisk boring 
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ii) Boring for atomavfall 

iii) Boring med sikte på vannforsyning 

med unntak av boring som utføres for å studere jordbunnens fasthet. 

Vurdering Ikke relevant. 

e) Anlegg for utvinning av kull, olje, naturgass, malm og oljeskifer. 

Vurdering Ikke relevant. 

3 ENERGIANLEGG 

a) Industrianlegg for produksjon av elektrisk energi, damp og varmtvann som krever konsesjon etter 
energiloven. 

Vurdering Ikke relevant. 

b 1) Industrianlegg og rørledninger for transport av olje og gass, damp og varmtvann. 

Vurdering Ikke relevant. 

b 2) Kraftledninger som krever anleggskonsesjon. 

Vurdering Ikke relevant.  

c) Lagring av naturgass på jordoverflaten. 

Vurdering Ikke relevant. 

d) Lagring av brennbar gass under jorden. 

Vurdering Ikke relevant. 

e) Lagring av fossilt brensel på jordoverflaten 

Vurdering Ikke relevant.  

f) Industriell brikettering av kull og lignitt. 

Vurdering Ikke relevant. 

g) Anlegg for bearbeiding og lagring av radioaktivt avfall der det kreves tillatelse fra Statens strålevern. 

Vurdering Ikke relevant. 

h) Anlegg for produksjon av vannkraft. 

Vurdering Ikke relevant.  

i) Konsesjonspliktige anlegg for utnytting av vindkraft til energiproduksjon. 

Vurdering Ikke relevant. 

j) Anlegg til oppsamling av CO₂ -strømmer fra anlegg med sikte på geologisk lagring. 

Vurdering Ikke relevant. 

4 PRODUKSJON OG BEARBEIDING AV METALL 

a) Anlegg for produksjon av råjern eller stål (første- eller andregangs smelting) med tilhørende utstyr for 
kontinuerlig støpning. 

Vurdering Ikke relevant.  

b) Anlegg for bearbeiding av ferrometaller ved hjelp av: 

i) Varmevalsing 

ii) Smiing med hammere 

iii) Påføring av beskyttelseslag av smeltet metall 

Vurdering Ikke relevant. 

c) Ferrometallstøperier. 



Detaljregulering for Stengelsmoen nord, Alta  multiconsult.no 

Vurdering av forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 
 
 

 

  Side 14 av 17 

Vurdering Ikke relevant. 

d) Anlegg for smelting, herunder legering, av ikke-jernholdige metaller, unntatt edelmetaller, herunder 
gjenvinningsprodukter (raffinering, støpning). 

Vurdering Ikke relevant. 

e) Anlegg for overflatebehandling av metaller og plast ved hjelp av en elektrolytisk eller kjemisk prosess. 

Vurdering Ikke relevant. 

f) Anlegg for produksjon og montering av motorvogner. 

Vurdering Ikke relevant. 

g) Skipsverft. 

Vurdering Ikke relevant. 

h) Produksjons- og reparasjonsanlegg for luftfartøy. 

Vurdering Ikke relevant. 

i) Produksjon av jernbanemateriell. 

Vurdering Ikke relevant. 

j) Eksplosjonsforming. 

Vurdering Ikke relevant. 

k) Anlegg for røsting og sintring av malm. 

Vurdering Ikke relevant. 

5 MINERALINDUSTRI 

a) Koksverk (tørrdestillasjon av kull). 

Vurdering Ikke relevant. 

b) Sementproduksjonsanlegg. 

Vurdering Ikke relevant. 

c) Anlegg for produksjon av asbest og fremstilling av asbestbaserte produkter. 

Vurdering Ikke relevant. 

d) Anlegg for produksjon av glass, herunder glassfibrer. 

Vurdering Ikke relevant. 

e) Anlegg for smelting av mineralske stoffer, herunder produksjon av mineralfibrer. 

Vurdering Ikke relevant. 

f) Anlegg for produksjon av keramiske produkter ved brenning, særlig takstein, murstein, ildfast stein, 
fliser, steintøy eller porselen. 

Vurdering Ikke relevant. 

6 KJEMISK INDUSTRI (tiltak som ikke omfattes av vedlegg I nr. 6) 

a) Behandling av halvfabrikata og produksjon av kjemikalier. 

Vurdering Ikke relevant. 

b) Produksjon av plantevernmidler og legemidler, maling og lakk, elastomer og peroksider. 

Vurdering Ikke relevant. 

c) Lagringsanlegg for olje, samt petrokjemiske og kjemiske produkter. 

Vurdering Ikke relevant. 

7 NÆRINGSMIDDELINDUSTRI 
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a) Fremstilling av dyre- og plantefett. 

Vurdering Ikke relevant. 

b) Konservering av dyre- og planteprodukter. 

Vurdering Ikke relevant. 

c) Fremstilling av meieriprodukter. 

Vurdering Ikke relevant. 

d) Brygging og malting. 

Vurdering Ikke relevant. 

e) Sukkervareproduksjon. 

Vurdering Ikke relevant. 

f) Slakterier. 

Vurdering Ikke relevant. 

g) Industriell fremstilling av stivelse. 

Vurdering Ikke relevant. 

h) Fiskemels- og fiskeoljefabrikker. 

Vurdering Ikke relevant. 

i) Sukkerfabrikker. 

Vurdering Ikke relevant. 

8 TEKSTIL-, LÆRVARE-, TREVARE- OG PAPIRINDUSTRI 

a) Industrianlegg for produksjon av papir og papp. 

Vurdering Ikke relevant. 

b) Anlegg for forbehandling (vasking, bleking, mercerisering) eller farging av fibrer eller tekstiler 

Vurdering Ikke relevant. 

c) Anlegg for garving av huder og skinn. 

Vurdering Ikke relevant. 

d) Anlegg for produksjon og behandling av cellulose. 

Vurdering Ikke relevant. 

9 GUMMIINDUSTRI 

a) Produksjon og behandling av elastomerprodukter. 

Vurdering Ikke relevant. 

10 INFRASTRUKTURPROSJEKTER 

a) Utviklingsprosjekter for industriområder. 

Vurdering Ikke relevant. 

b) Utviklingsprosjekter for by- og tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og parkeringsanlegg. 

Vurdering Ikke relevant. 

c) Bygging av jernbane og anlegg for omlasting av gods, samt terminaler som betjener flere 
transportsystemer. 

Vurdering Ikke relevant. 

d) i) Bygging av flyplasser 
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ii) Landingsplass for helikopter. 

Vurdering Ikke relevant. 

e) i) Bygging av veier 

ii) Bygging av havner og havneanlegg, herunder fiskehavner og offshorerelaterte havner 

iii) Utvidelse eller vesentlig endret bruk av eksisterende farleder. 

Vurdering Ikke relevant. 

f) Bygging av innlands vannveier som ikke omfattes av vedlegg I, samt kanalisering og flomsikring. 

Vurdering Ikke relevant. 

g) Demninger og anlegg for oppdemming eller varig lagring av vann. 

Vurdering Ikke relevant. 

h)  Sporveier, høybaner og undergrunnsbaner, svevebaner og lignende baner av bestemte typer som 
utelukkende eller hovedsakelig blir brukt til persontransport. 

Vurdering Ikke relevant. 

i) Rørledninger for transport av CO₂ -strømmer med sikte på geologisk lagring. 

Vurdering Ikke relevant. 

j) Vannledningsanlegg over større avstander. 

Vurdering Ikke relevant. 

k) Bygging av erosjonsforebyggende kystanlegg og vannbygging til sjøs som kan medføre endringer av 
kysten, f.eks. diker, moloer, sjeteer og andre bygg til vern mot havet, bortsett fra vedlikehold og 
gjenoppbygging av slike anlegg. 

Vurdering Ikke relevant. 

l) Anlegg for uttak eller kunstig infiltrasjon for gjenoppbygging av grunnvann. 

Vurdering Ikke relevant. 

m) Anlegg for transport av vannressurser mellom nedbørfelt. 

Vurdering Ikke relevant. 

11 ANDRE PROSJEKTER 

a) Permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsykkel. 

Vurdering Ikke relevant. 

b) Anlegg for avfallsdisponering basert på forbrenning. 

Vurdering Ikke relevant. 

c) Renseanlegg for spillvann. 

Vurdering Ikke relevant. 

d) Opplagringsplasser for slamavleiring. 

Vurdering Ikke relevant. 

e) Lagring av skrapjern, herunder opphoggingsplasser for kjøretøyer. 

Vurdering Ikke relevant. 

f) Prøvingsbenker for motorer, turbiner eller reaktorer. 

Vurdering Ikke relevant. 

g) Anlegg for produksjon av syntetiske mineralfibrer. 

Vurdering Ikke relevant. 
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h)  Anlegg for gjenvinning eller destruering av eksplosjonsfarlige stoffer. 

Vurdering Ikke relevant. 

i) Destruksjonsanlegg for dyreskrotter. 

Vurdering Ikke relevant. 

j) Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. 

Vurdering Relevant, da det åpnes for ulike former for næring, bl.a. lager og industri. 

k) Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse. 

Vurdering Ikke relevant. 

12 TURISME OG FRITID 

a) Hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging. 

Vurdering Ikke relevant. 

b) Lystbåthavner. 

Vurdering Ikke relevant. 

c) Feriebyer, hotellkomplekser utenfor bymessige områder og tilknyttet utbygging. 

Vurdering Ikke relevant. 

d) Permanente campingplasser. 

Vurdering Ikke relevant. 

e) Temaparker, herunder golfbaner o.l. 

Vurdering Ikke relevant. 

13 UTVIDELSER ELLER ENDRINGER 

a) Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg II som kan få vesentlige virkninger. 

Vurdering Ikke relevant. 

Planlagte utbygging fanges opp av forskriftens Vedlegg II, bl.a. pkt 2 a) og 11 j). 
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NOTAT  

OPPDRAG Stengelsmoen DOKUMENTKODE 10201547-RIG-NOT-001 

EMNE Orienterende geoteknisk vurdering TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Alta kommune OPPDRAGSLEDER René Rundhaug 

KONTAKTPERSON Reidar Olsen SAKSBEHANDLER René Rundhaug 

KOPI   ANSVARLIG ENHET 10235011 Geoteknikk 
Nord 

 

SAMMENDRAG 

Alta kommune planlegger å etablere et næringsområdet på Stengelsmoen. 

Løsmassene består i hovedsak av sand/grus over morene og det er ikke påtruffet sprøbruddsmateriale på området. 

Det er følgelig ingen risiko for at grunnbrudd i nærheten av Eiby- eller Altaelva skal utløse et omseggripende skred 
som kan bre seg inn på eiendommen. Ovenfor tomta er det mye bart berg og det er heller ikke risiko for at tomta skal 
bli berørt av leirskred fra ovenforliggende områder. 

Krav til TEK17 er tilfredsstilt med tanke på områdestabilitet på tomta. 

 

 

1 Innledning 
Alta kommune planlegger å etablere et næringsområde på Stengelsmoen. 

Foreliggende notat omhandler områdestabiliteten av området. For å kunne vurderinger av 
områdestabiliteten er det utført grunnundersøkelser. Det vises til rapport nr. 10201547-RIG-RAP-
001.  

2 Grunnforhold 
Området er ved Stengelsmoen like øst for Gargiaveien, omtrent 10 km sør for Alta. Området ligger 
ca. 600 m vest for Altaelva. Oversiktskart er vist i figur 1. 

Tomten er noe kupert og ligger mellom kote 28 og kote 36. Eiendommen ligger under marin grense 
samt at det i henhold til NGU’s løsmassekart er et område med elveavsetning, se figur 2. 

Det er gjort 24 totalsonderinger på tomta ned til 20 m eller dypere. Massene består i hovedsak av 
sand og grus med mektighet 3 – 7 m over morene med registrert mektighet på opp til 29 m. 

Det er utført grunnvannsmålinger ned til 10 m dybde uten å treffe på vann. 
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Figur 1 Oversikskart over det undersøkte området [finn.no/kart] 

 

 

Figur 2: Utsnitt fra NGU's løsmassekart [NGU.no] 
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3 Orienterende geoteknisk vurdering 

 Områdestabilitet 

Vurderinger om potensiell skredfare er utført iht. NVE’s kvikkleireveileder: «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» Veileder 7-2014. Det vises til kapittel 4.5 i veilederen. 

På grunnlag grunnundersøkelser og vurdering av løsmasser trekkes følgende konklusjoner:   

 Det er ikke påtruffet sprøbruddsmateriale på området. Det er følgelig ingen risiko for at 
grunnbrudd i nærheten av Eiby- eller Altaelva skal utløse et omseggripende skred som kan 
bre seg inn på eiendommen.  

 Iht NGUs løsmassekart samt befaring av tomten (kfr notat 10201547-RIGberg-NOT-002) er 
det bart fjell vest for eiendommen. Det er følgelig ikke risiko for at tomta skal bli berørt av 
leirskred fra ovenforliggende områder. 

 Krav gitt i TEK 17 er tilfredsstilt med tanke på områdestabilitet av tomta. 

 Videre undersøkelser for avklaring om områdestabilitet er ikke påkrevd. 

 

 Sluttbemerkning 

Forhold knyttet til fundamentering og utgraving/fylling innenfor tomta er ikke vurdert.  

Fare for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred er vurdert i annet notat med nr. 10201547-
RIGberg-NOT-002. 
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til 
rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han 
kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller 
deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn 
det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens 
innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, 
endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten 
avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver. 
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SAMMENDRAG 

Alta kommune planlegger å etablere et næringsområde på Stengelsmoen, omtrent 10 km sør for Alta by. Vest for 
området ligger en liten fjelltopp, Peskanasen, og i øst ligger Gargiaveien og Granstrømmen. Terrenget i området er 
relativt flatt og består av elve- og bekkenedskjæringer i forskjellig nivå. Terrenghøyden varierer mellom kote 28,6 og 
kote 35,4. 

Sonderingene viser at grunnen i hovedsak består av 2-3 lag. Øverst er det stedvis et topplag som består av sandig, 
grusig materiale med mektighet opptil ca. 7 meter. Derunder er det stedvis et lag av sand med mektighet opptil ca. 2 
meter. Nederst er det et lag som har stor sonderingsmotstand. Det er boret opptil ca. 29 meter i dette laget. 

Det er boret til berg i kun to av borpunktene; BP.42 og BP. 62. Registeret dybde til antatt berg i disse punktene er 
henholdsvis 18 og 7 meter. Bergoverflaten ligger på kote 13,7 i BP.42 og på kote 23,9 i BP.62. 

Det er utført hydraulisk vannstandsmåling i BP.43 og i BP.58. Piezometerene ble installert 2018-02-07, henholdsvis 
10,0 og 9,5 meter under terreng. Det ble ikke påtruffet vann ved avlesning 2018-04-04. Grunnvannet ligger dermed 
lavere enn 10 meter under terreng i området. 
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1 Innledning 
Foreliggende rapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser ved 
Stengelsmoen i Alta kommune.  

1.1 Formål og bakgrunn 
Alta kommune planlegger å etablere et næringsområde på Stengelsmoen, og det skal derfor lages en 
kommunal detaljplan for området. Multiconsult Norge AS har i den forbindelse utført 
grunnundersøkelser i det aktuelle området. 

1.2 Utførelse 
Boringens utførelse er generelt beskrevet i geoteknisk bilag 1, mens oversikt over metodestandarder 
for utførelse er gitt i geoteknisk bilag 3.  

Metodikk/prosedyre for utførelse av laboratorieundersøkelsene er generelt beskrevet i geoteknisk 
bilag 2. 

Feltundersøkelsene ble utført av Multiconsult Norge AS med hydraulisk borerigg av typen GM 8 i 
februar 2018. Alle kotehøyder refererer til NN1954 og borpunktene er målt inn i koordinatsystem 
Euref 89 UTM 35 ved hjelp av CPOS DGPS med nøyaktighet ± 5 cm. 

Laboratorieundersøkelsene er utført ved Multiconsults geotekniske laboratorium i Tromsø. 

1.3 Kvalitetssikring og standardkrav  
Oppdraget er kvalitetssikret i henhold til Multiconsults styringssystem. Systemet omfatter prosedyrer 
og beskrivelser som er dekkende for kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2015 [1]. Feltundersøkelsene 
er utført iht. NS 8020-1:2016 0 og tilgjengelige metodestandarder fra Norsk Geoteknisk Forening 0. 

Laboratorieundersøkelsene er utført iht. NS 8000-serien og relevante ISO-standarder. Datarapporten 
er utarbeidet i henhold til NGF-melding nr. 2 0 og krav i NS-EN-1997 (Eurokode 7) – Del 2 [2]. 

Oversikt over utvalgte metodestandarder er vist i geoteknisk bilag 3.  

1.4 Innhold og bruk av rapporten 
Geoteknisk datarapport presenterer resultater fra utførte geotekniske grunnundersøkelser i 
geotekniske termer og krever geoteknisk kompetanse for videre bruk i rådgivings- og 
prosjekteringssammenheng. Rapporten inneholder i så måte ingen vurderinger av byggbarhet, 
metoder eller tiltak, og vi anbefaler at det engasjeres geoteknisk kompetanse i det videre arbeidet 
med prosjektet.  

Geoteknisk datarapport omhandler ikke data eller vurderinger knyttet til tilstedeværelse av 
forurenset grunn i det undersøkte området. Dersom det foreligger mistanke om forurenset grunn, 
anbefaler vi at det bestilles miljøtekniske grunnundersøkelser. Dersom miljøtekniske 
grunnundersøkelser er utført av Multiconsult, rapporteres disse undersøkelsene med tilhørende 
analyser og resultater i separat miljøteknisk datarapport. 

2 Områdebeskrivelse  

2.1 Befaring  
Det er ikke utført befaring av geotekniker i forbindelse med denne grunnundersøkelsen. 
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2.2 Området og topografi 
Det undersøkte området ligger ved Stengelsmoen, omtrent 10 km sør for Alta by. Vest for området 
ligger en liten fjelltopp, Peskanasen, og i øst ligger Gargiaveien og Altaelva. Terrenget i området er 
relativt flatt og består av elve- og bekkenedskjæringer i forskjellig nivå. Området er omtrent 700 x 
350 meter stort. Terrenghøyden varierer mellom kote 28 og kote 36. Figur 2-1 viser et kartutsnitt av 
det undersøkte området og figur 2-2 viser området i flyfoto. 

 
Figur 2-1 Oversiktskart med det undersøkte området [finn.no/kart]. 
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Figur 2-2 Flyfoto over undersøkelsesområdet [finn.no/kart]. 

3 Geotekniske grunnundersøkelser 

3.1 Tidligere grunnundersøkelser 
Multiconsult kjenner ikke til at det er utført relevante grunnundersøkelser i delområdene tidligere. 

3.2 Utførte grunnundersøkelser 

3.2.1 Feltundersøkelser 

Utførte grunnundersøkelser omfatter: 

• 24 stk. totalsonderinger stoppet i faste masser 

• 2 stk. prøveserier med poseprøver 

• 2 stk. piezometer 

Borpunktenes plassering er vist på borplanen, se tegning -003. Utskrifter av totalsonderingene er vist 
i profil på tegning -610 til -612. 
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Tabell 3-1 Koordinat-/høydesystem 

Høydesystem Koordinatsystem Sone 

NN 1954 Euref 89 UTM 33 

 

Tabell 3-2 Utførte feltundersøkelser 

Borpunkt Koordinater Metode Boret dybde Kommentar 

X Y Z  
Løs-

masse 
Ant. 
Berg 

Totalt  

[m] [m] [m]  [m] [m] [m]  

41 7757183.90 355656.40 31.99 TOT 19,67 - 19,67  

42 7757080.74 355669.18 31.48 
TOT, PR 

17,83 1,80 19,63 
Boringen ble utført 

med luft 

43 7757182.50 355744.80 31.18 

TOT, PZ 

19,70 - 19,70 

Piezometer satt ned 
til 10 meter under 

terreng 
44 7757124.78 355752.40 31.43 TOT 19,67 - 19,67  
45 7757056.02 355755.32 31.56 TOT 19,65 - 19,65  
46 7757182.73 355847.10 30.54 TOT 19,70 - 19,70  
47 7757128.93 355851.78 30.99 TOT 19,73 - 19,73  
48 7757052.69 355852.66 35.40 TOT 19,65 - 19,65  
49 7757180.22 355966.57 30.51 TOT 19,70 - 19,70  
50 7757125.66 355972.47 30.27 TOT 19,73 - 19,73  
51 7757042.79 355978.31 33.55 TOT 19,63 - 19,63  
52 7757178.26 356086.46 29.81 TOT     
53 7757122.39 356089.89 29.91 TOT 19,67 - 19,67  
54 7757071.87 356089.01 29.45 TOT 29,67 - 29,67  
55 7757037.22 356086.48 28.62 TOT, PR 21,52 - 21,52  

56 7757169.75 356200.28 29.63 
TOT 

15,73 - 15,73 
Avsluttet pga. mulig 

stangbrudd 
57 7757112.78 356201.12 29.99 TOT 19,67 - 19,67  

58 7757044.87 356201.63 29.76 

TOT, PZ 

19,67 - 19,67 

Piezometer satt ned 
til 9,5 meter under 

terreng 
59 7757020.42 356201.65 34.66 TOT 19,67 - 19,67  
60 7756968.44 356202.23 30.73 TOT 19,70 - 19,70  
61 7756910.27 356202.41 30.61 TOT 19,70 - 19,70  

62 7757053.04 355647.94 30.86 
TOT 

7,00 2,88 9,88 
Boringen ble utført 

med luft 
63 7757024.97 355682.12 31.58 TOT 19,70 - 19,70  
64 7756954.70 355617.19 31.07 TOT 19,73 - 19,73  

TOT=Totalsondering; PR=Prøveserie; PZ=Piezometer  
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3.2.2 Laboratorieundersøkelser 

Prøvene er undersøkt i geoteknisk laboratorium med tanke på klassifisering og identifisering av 
jordartene, samt bestemmelse av prøvenes mekaniske egenskaper. 

Ved undersøkelsen er prøvene klassifisert og beskrevet med måling av vanninnhold. 

Følgende laboratorieundersøkelser er utført: 

• Rutineundersøkelse av 12 poseprøver 

• Korngraderingsanalyse av 5 av poseprøvene 

Resultatene fra rutineundersøkelsene er presentert som geoteknisk data i tegning -206 og -207. 
Korngraderingsanalysene er presentert i tegning -306. 

4 Grunnforholdsbeskrivelse 

4.1 Kvartærgeologisk kart 
Figur 4-1 viser et utsnitt av kvartærgeologisk kart for det aktuelle området. Kartet indikerer at 
løsmassene i området hovedsakelig består av elveavsetninger. Områder med elveavsetning forventes 
å bestå av sandige og grusige avsetninger med varierende mengde innhold av finstoff. 

Det kvartærgeologiske kartgrunnlaget gir en visuell oversikt over landskapsformende prosesser over 
tid, samt løsmassenes overordnede fordeling. Utgangspunktet for disse oversiktskartene er i all 
hovedsak visuell overflatekartlegging, og kun i begrenset omfang fysiske undersøkelser. Kartene gir 
ingen informasjon om løsmassefordeling i dybden og kun begrenset informasjon om 
løsmassemektighet. For mer informasjon om kvartærgeologiske kart og anvendelse/kvalitet vises til 
www.ngu.no.  

 
Figur 4-1 Kvartærgeologisk kart over området [5]. 
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4.2 Eksisterende faresoner for kvikkleireskred 
I henhold til faresonekart på NVE-Atlas [7] er det ingen tidligere kartlagte faresoner for 
kvikkleireskred i det aktuelle området. 

4.3 Grunnforhold tolket ut fra grunnundersøkelser 

4.3.1 Generelt 

Sonderingene viser at grunnen i hovedsak består av 2-3 lag. Øverst er det stedvis et topplag som har 
stor sonderingsmotstand. Topplaget er opptil ca. 7 meter tykt. Derunder er det stedvis et lag som har 
middels sonderingsmotstand og som er opptil ca. 2 meter tykt. Nederst er det et lag som har stor 
sonderingsmotstand. Det er boret opptil ca. 29 meter i dette laget. 

Beskrivelse av usikkerhet og evaluering av resultatene fra grunnundersøkelsen er angitt i kap.5. 

4.3.2 Dybde til berg 

Det er boret til berg i kun to av borpunktene; BP.42 og BP. 62. Registeret dybde til antatt berg i disse 
punktene er henholdsvis 18 og 7 meter. Bergoverflaten ligger på kote 13,7 i BP.42 og på kote 23,9 i 
BP.62. 

4.3.3 Løsmasser 

Grunnundersøkelsen viser at løsmassene i området generelt består av sandig, grusig materiale med 
mektighet mellom 3-7 meter. Derunder er det stedvis et lag av sand med enkelte gruskorn. Basert på 
resultatene fra prøveserien i BP.42 og BP.55 har det sandig, grusige materialet en naturlig 
vanninnhold i intervallet 2-22 %, og sanden et naturlig vanninnhold på ca. 10 %. 

Løsmassene tilhører telefarlighetsgruppe T2-T4, som vil si litt til meget telefarlig. 

4.3.4 Poretrykk og grunnvann 

Det er utført hydraulisk vannstandsmåling i BP.43 og i BP.58. Piezometerene ble installert 2018-02-
07, henholdsvis 10,0 og 9,5 meter under terreng, tabell 4-1. 

Piezometerene ble avlest 2018-04-04 uten av det ble påtruffet vann. Grunnvannet ligger dermed 
lavere enn 10 meter under terreng i området. 

Tabell 4-1 Vannstandsmåling 

Piezometer Dybde Grunnvannstand målt 2018-04-04 

BP.43 10,0 meter Det ble ikke funnet vann under avlesing 

BP.58 9,5 meter Det ble ikke funnet vann under avlesing 
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5 Geoteknisk evaluering av resultatene 

5.1 Avvik fra standard utførelsesmetoder 
To av totalsonderingene er utført med luft som spylemedium. 

5.2 Viktige forutsetninger 
Det gjøres oppmerksom på at grunnundersøkelsene kun avdekker lokale forhold i de respektive 
utførte borpunktene. Dette benyttes videre til å gi en generell beskrivelse av grunnforholdene i 
området. Grunnforholdene mellom borpunktene kan variere mer enn det som eventuelt kan 
interpoleres fra utførte grunnundersøkelser. 

5.3 Undersøkelses- og prøvekvalitet 
Generelt vurderes kvaliteten på opptatte prøver og utførte grunnundersøkelser som god. 

5.4 Måling av poretrykk 
Grunnvannstand- og poretrykkssituasjonen i grunnen vil kunne variere med nedbør og 
årstidsvariasjoner. Registreringene i BP.43 og BP.58 viser at grunnvannet ligger under målt dybde på 
10 meter over en måleperiode på 8 uker i vinterhalvåret. Det kan derfor ikke utelukkes at variasjonen 
over året eller i nedbørsintensive perioder er større enn det som er påvist ved måling i denne 
omgang. 

5.5 Påvisning av bergnivå 
Spesielt for påvisning av overgang til antatt berg ved totalsondering anmerkes følgende: 

1. Påvisning av overgang til antatt berg foregår normalt sett ved at det kontrollbores 2-3 m ned 
i antatt berg. Slik påvisning kan være utfordrende i tilfeller med fast morene over berg. Dette 
på grunn av at sonderingsresultatet (responsen) fra fast morenemateriale i noen tilfeller er 
vanskelig å skille fra respons i berg.  

2. I områder med dårlig bergkvalitet i overgangssonen mellom løsmasser og berg er det ofte 
meget vanskelig å skille ut berghorisonten, spesielt i overgangen mellom morenemasser/ 
faste løsmasser og berg. Som utgangspunkt settes alltid antatt bergnivå til tolket øvre 
berghorisont, uavhengig av kvaliteten til berget.  Antatt sone med dårlig bergkvalitet er evt. 
beskrevet i tekst i rapporten og/eller angitt på sonderingsutskrifter. 

3. I tilfeller der det kan være blokk i grunnen med størrelse over 2-3 m i tverrmål, vil det også 
være en mulighet for at det som antas som bergnivå i virkeligheten er blokk dersom 
kontrollboringen avsluttes etter 2-3 m boring i blokk. 

I nevnte tilfeller kan virkelig bergnivå/berghorisont avvike vesentlig fra antatte nivåer tolket fra 
undersøkelsene. Angitte kotenivåer for antatt bergoverflate må derfor benyttes med forsiktighet. 
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6 Behov for supplerende grunnundersøkelser 
Iht. NS-EN-1997-2 skal grunnundersøkelser normalt utføres i minst to omganger; 

• Forundersøkelser (typisk skisse-/forprosjekt) 

• Prosjekteringsundersøkelser (typisk detaljprosjekt) 

Det er geoteknisk prosjekterende som er ansvarlig for å bedømme nødvendig omfang for 
geotekniske grunnundersøkelser for aktuelt prosjekt og relevante problemstillinger. Tilsvarende er 
det også geoteknisk prosjekterende som må vurdere om det er behov for supplerende 
grunnundersøkelser, utover de undersøkelsene som er presentert i foreliggende rapport.  

7 Referanser 
[1] Standard Norge, «Systemer for kvalitetsstyring. Krav (ISO 9001:2015)», Standard Norge, Norsk 

standard (Eurokode) NS-EN ISO 9001:2015. 
 

[2] Standard Norge, «Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 2: Regler basert på 
grunnundersøkelser og laboratorieprøver (NS-EN 1997-2:2007)», Standard Norge, Norsk 
standard (Eurokode) NS-EN 1997-2:2007/AC:2010+NA:2008, Mars 2007. 
 

[3] Standard Norge, «Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser – Del 1: Geotekniske 
feltundersøkelser (NS 8020-1:2016)», Standard Norge, Norsk standard NS 8020-1:2016, Juni 2016 
 

[4] Statens vegvesen, Vegdirektoratet, «Geoteknikk i vegbygging (Håndbok V220)», Vegdirektoratet, 
Oslo, Veiledning, Juni. 2010. 

 
[5] NGU, «Løsmasser - Nasjonal løsmassedatabase - kvartærgeologiske kart». 

 
[6] Norsk Geoteknisk Forening (NGF): NGF-Melding nr. 1-11. 

 
[7] Norges Vassdrags- og energidirektorat(NVE): atlas.nve.no 
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SYM SERIE DYBDE METODE
BOL NR. (kote) BESKRIVELSE ANMERKNINGER TS VS HYD
A 42 Sandig, grusig, siltig MATERIAL
B 42 Sandig, grusig MATERIAL
C 42 Sandig, siltig MATERIAL
D 55 Sandig, grusig MATERIAL
E 55 SAND

#
#
#
#
#
#
#
#
#

SYMBOL: METODE:
Ogl.   = Glødetap ( %) TS   = Tørr sikt
Ona.   = Humusinnhold (%) VS   = Våt sikt
Perm. = Permeabilitet  (m/s) HYD = Hydrometer

SYM Vanninnhold Telegruppe Korndensitet < 0,02 mm C u D 10 D 30 D 50 D 60
BOL %  % mm mm mm mm
A 7,3 0,031 0,140 0,331 0,490
B 4,8 0,072 0,294 0,615 2,009
C 12,1 0,015 0,082 0,184 0,234
D 5,7 0,044 0,193 0,844 2,489
E 6,7 0,163 0,306 0,401
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Geotekniske bilag 1 
Feltundersøkelser  

 

Utgave: 10.10.2017 www.multiconsult.no Side 1 av 2 

 

 

 
Sonderinger utføres for å få en indikasjon på grunnens relative 
fasthet, lagdeling og dybder til antatt berg eller fast grunn. For 
utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag – 
Oversikt over metodestandarder og retningslinjer». 

 

� DREIESONDERING  
Utføres med skjøtbare φ22 mm borstenger med 200 mm vridd 
spiss. Boret dreies manuelt eller maskinelt ned i grunnen med 
inntil 1 kN (100 kg) vertikalbelastning på stengene. Hvis det ikke 
synker for denne lasten, dreies boret maskinelt eller manuelt. 
Antall ½-omdreininger pr. 0,2 m synk registreres.  

Boremotstanden presenteres i diagram med vertikal dybde-
skala og tverrstrek for hver 100 ½-omdreininger. Skravur angir 
synk uten dreiing, med påført vertikallast under synk angitt på 
venstre side. Kryss angir at borstengene er rammet ned i 
grunnen. 

 

� 
RAMSONDERING  

Boringen utføres med skjøtbare φ32 mm borstenger og spiss 
med normert geometri. Boret rammes med en rammeenergi 
på 0,38 kNm. Antall slag pr. 0,2 m synk registreres. 
Boremotstanden illustreres ved angivelse av 
rammemotstanden Qo pr. m nedramming. 

Qo = loddets tyngde * fallhøyde/synk pr. slag (kNm/m) 

 
 

� 
TRYKKSONDERING (CPT - CPTU)  
Utføres ved at en sylindrisk, instrumentert sonde med konisk 
spiss presses ned i grunnen med konstant penetrasjons-
hastighet 20 mm/s. Under nedpressingen måles kraften mot 
konisk spiss og friksjonshylse, slik at spissmotstand qc og 
sidefriksjon fs kan bestemmes (CPT). I tillegg kan poretrykket u 
måles like bak den koniske spissen (CPTU). Målingene utføres 
kontinuerlig for hver 0,02 m, og metoden gir derfor detaljert 
informasjon om grunnforholdene. 

Resultatene kan benyttes til å bestemme lagdeling, jordart, 
lagringsbetingelser og mekaniske egenskaper (skjærfasthet, 
deformasjons- og konsolideringsparametre). 

 

 

 

DREIETRYKKSONDERING  
Utføres med glatte skjøtbare φ36 mm borstenger med en 
normert spiss med hardmetallsveis. Borstengene presses ned i 
grunnen med konstant hastighet 3 m/min og konstant 
rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. 
Rotasjonshastigheten kan økes hvis nødvendig (markeres med 
kryss på høyre side). Nedpressingskraften FDT (kN) registreres 
automatisk under disse betingelsene, og gir grunnlag for å 
bedømme grunnforholdene.  
Metoden er spesielt hensiktsmessig ved påvisning av kvikkleire 
i grunnen, men den gir ikke sikker dybde til bergoverflaten. 

 

 
BERGKONTROLLBORING  
Utføres med skjøtbare φ45 mm stenger og hardmetall borkrone 
med tilbakeslagsventil. Det benyttes tung slagborhammer og 
vannspyling med høyt trykk. Boring gjennom lag med ulike 
egenskaper, for eksempel grus og leire, kan registreres, likedan 
penetrasjon av blokker og større steiner. For verifisering av 
berginntrengning bores 3 m ned i berget, eventuelt med 
registrering av borsynk for sikker påvisning. 

Avsluttet mot 

antatt berg  

Avsluttet mot stein, 

blokk eller fast 

grunn 

Forboret 

Middels stor motstand 

Meget liten motstand 

Meget stor motstand 

Avsluttet uten å nå fast 

grunn eller berg 

Halve omdreininger 

pr. m synk  

Slått med slegge  

Forboret  

Stein  

 

Borsynk i berg cm/min.  

Korr. spissmotstand [MPa] Poretrykk [MPa] Sidefriksjon [MPa] 
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TOTALSONDERING  
Kombinerer metodene dreietrykksondering og berg-
kontrollboring. Det benyttes φ45 mm borstenger og φ57 mm 
stiftborkrone med tilbakeslagsventil. Under nedboring i bløte 
lag presses boret ned i bakken med konstant hastighet 3 m/min 
og konstant rotasjonshastighet 25 omdreininger/min. Når faste 
lag påtreffes økes først rotasjonshastigheten (markeres som 
kryss til høyre). Gir ikke dette synk av boret benyttes spyling og 
slag på borkronen. 
Nedpressingskraften FDT (kN) registreres kontinuerlig og vises 
på diagrammets høyre side, mens markering av spyletrykk, 
slag og bortid vises til venstre. 

 

 
PRØVETAKING  
Utføres for undersøkelse av jordlagenes geotekniske 
egenskaper i laboratoriet.  
 

Maskinell naverboring (forstyrrede poseprøver): 
Utføres med hul borstang påsveiset en metallspiral med fast 
stigehøyde (auger). Med borrigg kan det bores til 5-20 m dybde, 
avhengig av jordart, lagringsfasthet og beliggenhet av 
grunnvannstanden. Med denne metoden kan det tas 
forstyrrede poseprøver ved å samle materialet mellom 
spiralskivene. Det er også mulig å benytte enklere håndholdt 
utstyr som for eksempel skovlprøvetaking. 
 

Sylinder/blokkprøvetaing (Uforstyrrede prøver): 
Vanligvis benyttes stempel-prøvetaking med innvendig stempel 
for opptak av 60-100 cm lange sylinderprøver. Prøvesylinderen 
kan være av plast eller stål, og det kan benyttes utstyr både med 
og uten innvendig prøvesylinder. På ønsket dybde skjæres det 
ut en jordprøve som trekkes opp til overflaten, der den blir 
forseglet for transport til laboratoriet. Prøvediameteren kan 
variere mellom φ54 mm (vanligst) og φ95 mm. Det er også mulig 
å benytte andre typer prøvetakere, som for eksempel 
ramprøvetakere og blokkprøvetakere. 

Prøvekvaliteten inndeles i Kvalitetsklasse 1-3, der 1 er høyeste 
kvalitet.  

 

� VINGEBORING  
Utføres ved at et vingekors med dimensjoner b x h = 55x110 
mm eller 65x130 mm presses ned i grunnen til ønsket målenivå. 
Her blir vingekorset påført et økende dreiemoment til jorden 
rundt vingen når brudd. Det tilhørende dreiemomentet blir 
registrert. Dette utføres med jorden i uforstyrret ved første 
gangs brudd og omrørt tilstand etter 25 gjentatte omdreininger 
av vingekorset. Udrenert skjærfasthet cuv og cur beregnes ut fra 
henholdsvis dreiemomentet ved brudd og etter omrøring. Fra 
dette kan også sensitiviteten St = cuv/cur bestemmes. Tolkede 
verdier må vanligvis korrigeres empirisk for opptredende 
effektivt overlagringstrykk i måledybden, samt for jordartens 
plastisitet. 

  PORETRYKKSMÅLING  
Målingene utføres med et standrør med filterspiss eller med 
hydraulisk (åpent)/elektrisk piezometer (poretrykksmåler). 
Filteret eller piezometerspissen påmontert piezometerrør 
presses ned i grunnen til ønsket dybde. Stabilt poretrykk 
registreres fra vannets stigehøyde i røret, eller ved avlesning av 
en elektrisk trykkmåler i spissen. Valg av utstyr vurderes på 
bakgrunn av grunnforhold og hensikten med målingene. 

Grunnvannstand observeres eller peiles direkte i borhullet. 

 

Prøvemarkering 

Uforstyrret  

 

Omrørt  

cuv, cuvr (kPa) 

γwz  

u (kPa)   
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Laboratorieundersøkelser utføres for sikker klassifisering og bestemmelse av mekaniske egenskaper. Forsøkene utføres på 

prøver som er tatt opp i felt. For utførelsesstandarder henvises det til «Geoteknisk bilag 3 – Oversikt over 

metodestandarder og retningslinjer». 

 

 

MINERALSKE JORDARTER 

Ved prøveåpning klassifiseres og indentifiseres jordarten. Mineralske jordarter klassifiseres vanligvis på grunnlag av 

korngraderingen. Betegnelse og kornstørrelser for de enkelte fraksjonene er: 

 

Fraksjon Leire Silt Sand Grus Stein Blokk 

Kornstørrelse [mm] <0,002 0,002-0,063 0,063-2 2-63 63-630 >630 

 

En jordart kan inneholde en eller flere av fraksjonene over. Jordarten benevnes i henhold til korngraderingen med 

substantiv for den fraksjon som har dominerende betydning for jordartens egenskaper og adjektiv for medvirkende 

fraksjoner (for eksempel siltig sand). Leirinnholdet har størst betydning for benevnelse av jordarten. Morene er en usortert 

breavsetning som kan inneholde alle fraksjoner fra leir til blokk. Den største fraksjonen angis først i beskrivelsen etter egne 

benevningsregler, for eksempel grusig morene. 

 

ORGANISKE JORDARTER 

Organiske jordarter klassifiseres på grunnlag av jordartens opprinnelse og omdanningsgrad. De viktigste typer er:  

  

Benevnelse Beskrivelse 

Torv Myrplanter, mer eller mindre omdannet 

• Fibrig torv Fibrig med lett gjenkjennelig plantestruktur. Viser noe styrke 

• Delvis fibrig torv, mellomtorv Gjenkjennelig plantestruktur, ingen styrke i planterestene 

• Amorf torv, svarttorv Ingen synlig plantestruktur, svampig konsistens 

Gytje og dy Nedbrutt struktur av organisk materiale, kan inneholde mineralske 

bestanddeler 

Humus Planterester, levende organismer sammen med ikke-organisk innhold 

Mold og matjord Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur, utgjør vanligvis 

det ovre jordlaget 
 

KORNFORDELINGSANALYSER 

En kornfordelingsanalyse utføres ved våt eller tørr sikting av fraksjonene med diameter d > 0,063 mm. For mindre partikler 

bestemmes den ekvivalente korndiameteren ved slemmeanalyse og bruk av hydrometer. I slemmeanalysen slemmes 

materialet opp i vann og densiteten av suspensjonen måles ved bestemte tidsintervaller. Kornfordelingen kan da 

bestemmes fra Stokes lov om sedimentering av kuleformede partikler i vann. Det vil ofte være nødvendig med en 

kombinasjon av metodene.   

 

VANNINNHOLD 

Vanninnholdet angir masse av vann i % av masse tørt (fast) stoff i massen og bestemmes fra tørking av en jordprøve ved 

110˚C i 24 timer. 

 

KONSISTENSGRENSER 

Konsistensgrensene (Atterbergs grenser) for en jordart angir vanninnholdsområdet der materialet er plastisk (formbart). 

Flytegrensen angir vanninnholdet der materialet går fra plastisk til flytende tilstand. Plastisitetsgrensen (utrullingsgrensen) 

angir vanninnholdet der materialet ikke lenger kan formes uten at det sprekker opp. Plastisitetsindeksen Ip = wf–wp (%) 

angir det plastiske området for jordarten og benyttes til klassifisering av plastisiteten. Er det naturlige vanninnholdet 

høyere enn flytegrensen blir materialet flytende ved omrøring (vanlig for kvikkleire). 

 

HUMUSINNHOLD 

Humusinnholdet kan bestemmes ved kolorimetri og bruk av natronlut (NaOH-forbindelse), glødning av jordprøve i 

varmeovn eller våt-oksydasjon med hydrogenperoksyd. Metoden angir innholdet av humufiserte organiske bestanddeler 

i en relativ skala.  
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DENSITET, TYNGDETETTHET, PORETALL OG PORØSITET 

Navn Symbol Enhet Beskrivelse 

Densitet ρ g/cm3 Masse av prøve per volumenhet. Bestemmes for hel sylinder og 

utskåret del 

Korndensitet ρs g/cm3 Masse av fast stoff per volumenhet fast stoff 

Tørr densitet ρd g/cm3 Masse tørt stoff per volumenhet 

Tyngdetetthet ϒ kN/m3 Tyngde av prøve per volumenhet (ϒ=ρg= ϒs(1+w/100)(1-n/100), der g 

er tyngdeakselerasjonen) 

Spesifikk tyngdetetthet ϒs kN/m3 Tyngde av fast stoff per volumenhet fast stoff (ϒs= ρsg) 

Tørr tyngdetetthet ϒd kN/m3 Tyngde av tørt stoff per volumenhet (ϒd=ρdg= ϒs(1-n/100)) 

Poretall e - Volum av porer dividert med volum av fast stoff (e=n/(1-n), n som 

desimaltall) 

Porøsitet n % Volum av porer i % av totalt volum av prøven (n=e/(1+e)) 

 
 

SKJÆRFASTHET 

Skjærfastheten beskriver jordens styrke og benyttes bla. til beregning av motstand mot utglidninger og grunnbrudd. 

Skjærfasthet benyttes i beregninger av skråningsstabilitet og bæreevne. For korttidsbelastninger i finkornige materialer 

(leire) oppfører jorden seg udrenert og skjærfastheten beskrives ved udrenert skjærfasthet. Over lengre tidsintervaller vil 

oppførselen karakteriseres som drenert. Det benyttes da effektivspenningsparametere. 

 

Effektive skjærfasthetsparametre a (attraksjon) og tan φ (friksjon) bestemmes ved treaksiale belastningsforsøk på 

uforstyrrede (leire) eller innbyggede prøver (sand). Skjærfastheten er avhengig av effektiv normalspenning (totalspenning 

– poretrykk) på kritisk plan. Forsøksresultatene fremstilles som spenningsstier som viser spenningsutvikling og tilhørende 

tøyningsutvikling i prøven frem mot brudd. Fra disse, samt fra annen informasjon, bestemmes karakteristiske verdier for 

skjærfasthetsparametre for det aktuelle problemet.  

 

Udrenert skjærfasthet cu (kPa) bestemmes som den maksimale skjærspenning et materiale kan påføres før det bryter 

sammen i en situasjon med raske spenningsendringer uten drenering av poretrykk. I laboratoriet bestemmes denne 

egenskapen ved enaksiale trykkforsøk (cut), konusforsøk (uforstyrret cufc, omrørt curfc), udrenerte treaksialforsøk 

(kompresjon/aktiv cuA, avlastning/passiv cuP) og direkte skjærforsøk (cuD). Udrenert skjærfasthet kan også bestemmes i felt 

ved for eksempel trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) (cucptu) eller vingebor (uforstyrret cuv, omrørt cuvr). 

 

 
 

SENSITIVITET 

Sensitiviteten St = cu/cr uttrykker forholdet mellom en leires udrenerte skjærfasthet i uforstyrret og omrørt tilstand. Denne 

størrelsen kan bestemmes fra konusforsøk i laboratoriet eller ved vingeborforsøk i felt. Kvikkleire har for eksempel meget 

lav omrørt skjærfasthet (cr< 0,5 kPa), og viser derfor som regel meget høye sensitivitetsverdier. 
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DEFORMASJONS- OG KONSOLIDERINGSEGENSKAPER 

Jordartens deformasjons- og konsolideringsegenskaper benyttes ved beregning av setninger og deformasjoner. Disse 

mekaniske egenskapene bestemmes ved hjelp av belastningsforsøk i ødometer. Jordprøven bygges inn i en stiv ring som 

forhindrer sideveis deformasjon. Belastningen skjer vertikalt med trinnvis eller kontinuerlig økende last/spenning (σ’). 

Sammenhørende verdier for spenning og deformasjon (tøyning ε) registreres, og materialets stivhet (deformasjonsmodul) 

kan beregnes som M = ∆σ’/∆ ε. Denne presenteres som funksjon av vertikalspenningen. En sentral parameter som tolkes 

i sammenheng med ødometerforsøk er forkonsolideringsspenningen (σc’). Dette er det største lastnivået som jorda har 

opplevd tidligere (f.eks. tidligere overlagring eller islast). Deformasjonsmodulen viser typisk forskjellig oppførsel under og 

over forkonsolideringsspenningen. I leire vil stivheten for spenningsnivåer under σc’ representeres ved en konstant 

stivhetsmodul Moc. For spenningsnivåer over σc’ vil stivheten øke med økende spenning. Denne økningen kan beskrives 

ved modultallet m. 

 

 
 

TELEFARLIGHET 

En jordarts telefarlighet bestemmes ut i fra kornfordelingskurven eller ved å måle den kapillære stigehøyde for materialet. 

Telefarligheten klassifiseres i gruppene T1 (Ikke telefarlig), T2 (Litt telefarlig), T3 (Middels telefarlig) og T4 (Meget telefarlig) 

etter SVV Håndbok N200. 

 

KOMPRIMERINGSEGENSKAPER 

Ved komprimering av en jordart oppnås tettere lagring av mineralkornene. Komprimeringsegenskapene for en jordart 

bestemmes ved at prøver med forskjellig vanninnhold komprimeres med et bestemt komprimeringsarbeid (Standard eller 

Modifisert Proctor). Resultatene fremstilles i et diagram som viser tørr densitet ρd som funksjon av 

innbyggingsvanninnhold wi. Den maksimale tørrdensiteten som oppnås (ρdmax) benyttes ved spesifikasjon av krav til 

utførelsen av komprimeringsarbeider. Det tilhørende vanninnhold benevnes optimalt vanninnhold (wopt). 

 

PERMEABILITET 

Permeabiliteten defineres som den vannmengden q som under gitte betingelser vil strømme gjennom et jordvolum pr. 

tidsenhet. Generelt bestemmes permeabiliteten fra følgende sammenheng: q = kiA, der A er bruttoareal av tverrsnittet 

normalt på vannets strømningsretning og i = hydraulisk gradient i strømningsretningen (= potensialforskjell pr. 

lengdeenhet). Permeabiliteten kan bestemmes ved strømningsforsøk i laboratoriet, ved konstant eller fallende potensial, 

eventuelt ved pumpe- eller strømningsforsøk i felt samt ødometerforsøk. 
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OPPTEGNING AV PRØVESERIE - PRØVESKRAVERING 

Analyserte prøver skraveres på prøveserietegningen i henhold til hovedbenevnelsen av materialet. Det er i tillegg en egen 

skravering for eventuelle notater hentet fra borbok til den gjeldende prøveserien. De ulike skraveringene er som følger: 

NB: Med mindre en kornfordelingsanalyse er utført, er dette kun en subjektiv og veiledende klassifisering som er basert 

på laborantens visuelle vurdering av materialet. 

  

LEIRE: Leirinnholdet er større enn 15 % 

SILT: Siltinnholdet er større enn 45 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

SAND: Sandinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

GRUS: Grusinnholdet er større enn 60 % og leirinnholdet er mindre enn 15 % 

MATERIALE: Brukes når materialet har en slik sammensetning at ingen av de ovennevnte betegnelsene kan benyttes. 

Dette fremkommer normalt fra en kornfordelingsanalyse  

TORV: Mer eller mindre omvandlede planterester 

GYTJE/DY: Består av vannavsatte plante- og dyrerester. De kan virke fete og elastiske 

MATERIALE ORG.: Sterkt omdannet organisk materiale med løs struktur 

FYLLMASSE: Avsetninger som ikke er naturlige (utlagte masser) 

Borboknotat: Merknader fra borleder (hentet fra borbok), f.eks. «tom sylinder», «foringsrør», «forboring» osv. 

 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SPESIALFORSØK – Korngradering (K) / Treaksialforsøk (T) / Ødometerforsøk (Ø) 

Eventuelt utførte spesialforsøk på en prøveserie markeres med K, T eller Ø ved tilhørende prøve. Markeringene indikerer 

ikke nøyaktig dybde for spesialforsøkene, men er referanse til at det foreligger egne tegninger for forsøket inkludert 

resultater og ytterlig forsøksinformasjon. 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Vanninnhold og konsistensgrenser 

Vanninnhold og konsistensgrenser utført ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved plassering av 

symboler på tilhørende graf. Dersom et vanninnhold overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis i siffer ved grafens 

øvre ytterpunkt. 

Vanninnhold w 

 Plastisitetsgrense wp  

Flytegrense wf 
 

OPPTEGNING AV PRØVESERIE - SYMBOLFORKLARING - Udrenert skjærfasthet 

Resultatene fra utførte konus- og enaksiale trykkforsøk ved rutineundersøkelsen fremvises på prøveserietegningen ved 

plassering av symboler på tilhørende graf. Dersom en skjærfasthetverdi overstiger grafens maksgrense vil verdien oppgis 

i siffer ved grafens øvre ytterpunkt. 

Uomrørt konus cufc 
 

Omrørt konus curfc 
 

Enaksialt trykkforsøk 

Strek angir aksiell tøyning (%) ved 

brudd 

 

Omrørt konus curfc ≤2,0kPa 
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – FELTUNDERSØKELSER 

Feltundersøkelsesmetoder beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i 

rapportering, baserer seg på gjeldende versjon av følgende standarder og referansedokumenter: 

Dokument Tema 

NGF Melding 1 SI-enheter 

NGF Melding 2, NS-EN ISO 14688-1 og -2 Symboler og terminologi 

NGF Melding 3 Dreiesondering 

NGF Melding 4 Vingeboring 

NGF Melding 5, NS-EN ISO 22476-1 Trykksondering med poretrykksmåling (CPTU) 

NGF Melding 6 Grunnvanns- og poretrykksmåling 

NGF Melding 7 Dreietrykksondering 

NGF Melding 8 Kommentarkoder for feltundersøkelser 

NGF Melding 9 Totalsondering 

NS-EN ISO 22476-2 Ramsondering 

NGF Melding 10 Beskrivelsestekster for grunnundersøkelser 

NGF Melding 11, NS-EN ISO 22475-1 Prøvetaking 

Statens vegvesen Håndbok R211 Feltundersøkelser 

NS 8020-1 Kvalifikasjonskrav til utførende av grunnundersøkelser 
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METODESTANDARDER OG RETNINGSLINJER – LABORATORIEUNDERSØKELSER 

Laboratorieundersøkelser beskrevet i geotekniske bilag, samt terminologi og klassifisering benyttet i 

rapportering, baserer seg på følgende standarder og referansedokumenter: 

Dokument Tema 

NS8000  Konsistensgrenser – terminologi 

NS8001 Støtflytegrense 

NS8002 Konusflytegrense 

NS8003 Plastisitetsgrense (utrullingsgrense) 

NS8004 Svinngrense 

NS8005, NS-EN ISO 17892-4 Kornfordelingsanalyse 

NS8010, NS-EN ISO 14688-1 og -2 Jord – bestanddeler og struktur. Klassifisering og 

indentifisering. 

NS8011, NS-EN ISO 17892-2 Densitet 

NS8012, NS-EN ISO 17892-3 Korndensitet 

NS8013, NS-EN ISO 17892-1 Vanninnhold 

NS8014 Poretall, porøsitet og metningsgrad 

NS8015 Skjærfasthet ved konusforsøk 

NS8016 Skjærfasthet ved enaksialt trykkforsøk 

NS8017 Ødometerforsøk, trinnvis belastning 

NS8018 Ødometerforsøk, kontinuerlig belastning 

NS-EN ISO/TS 17892-8 og -9 Treaksialforsøk (UU, CD) 

Statens vegvesen Håndbok R210 Laboratorieundersøkelser 
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SAMMENDRAG

I følge aktsomhetskart i NVE Atlas ligger deler av planområdet ved Stengelsmoen Nord i Alta kommune innenfor
aktsomhetsområde for snø- og steinskred.

I forbindelse med oppføring av bygninger på industriområdet, må den reelle skredfaren vurderes i henhold til Plan- og
bygningslovens tekniske forskrift TEK 17. Multiconsult er engasjert av Alta kommune til å utføre skredfarevurdering
for det aktuelle området. Befaring til området ble gjennomført 10. november 2017.

Etter nærmere undersøkelser av topografien, potensielle løsneområder og vegetasjonen i det aktuelle området,
vurderes at årlig sannsynligheten for at planlagt plassering av industriområde skal nås av skred er mindre enn 1/1000.

I henhold til TEK 17 er dermed skredfaren akseptabel og den planlagte plasseringen av industriområdet tilfredsstiller
sikkerhetskrav S2 (1/1000) for hoveddelen av planområdet. De rsom planområdet skal utnyttes fullt ut må det utføres
tiltak. Tiltak i denne sammenheng kan for eksemp el være voll av jord og steinmaterialer.

1 Bakgrunn
I forbindelse med planlegging av Stengelsmoen Nord næringsområde i Alta kommune, har det
ifølge N VE Atlas framkommet at den ønskede plasseringen befinner seg innenfor
aktsomhetsområde for snø- steinskred. Alta kommune har stilt krav om at den reelle skredfaren må
utredes før utbygging. Alta kommune har engasjert Multiconsult for en reell skredfarevurdering for
det aktuelle området. Se figur 1 og 2.

Befaring i området ble foretatt den 10. november 20 17 av Victor Isaksen fra Multiconsult Norge AS.
Det var -6o C, oppholdsvær, noe vind og god sikt på befaringstidspunktet.

Ved befaringen ble det studert potensielle løsneområder, topografi, vannveier og vegetasjon i
skråningen. Befaring ble utført til fots og med drone mellom kote 30 og kote 150.
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Figur 1. Rødt kryss markerer Stengelsmoen nord.

2 Observasjoner fra befaring og kartstudie

Topografi og vegetasjon
Planområdet er skogkledd og ligger mellom Gargiaveien og Beaskenjunni nord for Stengelsmoen
avfallspark. Planområdet er flatt med noen elvebanker og ligger om lag på kote 30. Det er allerede
etablert næringsvirksomhet i området, se figur 1, 2 og 4 samt foto 1-6.

Like vest for planområdet ligger fjellformasjonen Beaskenjunni om lag 180 m.o.h. Den nordlige
delen av fjellsiden ned mot planområdet er om lag 200 m bred, har mye bart berg og er delvis
bevokst med skog og lyng. Fjellsiden har store avrundede bergflater som skrår ned mot
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planområdet. I den sørvestre delen av fjellsiden er det en østvendt kløft. Fjellsiden har grov ur
nederst og veksling mellom steile bergnabber, store avrundede bergflater og berghyller videre mot
toppen. Fra flaten på kote 30 stiger terrenget mot vest med 10o-27o opp til kote 40. Stigningen
videre opp mot toppen er på 27o-45o. Se figur 2 for helningskart.

I kløfta mot sør er det lite vegetasjon samt mye ur og brattere enn resten av fjellsiden.

Det er ikke observert bekker eller vannkilder i området

I midtre og østre del av kartleggingssområdet er det registrert topografiske elveavsetninger som
antas å ha blitt dannet rett etter siste istid. Formasjonene er et resultat av vannerosjon og endring
av elveleie og høydeforskjellen er om lag 4-5 m. I dette området er det store trær i skråningen, se
foto 8 og punkt 6.2. Fra Beaskenjunni mot øst er terrenget flatt med unntak av elvebankene.
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Figur 2. Helningskart. Grønn farge er vegetasjon.



Stengelsmoen Nord

Skredvurdering i bratt terreng

10201547-RIGberg-NOT-002 25. januar 2018 / Revisjon 00 Side 5 av 14

Geologi
I følge NGUs berggrunnskart består bergarten i området av metaarkose noe som ble bekreftet på
befaringen. Bergarten er skjøvet inn i forbindelse med den kaledonske fjellkjededannelsen. Bergarten
tilhører Komsagruppen (eokambrium) som er den nederste del av Gargia dekket.

Bergarten i området har to steile og en relativt flat sprekkeretning. Dette fører til at store blokker faller
ut fra Beaskenjunni. I tillegg er det en svak sone der kløfta kommer ut i fjellsiden.

I følge NGUs løsmassekart består løsmassene i det aktuelle området av elveavstninger og
skredmateriale. Hele kartleggingsområdet ligger under marin grense som er om lag på kote 70.
Dette er om lag midt i skråningen opp mot Beaskenjunni.

Klima
For vurdering av snømengder ved Beaskenjunni er det tatt utgangspunkt i observasjoner ved den
meteorologiske stasjonen på Elvebakken. Elvebakken i Alta, om lag 10 km nord for Stengelsmoen,
har i perioden 1941 – 1963 maksimal snødybde på 92 cm. (kilde: Meteorologisk Institutt)

Den aktuelle fjellsiden langs Beaskenjunni heller mot øst/sørøst. Målinger fra værstasjon 93140
Alta lufthavn, se figur 3, viser at vinder vinterstid (des-april) er fra sør- sørøst.

Figur 3: Vinddata fra Alta lufthavn indikerer dominerende vind vinterstid fra sør- sørøst (kilde:
eklima.no)

3 Vurdering av steinsprangfare
Ifølge NVE Atlas er deler av utbyggingsområdet innenfor aktsomhetsområde for snø- og steinskred.

Det har gått steinsprang i området ved Beaskenjunni over lang tid og det er derfor dannet rasvifter
og ur med de groveste steinmaterialene i foten av skråningen. Denne prosessen vil fortsette også i
framtiden. De fleste steinsprang stanser i ura og de t er sannsynlig at det også vil være tilfelle ved
Beaskenjunni. Det ble observert sprekkeavløste blokker og steiner (>0,5 m3) i bergsiden som over
tid kan løsne og gi steinsprang.

Skråningen i den nordligste halvdelen av Beaskenjunni ned mot planområdet er kledd med skog og
lyng og har mange hyller og bratte skrenter. I nedre del av skråningen er det skredmateriale med
vegetasjon over.
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I den sørlige halvdelen av Beaskenjunni over planområdet, er det klare løsneområder for
steinsprang med stor høyde om lag ved kote 55-135. Det er grov ur uten vegetasjon under om lag
kote 60.

Som støtte til vurderingene, er det utført simuleringer av potensielle steinsprang.

Basert på feltobservasjoner ble potensielle løsneområder for steinsprang valgt ut og modellert med
programmet RocFall fra Rocscience for å vurdere utløpsdistansen og dimensjonerende skredlaster.
Det ble brukt steinstørrelse på 1 m3 og 2,7 tonn. For beregningene i den sydlige delen av skråningen
stopper blokkene om lag 8-10 m fra veien. Beregningen for den nordlige delen viser at
steinmassene kan gå 2-3 m over veien. Dette er hensyntatt ved utarbeidelse av faresonekart.
Registreringer i felt samsvarer med den numeriske analysen.

Overflateruhet har størst innvirkning på utløpsdistansen. Terrengets dempende egenskaper, som er
avhengige av løsmassetykkelsen og vegetasjon, er også viktig. Disse input parameterne ble valgt ut
fra feltobservasjoner og tolkning av bilder.

Resultatet av modelleringen gir indikasjoner på potensielle utløpsområder. Siden parametere som
går inn i modellen er beregnet med statistiske usikkerheter, vil resultatene også vise spredninger og
ikke være entydige. Modelleringen indikerer at steiner og blokker fra antatte løsneområder kan
komme inn i planområdet.

En samlet vurdering basert på befaring, registrering er, kart og foto i området tilsier at faresonen for
steinsprang uten skredsikringstiltak går inn i planområdet. Steinsprang vurderes imidlertid i
hovedsak å stoppe i ura og fjellsiden før det når planområdet.

Avgjørende for begrensning av faresonen er overflateruhet og dermed områder med berg og ur i
dagen, som finnes ovenfor planområdet. Bergets og uras rue overflate vil ha dempende effekt på
steinsprang.

4 Vurdering av jord- og flomskredfare
Deler av planområdet mot sørvest er avmerket so m aktsomhetsområde for jord- eller flomskred på
N VE Atlas. Dette er i et område med urmasser med grov blokk, se foto 1.

Det er ikke registrert bekker eller andre vannkilder i området. Berget i området er oppsprukket og
elveavsetningen ved skråningsfoten antas å ha god drenering. Ansamlinger av snø og nedbør i den
østvendte skråningen antas å drenere gjennom urmassene slik at det ikke er fare for jord- og
flomskred inn i planområdet.

Det er ikke jord- eller flomskredfare inn i det planområdet.

5 Vurdering av fare for sørpeskred
Sørpeskred består av vannmettet snø og følger vanligvis bekkeløp eller andre forsenkninger i
terrenget.

Fra Beaskenjunni er det en kløft ned mot sørvestre del av utbyggingsområdet. Det er ikke myrer
eller mulighet for annen type vannoppdemning eller ansamling over planområdet. Eventuelle
vannansamlinger vil drenere ned i den grove ura.

På befaringen ble det ikke gjort observasjoner som tilsier at det aktuelle området ligger innenfor
utløpsområde for sørpeskred.

Det er ikke fare for sørpeskred inn i det kartlagte området.
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6 Vurdering av snøskredfare
Deler av utbyggingsområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred på NVE Atlas.

Beaskenjunni
Vinder fra sør og sørøst er de dominerende i området. Den aktuelle skråningen har helning mot
denne vindretningen slik at snøakkumulasjon vil skje i liten grad i denne sammenheng.

Vinder fra nordvest og vest vil kunne være nedbørsførende og vil da kunne akkumulere snø i området
spesilet rundt kløfta, som leder ned mot planområdet. Det vurderes at dette normalt ikke vil være
store snømengder fordi det flate partiet på toppen er lite og skråningen kort slik at
oppsamlingsarealet er lite.

Urområdet nedenfor kløfta har ikke trær, men ujevn overflate og store blokker, noe som vil medvirke
til å stabilisere de nedre snølagene. Like over ura er det så bratt at det ikke vil akkumuleres store
mengder snø.

Horisontalavstanden i ura ned til der terrenget blir slakt (under 10o) er da under 70 m og
høydeforskjellen om lag 40-60 m. Det vurderes at eventuelle utglidninger av snø fra dette området
vil være relativt små samt ha liten bevegelsesenergi.

Skråningen har avrundede bergpartier som kan akkumulere snø og som heller mot planområdet. Det
vurderes at snø som sklir ut i disse områdene vil miste sin energi før de når utbyggingsområdet.

Overgangen mellom skråningen og det flate området ved foten er relativt brå og vil bidra til å
redusere energien i et eventuelt snøskred.

Vegetasjonen ved skråningsfoten er intakt og viser ingen tegn til snøskredaktivitet.

Skråningen over utbyggingsområdet er teoretisk bratt nok til at snøskred kan løsne. Dersom snø
kommer i bevegelse i skråningen over utbyggingsområdet, så vurderes det at den ikke vil få noen stor
fart før den stopper. I tillegg vil trærne i området binde snøen sammen mange steder. Det er viktig
at det ikke foretas snauhogst i området. Hogst som er med på å vedlikeholde skogen kan og bør
gjennomføres.

Det vurderes at det ikke er snøskredfaren fra akkumulasjonsområdet i den bare ura over
utbyggingsområdet og inn i planområdet.

Elvebanker
Elvebankene i østre og midtre del av utbyggingsområdet er avmerket som aktsomhetsområde for
snø- og steinsprang på NVE-Atlas. Skråningene er teoretisk sett bratte nok til at snø kan løsne, men
høyden er under 20 m. Dersom snø kommer i bevegelse i skråningene så vil den derfor ikke få noen
stor fart før den stopper. I tillegg er det kraftige trær som binder snødekket sammen i skråningene,
se foto 8.

I og med at teoretiske betraktninger indikerer at det kan være løsneområder for skred i
skråningene, er det viktig å ikke foreta snauhogst av skogen som er med på å endre dagens forhold i
skråningene.

Det er ikke reelle løsneområder for noen fo rm for skred i bratt terreng i skråningene fra
elvebankene slik de framstår ved kartleggingen.
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Foto 1. Beaskenjunni og planområdet (rød strek) sett mot vest.

Foto 2. Beaskenjunni og planområdet (rød strek), sett mot sør.
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Foto 3. Beaskenjunni og planområdet (rød strek), sett mot vest.

Foto 4. Beaskenjunni og planområdet (rød strek), sett mot øst.
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Foto 5. Beaskenjunni og planområdet (rød strek), sett mot øst.

Foto 6. Beaskenjunni og planområdet (rød strek), sett mot øst.
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Foto 7. Sett fra skråningsfot mot kløfta ved Beaskenjunni. Terrengutformingen indikerer liten fare
for snøskred.

Foto 8. Elvebanker i østre del av området, sett mot vest.
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7 Skredfaresone
En samlet vurdering basert på befaring i området, filming med drone, kart og fotoanalyser, klima og
skredhistorikk, samt modellering av steinsprang er grunnlaget for fastsettelse av faresonene.

Dimensjonerende skredtype er steinsprang. Deler av det planlagte planområdet i vest kommer
innenfor faresonegrensen i figur 4.
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Figur 4. Faresonekart med avmerket skredfares one med årlig nominell skredsannsynlighet 1/100,
1/1000, 1/5000.
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8 Oppsummering
Aktsomhetskart for skred på N VE Atlas indikerer at skråningene fra elvebankene i øst og området
under Beaskenjunni ligger innenfor utløpsområde for snø- og steinskred. Ved kløfta i sørvestre del av
området er det avmerket for jord- og flomskred.

En detaljert vurdering er utført med befaring i området. Det er sett på plasseringen av
Stengelsmoen Nord næringsområde i forhold t il potensielle løsneområder, skredbaner og
skredtyper.

Elvebankene i den østre del av planområdet har høyde på under 20 m og det er kraftige trær som
binder snødekket sammen i skråningene, se foto 8. Som området framstår ved befaringen er det
ikke noe reelt fareområde og det er derfor ikke utarbeidet faresonekart for området.

Skråningen fra Beaskenjunni består av variert topografi og terrengformer. Her er flere markerte
førhøyning, brattskrenter, bart berg, store blokker, grov ur og store avrundede bergflater samt en
markert kløft mot sør. Området er bevokst med løv- og bartrær.

Skråningen over utbyggingsområdet er teoretisk bratt nok til at snøskred potensielt kan løsne.
Området der det kan akkumuleres snø er derimot avgrenset og store deler av skråningen er bevokst
med trær. Dersom snø kommer i bevegelse i skråningene, vurderes det at den ikke vil få noen stor
fart før den stopper i sk ogen eller i terrenget.

I og med at teoretiske betraktninger indikerer at det kan være løsneområder for snøskred i
skråningene, er det viktig å ikke foreta snauhogst av skogen i skråningene.

Det vil komme steinsprang i skråningen som følge av naturlige erosjonsprosesser i berget. Stein
som eventuelt løsner vil i hovedsak stoppe i skråningen og i skogen i god avstand fra planområdet.
Modellering indikerer også at steiner og blokker som løsner fra utløpsområdet kan komme inn i
planområdet. Steinsprang er dimensjonerende skredtype, se faresonekart i figur 4.

Det vurderes at det ikke er potensielt løsneområde for jord- eller flomskred samt sørpeskred i
skråningen.

I følge Teknisk forskrift til plan- og bygningslove n TEK 17 er kravet til sikkerhet ved oppføring av
bygninger basert på 3 sikkerhetsklasser, S1 (1/100), S2 (1/1000 og S3 (1/5000).

Multiconsults vurdering er at det er skredfare inn i deler av planområdet der steinsprang er
dimensjonerende skredtype, se faresonekart i figur 4. Dersom hele planområdet skal brukes er det
nødvendig med tiltak. Dette kan for eksempel være voll i terrenget eller andre lignende hindringer i
terrenget som kan hindre steinsprang å nå inn i planområdet.

I henhold til byggeteknisk forskrift er dermed dagens sikkerhetskrav S2 oppfylt for plassering av
kontor og industribygg ved Stengelsen industriområde i Alta kommune dersom vedlagte
faresonekart følges. Tiltak som for eksempel voll vil medføre at faresonen kan flyttes. Dette må i
tilfelle dimensjoneres og prosjekteres.
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EMNE Trafikkvurdering TILGJENGELIGHET Åpen 
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KONTAKTPERSON Håvard A. Hagen SAKSBEHANDLER David Rahimi 

KOPI Hallgeir Strifeldt ANSVARLIG ENHET Multiconsult Norge AS 

 
 

1 Bakgrunn 
Iht avtale gjøres en trafikkmessig vurdering av området mellom brua over Eibyelva og krysset 
Gargiaveien x Rv 93, knyttet til krav i SVVs vegnormal N100 vedrørende vegbredde og siktforhold. 

 
 

2 Vurdering av eksisterende situasjon 
 

Generelt 

Vår vurdering av eksisterende veg og kryss er basert på grunnlagsdata som Multiconsult har 
mottatt fra Alta kommune. 

Eksisterende vei er smal og fyller ikke dagens krav iht håndbok N100. 

 

Kryss mellom Gargiaveien og Eibyveien E45 

Eksisterende T-kryss er ca. 80m bredt og har et betydelig areal. Nødvendig areal for T-krysset iht 
N100 er vist med blå linjer. Se figur 1. Siktforholdene i T-krysset er tilfredsstillende. 

Mulig tiltak: 

Det bør vurderes å stramme opp krysset ved å redusere trafikkarealet. Dette vil bidra til at 
kjøretøyer i begge retninger må redusere hastigheten. I forhold til brua vurderes dette ha 
betydning. 
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Figur 1 Eksisterende kryss med E45-påført sporing for vogntog. 

 
 

 

Bru 

Bredden på eksisterende bruer er ca. 3,5m, mot krav iht N100 på 6.5 m. Dermed blir det 
utfordrende når to kjøretøyer møter hverandre. 

Mulig tiltak: 

Bredden kan enten utvides iht. gjeldende krav eller det kan etableres to nye ventearealer hhv nord 
og sør for bruen. Sistnevnte løsning suppleres med skilt, som vist i figur 2. 

Denne løsningen bør kunne fungere for tunge kjøretøyer hvor sjåføren sitter høyt og ser langt. For 
mindre kjøretøyer hvor sjåføren ikke ser like langt, vil «møtelommene» mellom bruene kunne 
benyttes ved møtende trafikk. 

 
 

Figur 2 Forslag til ventearealer og skilting nord og sør for eksisterende bruer. 
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Vegen sør for brua 

Hovedvegen sørover, som bl.a. betjener nærings- og industriområder skal være 7,5m bred iht. 
håndbok N100. Gargiaveien har en bredde på ca. 6m og er antagelig opparbeidet i tråd med 
tidligere krav, men fyller ikke dagens krav. Se figur 3. 

Mulig tiltak: 

Ingen. 

 

Figur 3 Eksisterende veg 

 
 

 

Kryss ved eiendom 22/47 

Når det gjelder siktforhold har vi fokusert på avkjørselen ved eiendom 22/47, som vurderes som 
den mest utfordrende. 

Da dagens fartsgrense (80 km/t) gir utfordringer mtp frisikt, har vi lagt til grunn en fartsgrense på 
60 km/t forbi eiendommen. 

Trær og busker over 0,5m innenfor vist sikttrekant skal hugges for å få bedre sikt i krysset. Se figur 
4. Tilsvarende krav stilles til snøbrøyting. 

Mulig tiltak: 

Strekningen med fartsgrense på 60 km/t forlenges. 
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Figur 4 Siktforhold i kryss ved eiendom 22/47 
 
 
 

 

3 Avslutning 
Reguleringsplan for Stengelsmoen nord legger opp til en utbygging som forventes å generere i 
størrelsesorden 375-525 kjøretøy per døgn. 

Planen vurderes ikke å ha en vesentlig betydning for situasjonen langs E45/RV93, og utløser nok 
isolert sett ikke et behov for avbøtende tiltak. 

Planen vurderes å ha en viss betydning for situasjonen langs Gargiaveien. 

Både i forhold til planlagt utbygging på Stengelsmoen og andre prosjekter oppover dalen bør 
derfor skisserte tiltak kunne ha en positiv effekt. 
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NOTAT  

OPPDRAG Detaljregulering, Stengelsmoen nord, Alta DOKUMENTKODE 10206896-NOT-RIVA-002 

EMNE Konsept og kostnadsoverslag - VVA TILGJENGELIGHET Åpen 

OPPDRAGSGIVER Alta Kommune OPPDRAGSLEDER Tom Langeid 
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SAMMENDRAG 

Overordnet løsning for VA samt kostnadsoverslag for veg, vann og avløp er utført for utbygging av planområdet 
Stengelsmoen nord i Alta. Det forutsettes at det etableres en avløpsløsning med infiltrasjon i grunnen og at 
vannforsyning utover det som kan forsynes fra kommunalt nett besørges privat. 

 

1 Innledning 
I forbindelse med detaljregulering av området Stengelsmoen nord i Alta, skal det utføres et 
kostnadsoverslag for etablering av VVA-infrastruktur. Det er foreløpig ikke bestemt hva slags type 
næring som skal etableres, men det antas å være sagbruk, bilopphuggeri ol. Avgrensningsområdet 
er illustrert i figur 1. 

 
Figur 1: Planavgrensning for reguleringsplanen 
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2 Vannforsyning 

 Eksisterende situasjon 

Det går en kommunal 90mm PE50-ledning langs Gargiaveien, samt en 32mm PE50-ledning inn til 
eksisterende gjenvinningsindustri. 

 Ny vannforsyning 

Framtidig vannforbruk fra planområdet er foreløpig ikke kjent. Det tas derfor utgangspunkt i at 
eksisterende Ø90-ledning forlenges langs den nye industrivegen inn til området. Det forutsettes 
også at vannledningen legges på en dybde mellom 1,5-2,5 meter jfr. VA-norm for Alta kommune. 

Det forutsettes etablert en 50 mm stikkledning inn til hver av eiendommene. Ved eventuelle krav til 
sprinkleranlegg eller etablering av næringer med spesielt stort krav til vannforbruk, forutsettes det 
at dette besørges privat i form av ekstern vannforsyning eller vanntank. 

3 Spillvann 

 Eksisterende situasjon 

Det eksisterer ikke kommunale spillvannsledninger i nærheten av planområdet. Spillvann må derfor 
håndteres lokalt. 

 Ny situasjon 

Det legges opp til at spillvannet renses i slamavskiller etterfulgt av naturlig infiltrasjon i grunnen. 
Dette gir som regel den beste effekten sammenlignet med andre renseløsninger for spredt 
bebyggelse, i tillegg til enkelt vedlikehold. Følgende forutsetninger legges derfor til grunn for 
utarbeidelse av konsept og videre kostnadsoverslag for spillvannshåndtering i området: 

 

• Eksisterende masser har tilstrekkelig hydraulisk konduktivitet og filtrerende egenskaper, slik at 
spillvann kan infiltreres i grunnen 

• Det forutsettes minimum 100 m avstand fra områder der grunnvann benyttes som 
drikkevannskilde 

 

Dette vil ofte være en rimelig løsning og som regel vil den tilfredsstille krav til renseeffekt. Det vil 
likevel være nødvendig med geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser i forkant av 
etableringen, samt at det må avsettes tilstrekkelig med areal til anlegget. 

Fra NGU sine løsmassekart framkommer det at løsmassene i området skal være godt egnet til 
infiltrasjon. Dette bør likevel undersøkes nærmere. 

For beregning av dimensjoner til kostnadsoverslaget tas det utgangspunkt i at det bygges ut 61192 
m2 med næringsarealer, forutsatt en utnyttelsesgrad på 80% og ett plan. Det forutsettes at det i 
hovedsak skal etableres lagerbygg, slik at det avsettes 1000 m2/ansatt. Dette gir et totalt estimat på 
antall ansatte på 61. Slamavskiller dimensjoneres etter et forbruk per ansatt på 80 l/(ansatt*dag) i 
henhold til Norsk Vann Rapport 193/2012. 
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Dimensjonerende spillvannsproduksjon Qdim, beregnes ut fra følgende formel: 

 

𝑄𝑑𝑖𝑚 =
𝑞𝑠𝑝𝑒𝑠 × 𝑃𝐸 

24 × 60 × 60
  

Der  

Qdim er gjennomsnittlig tilført vann-/spillvannsmengde (l/s) 

qspes er spesifikt vannforbruk (l/s) 

PE er personekvivalent (-) 

 

Det anslås dermed et gjennomsnittlig døgnforbruk på 0,06 l/s fra hele planområdet. Faktor for 
maksimal døgnvariasjon settes til 3,5, som medfører et maksimalt døgnforbruk på 0,20 l/s. Dette 
benyttes videre i dimensjonering av infiltrasjonsgrøft. 

Følgende anleggskomponenter blir dermed avgjørende for totalkostnad av etablering av 
infiltrasjonsanlegget 

• Slamavskiller 

• Pumpe- og fordelingskum 

• Peilerør 

• Prøvetakingsrør nedstrøms infiltrasjonsfilteret 

 

Dersom grunnforhold eller plassbegrensninger ikke gjør det mulig å etablere infiltrasjonsanlegg, kan 
minirenseanlegg vurderes som et alternativ. 

3.2.1 Enkel dimensjonering av infiltrasjonsanlegg 

Forutsetninger: 

• Infiltrasjonsklasse 3 (grusig sand), arealbelastning på 50 l/(m2*døgn) 

• Grøftedybde 1m 

 

Totalt nødvending areal og volum beregnes grovt etter VA-blad 59 Lukkede infiltrasjonsanlegg for 
sanitært avløpsvann. 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑞𝑑𝑖𝑚

arealbelastning
 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 =
0,20

𝑙
𝑠𝑒𝑘

∗ 60 ∗ 60 ∗ 24 𝑠𝑒𝑘/𝑑ø𝑔𝑛

50 l/(𝑚2𝑑ø𝑔𝑛)
 

 

Dette medfører et areal på 345 m2, og volum på 345 m3 gitt en grøftedybde på 1m. 

3.2.2 Enkel dimensjonering av slamavskiller 

Følgende forutsetninger legges til grunn: 

• Nødvendig oppholdstid på 18 timer 
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• 250 liter slam/(pe*år)*(80(l/peansatt*døgn)/200( l/pe*døgn)) = 100 liter slam/(pe*år) 

• Årlig tømming av avskiller 

 

Totalt nødvending areal og volum beregnes grovt etter VA-blad 48 slamavskiller. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑣𝑎𝑛𝑛 =
80

𝑙
𝑝𝑒 ∗ 𝑑ø𝑔𝑛

∗ 61𝑝𝑒

24h/18h
 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚 𝑠𝑙𝑎𝑚 = 61 pe ∗ 100 l/(pe ∗ år) 

 

Dette gir et nødvendig vannvolum på 3660 liter og slamvolum på 6100 liter, til sammen 11260 liter, 
ca 11 m3, for det totale volumet av slamavskillerene. Det forslås etablert to stk. slamavskillere, hver 
med volum på 7 m3, grunnet standard dimensjoner. Endelig volum bør vurderes nærmere ved 
avklaring rundt hvilken type næring som etableres på de ulike tomtene.  

3.2.3 Helhetlig utforming og plassering av anlegget 

Det foreslås å dele spillvannsbelastningen på to, evt tre stk anlegg. Dette gjøres for å unngå dype 
grøfter ved å samle avløp fra planområdet på to steder. 

Anlegget foreslås plassert langs vegen for enkel adkomst til tømming av slamavskiller. 

Ved en eventuell utbygging sør for eksisterende gjenvinningsanlegg, foreslås det å etablere en 
separat infiltrasjonsgrøft for inntil 5 pe, ettersom denne tomten er avskjært fra de andre. Disse kan 
vanligvis bestilles som pakkeløsninger hos leverandør. 

4 Overvann 
Det legges opp til at overvann håndteres lokalt, med fall ut ifra framtidige bygg og ut i grøft. Det 
forventes dermed at det ikke er behov for å etablere ledningsnett i forbindelse med drenering av 
området. Det må etableres stikkrenner langs innkjøringene, samt i lavbrekk, da anslått til totalt 6 
stk. 

5 Kostnadsoverslag 
Forutsetninger: 

• Undersøkelser/søknader i forbindelse med infiltrasjonsanlegg er ikke inkludert 

• Spillvannsbelastningen samlet på 1 stk infiltrasjonsanlegg og 1 stk slamavskiller 

• Pris på infiltrasjonsanlegg antas som tilsvarende for vanlig løsmassegrøft, ca 750 kr/m3 

• Vegetasjonsrydding for stikkledninger inn til bebyggelse antas å inngå i generell planering av 
tomtene, og inngår ikke i dette kostnadsoverslaget 

• ÅDT settes til 500 

• Trafikkgruppe A 

• Prisoverslag ut i fra angitte mengder i tabell 

• Overslaget er basert på erfaringspriser fra lignende prosjekt 
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 VA 

Kostnadsoverslag for etablering av nytt VA-anlegg i forbindelse med området er oppsummert i 
tabell 1. 

 
Tabell 1: Kostnadsoverslag for etablering av VA-anlegg i planområdet 

  

Post Beskrivelse Mengde Enhet Enhetspris Sum

Kombinert grøft, gj.snitt dybde 3m 860 m 2000 1 720 000

Fundament/sidefylling/beskyttelseslag 860 m 400 340 000

Gjenfylling 860 m 150 130 000

Spillvannsledning: Ø110 PVC 860 m 350 300 000

Vannledning: Ø90 PE 560 m 300 170 000

Vannledning: Ø50 PE 300 m 200 60 000

Vannkummer 3 stk 100000 300 000

Spillvannskummer 5 stk 30000 150 000

Stikkrenner 6 stk 10000 60 000

Prøving/kontroll/filming/innmåling 1 RS 200000 200 000

Slamavskiller 2 stk 60000 120 000

Pumpekum 2 stk 40000 80 000

Infiltrasjonsgrøft (inkl. peile- og prøvetakingsrør) 345 m3 750 260 000

Infiltrasjonspakke for eventuelt anlegg sør for 

eksisterende gjenvinningsanlegg 1 stk 40000 40 000

DELSUM 3 890 000

Entreprisekostnad 970 000

Rigg og drift (10%) 390 000

Generelle kostnader(planlegging, adm), 15% 580 000

Byggekostnad 4 860 000

Spesielle kostnader (uforutsett, marginer, reserve) 10% 389 000

Prosjektkostnad eks.mva 5 249 000
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 Veg 

Kostnadsoverslag for etablering av ny veg i forbindelse med området er oppsummert i tabell 2. 

Entreprisekostnader for veganlegg er innarbeidet i enhetsprisene. 

 
Tabell 2: Kostnadsoverslag for etablering av veg i planområdet 
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SAMMENDRAG 

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. 

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. 

 

1 Bakgrunn 
I forbindelse med detaljregulering for Stengelsmoen nord i Alta kommune, Troms og Finnmark 
fylke, trengs det en vurdering av fare for flom. Planområdet antas å favne innenfor sikkerhetsklasse 
F2 og dimensjonerende gjentaksintervall er derfor 200 år etter Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 7-2 
«Sikkerhet mot flom og stormflo». 

2 Flomberegninger 
Det er fire ulike metoder som er aktuelle å bruke ved beregning av flom i små felt. Dette er 
flomfrekvensanalyse på eksisterende vannføringsmålingsstasjoner, nasjonale formelverk utviklet av 
NVE, flommodellen PQRUT (baseres på nedbørdata) og den rasjonale formelen (baseres på 
nedbørdata). Hvilke metoder som velges, kommer an på hva slags data som er tilgjengelig.  

 Feltareal og egenskaper 

Planområdets nedbørfelt inkluderer planområdet fra vegkrysset SV1/F30 (jf. plankartet) og alt 
oppstrøms som drenerer til planområdet. Dette gir et feltareal på ca. 4,0 km². Estimerte 
feltparametre er presentert i Tabell 2-1, og oversiktskart er vist på Figur 2-1. Feltet drenerer mot 
nord og består av mest skog og snaufjell, men også noe myr, innsjø og industriområde. Feltet er 
stedvis flatt og stedvis bratt. Feltet ligger for langt unna noen elv eller bekk registrert i NVEs 
database til at feltparametre kan hentes fra NEVINA. Arealfordelingsinformasjonen er beregnet ved 
hjelp av Scalgo. Spesifikk avrenning fra avrenningskartet 1961-1990 strekker seg fra mindre enn 12 
l/s/km² til 16 l/s/km² i nedbørfeltet. Velger å sette spesifikk avrenning lik 16 l/s/km², da 
avrenningskartet ut fra tidligere erfaring antas å underestimere verdiene noe i området. 
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Figur 2-1 Oversiktskart nedbørfelt Stengelsmoen Nord 

 

Tabell 2-1 Feltparametere 

 Navn  Feltareal  
Spesifikk 

avrenning 
Snaufjell Eff. sjø Høyde 

   km² l/s/km² % % min-maks 

 Bekk  4,0 16 54 0,12 30-466 

 

 Flomfrekvensanalyse 

Det er ingen relevante målestasjoner i uregulerte små felt (<50 km²) innen rimelig avstand fra 
analysepunktet, og flomfrekvensanalyse basert på måleserier er derfor ikke aktuelt. Det finnes én 
målestasjon med feltareal 15 km² på Arnøya, 108 km vest for analysepunktet ved Stengelsmoen i 
Alta, men spesifikk avrenning er mye høyere så mye nærmere havet, høydefordelingen er ulik og 
det er uansett litt tynt å gjøre FFA på måleserier fra kun én målestasjon. Velger derfor å fokusere på 
de andre beregningsmetodene. 

 Flomformler for små felt 

NVE har utviklet regresjonslikninger for å beregne kulminasjonsverdier for små felt1. Formlene 

benyttet for å beregne flommer er beskrevet og vist i likningene nedenfor. Likningene er gyldige for 

nedbørfelt med areal på 0-53 km2, qN lik 9-163 l/s/km2 og effektiv sjøprosent på 0-21 %. 

 

1 NVE (2015) «Veileder for flomberegninger i små felt» Veileder 7/2015 
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Middelflommen (QM) beskrives i regresjonsanalysen med følgende likning: 

𝑄𝑀 = 18,97𝑄𝑁
0,864𝑒−0,251√𝐴𝑆𝐸   

hvor QN er nedbørfeltets middelvannføring (m³/s) i perioden 1961-1990 hentet fra NVEs 

avrenningskart, ASE er den effektive sjøprosenten (%) og e er grunntallet e ≈ 2,718.  

Vekstkurven beskrives av følgende likning: 

𝑄𝑇

𝑄𝑀
 =   1 + 0,308𝑞𝑁

−0,137[Γ(1 + 𝑘)Γ(1 − 𝑘) − (𝑇 − 1)−𝑘]/𝑘  

hvor qN er middelvannføring (l/s/km²) i perioden 1961-1990 hentet fra avrenningskartet, Γ er 

gammafunksjonen, T er gjentaksintervall og konstanten k gis av: 

k = −1 + 2/[1 + 𝑒0,391+1,54𝐴𝑆𝐸/100]  

 

Regresjonslikningene gir en kulminerende 200-årsflom med medianverdi lik 3,7 m3/s og et 95 % 

konfidensintervall på 1,9 – 7,5 m3/s.  

Medianverdien for middelflomavrenning beregnes til 315 l/s/km². 

 PQRUT 

Karmodellen PQRUT kan benyttes til å beregne tilløpsflom ut fra nedbørdata. For dette oppdraget er 

det ikke bestilt nedbørdata, og metoden benyttes derfor ikke. 

 Den rasjonale formel 

For små nedbørsfelt (< ca. 5 km²) kan den rasjonale formel brukes til å estimere flom: 

Q = C*i*A 

der C er avrenningsfaktoren, i er dimensjonerende nedbørintensitet (l/s/km2) og A er feltareal i 
km2. Dimensjonerende nedbørintensitet (i) må bestemmes for et gitt gjentaksintervall og med en 
varighet lik feltets konsentrasjonstid tc. For naturlige felt kan følgende formel brukes for å finne tc:  

tc = 0,6 ∙ L ∙ H
-0,5 

+ 3000 ∙ Ase  

 

der L = lengde av feltet i meter, H = høydeforskjellen i feltet i meter, Ase er effektiv sjøprosent 

Feltlengde, L Høydeforskjell, H Effektiv sjøprosent Konsentrasjonstid 

3700 m 436 m 0,12 110 min 

 
Avrenningsfaktor C bestemmes ut fra overflatene i feltet. Utregning av C for totalfeltet er vist under. 
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Tabell 2-2. Beregning av avrenningsfaktor 

 
Avrenningsfaktor Areal A.faktor*Areal 

Skog og annen vegetasjon 0,35 56% 0,196 

Snaufjell 0,70 39% 0,273 

Urbant område 0,78 2% 0,0156 

Dyrket mark 0,15 1% 0,0015 

Myr 0,40 1% 0,0040 

Innsjø 1,00 1% 0,010 

Midlere avrenningsfaktor (vektet snitt) 0,500 

 

For å finne nedbørintensitet i er det tatt utgangspunkt i nærmeste pålitelige IVF-kurve. I Finnmark 
er det langt mellom målestasjoner med godkjente IVF-kurver, og for Alta er nærmeste pålitelige 
IVF-kurve den som stammer fra målestasjonen ved Kirkenes Lufthavn. For konsentrasjonstid 110 
minutter finner vi ved interpolasjon en intensitet på ca. 55,63 l/s/ha, tilsvarende 5563 l/s/km². 

Kulminasjonsflom med den rasjonale metode blir dermed: 

Q = C*i*A = 0,500 * 5563 l/s/km² * 4,00 km² = 11,1 m³/s 

 Valg av flomstørrelse 

Den rasjonale formel gir 3 ganger så stor kulminasjonsverdi som NIFS-metoden. Gjennomsnitt av de 
to kulminasjonsverdiene er 7,4 m³/s. 

NVEs nye veileder for flomfarevurderinger, som i skrivende stund (april 2021) er ute på høring, 
anbefaler å benytte øverste usikkerhetsbånd (97,5-persentilen) fra NIFS-formelverket (nasjonalt 
formelverk for små nedbørfelt) ved forenklede flomfarevurderinger for felt under ca. 50-60 km². 

I vårt tilfelle gir dette kulminasjonsverdi på 7,5 m³/s. Dette er nesten nøyaktig det samme som 
gjennomsnittet av de to metodene, og velger derfor å benytte 7,5 m³/s som kulminasjonsverdi før 
klimapåslag. 

Tabell 2-3. Flomstørrelser beregnet med ulike metoder. 

 NIFS-formel 

(middelverdi 

Q200) 

Den rasjonale 

formel 

Gjennomsnitt av 

de to metodene 

NIFS-formel (øvre 

usikkerhetsbånd) 

 m³/s m³/s m³/s m³/s 

Q200 3,7 11,1 7,4 7,5 

 Klimapåslag 

Klimaprofil Finnmark (referanse) anbefaler at det for store, snøsmeltedominerte vassdrag i 
Finnmark ikke tillegges klimapåslag, mens det for mindre nedbørfelt som reagerer raskt på 
nedbørhendelser bør tillegges et klimapåslag på minst 20%. Vårt nedbørfelt er per definisjon et lite 
nedbørfelt som reagerer raskt på nedbørhendelser (anslått konsentrasjonstid 110 minutter ved den 
rasjonale formel). Det vurderes derfor riktig å benytte klimaprofilens anbefaling om 20% 
klimapåslag. Dette gir en dimensjonerende flom inkludert klimapåslag på 9 m³/s for nedbørfeltet. 
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3 Forenklet hydraulisk vurdering 

 Vurdering av aktuelle tiltak 

Nedbørfeltets utløpspunkt er satt med utgangspunkt i lavbrekket omtrent ved svingen på 
Gargiavegen, og de automatisk genererte dreneringslinjene for feltet antyder at mesteparten av 
feltet drenerer dit via en forsenkning i terrenget (grusveg/grussti). Planområdet møter denne 
forsenkningen i sørvestre hjørne av BKB3, der grusvegen/forsenkningen møter vegen til 
Stengelsmoen. 

For å unngå at kulminasjonsvannføringen renner tvers gjennom område BKB3, vil det være naturlig 
å lage en grøft sør for/i området som skjærer av dreneringsvegen og leder vannet til et utløpspunkt, 
fortrinnsvis en stikkrenne/kulvert og gjerne ved et naturlig lavbrekk på vegen. 

Vegvesenets vegkart på nett viser ingen stikkrenner på vegstrekningen av Gargiavegen forbi 
planområdet. Nærmeste stikkrenner i vegkartet er ved Tangen Østre, en drøy kilometer lengre nord 
på fylkesvegen. Dette antyder at det vanligvis er så lite vann langs vegen på strekningen at 
overvannshåndtering ikke er et tema bortsett fra ved de største bekkene.  

Grunnforholdene i området, som ifølge NGUs løsmassekart i all hovedsak er nokså tykke 
elveavsetninger med mye sand og grus, har nok også en del å si her. Grus og sand har god evne til å 
absorbere vann fram til de vannmettes. Massene er vannmettet under grunnvannsspeilet og når 
nedbørintensiteten er så høy at grunnen ikke rekker å infiltrere vannet raskt nok, slik at vi i stedet 
får overflateavrenning. 200-årsflom er en slik situasjon med så høy nedbørintensitet at grunnen må 
antas vannmettet og vi regner med at all vannføring ved kulminasjonsflom går til 
overflateavrenning. Med andre ord er behovet for stikkrenner/kulverter til stede i en flomsituasjon 
selv om det ikke er det til daglig. Konsekvensen ellers er oversvømmelser ved vei og ved 
lavtliggende arealer i planområdet. 

Det finnes et annet alternativ som forhindrer oversvømmelse av lavtliggende arealer: Heving av 
byggegrunn. En slik løsning vil ikke hjelpe for overvannshåndteringen og drenere vannmassene til 
nedstrøms side av veien, men man unngår oversvømmelser for planområdet fra annet enn den 
lokale nedbøren. Det vil uansett være gunstig å heve byggegrunnen i området til et godt stykke 
over nærliggende veier. 

 Grøftedimensjoner 

Avskjærende grøft dimensjoneres etter beregnet kulminasjonsflom. Det settes ikke krav om 
erosjonssikring, men det forutsettes at grøften anrettes slik at både bunn og sideflater i grøfta har 
steinstørrelser i fornuftige dimensjoner og at sideflatene har en helning på 1:1,5. Eksempel på 
steinstørrelser gis senere i dette avsnittet. 

Det forutsettes trapesformet kanaltverrsnitt. Terrenget er svært flatt i området, og dette påvirker 
størrelsen på både grøfter og stikkrenner. 

Med 0,5 m bunnbredde, Mannings ruhet M=30 og bunnhelning satt til 0,5% vil grøften måtte være 
minst 1,67 m dyp i den grunneste enden for å ha god nok kapasitet. Grøften vil dog kun ha 
tilstrekkelig kapasitet gitt at dreneringsevnen videre er god. Dette krever tilstrekkelig stor 
stikkrenne under fylkesvegen og at vannet også renner godt unna på nedstrøms side av vegen. Per i 
dag er det ikke noen stikkrenner under fylkesvegen i nærområdet, og også relativt flatt ca. 50-100 
m østover nedstrøms vegen. 

For en utløpskontrollert udykket kulvert viser anslag med nomogram at nødvendig diameter vil 
være over 2 m. Dette er meget stort, og flere ganger større enn de nærmeste stikkrennene langs 
vegen, ifølge Vegvesenets vegkart på nett. Nomogram er vist på neste side. 
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4 Konklusjon og videre anbefalinger 
200-årsflom er beregnet med ulike beregningsmetoder, og det er valgt å sette dimensjonerende 
flom lik 97,5-persentilen fra flomformlene for små felt, som også er nesten identisk lik 
gjennomsnittet av resultatet fra de to metodene. Kulminasjonsverdi før klimapåslag er 7,5 m³/s. 

I tråd med NKSS og NVEs anbefalinger benyttes 20% klimapåslag, som gir dimensjonerende flom 
inkludert klimapåslag lik 9 m³/s.  

Området består i hovedsak av permeable løsmasser, men ved 200-årsflom skal det ikke antas 
drenering til grunnen. Det gir behov for tiltak i form av heving av byggegrunn eller grøfter og 
stikkrenner for å unngå at området oversvømmes ved dimensjonerende flom. 

En oppsamlende grøft i oppstrøms ende av planområdet vil bli relativt stor ettersom det er meget 
flatt på strekningen. Ved å bestemme minst 0,5% fall, 0,5 m bunnbredde og sidehelning 1:1,5 vil 
grøfta trenge 1,67 m dybde i den grunneste enden for å ha nok kapasitet. 

Grøften vil kun ha en funksjon dersom vannet ledes videre bort fra området gjennom grøft eller 
under veien i en kulvert / stor stikkrenne. Det er ingen tilgjengelige stikkrenner under Gargiavegen i 
området per i dag. Nødvendig diameter for dimensjonerende flom er anslått med nomogram til ca. 
2 m. Dette er relativt stort, og vil kun ha en effekt dersom det også grøftes på motsatt side av veien. 

Alternativt kan heving av byggegrunn være en løsning for å unngå oversvømmelser på 
planområdet. Det vil ikke forhindre oversvømmelse av adkomstveg eller Gargiavegen, men disse 
vegene ville uansett blitt oversvømt ved beregnet vannføring ettersom det ikke finnes stikkrenner 
med tilstrekkelige dimensjoner der. Nødvendig heving er ikke beregnet i denne forenklede 
vurderingen, da det krever en mer avansert hydraulisk modell. Mht. til at det er meget flatt i 
området vil ikke oversvømmelsene over Gargiavegen bli særlig høye, og heving til ca. 0,5-1,0 m 
over nærmeste veg (Gargiavegen, adkomstveg og veg sør for området) er sannsynligvis rikelig. 

Mer detaljert dimensjonering bør utføres i en senere fase, når det også er valgt om det skal utføres 
heving av byggegrunn eller legging av stikkrenne og graving av grøfter. 


	20170011_Planbeskrivelse_[sluttbehandling]
	1  Innledning
	1.1 Bakgrunn
	1.2 Om forslagsstiller

	2 Planområdet
	2.1 Oversiktskart
	2.2 Dagens bruk
	2.3 Planstatus
	2.4 Eiendomsforhold
	2.4.1 Eiendomskart
	2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter


	3 Planforslaget
	3.1 Planens intensjon
	3.2 Planens dokumenter
	3.3 Planavgrensning
	3.4 Reguleringsformål
	3.4.1 Bebyggelse og anlegg
	3.4.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur
	3.4.3 Grønnstruktur


	4 Konsekvensutredning
	5 Virkninger av planforslaget
	5.1 By- og stedsutvikling
	5.2 Byggeskikk og estetikk
	5.3 Barn og unges interesser
	5.4 Demografiske forhold
	5.5 Sosial infrastruktur
	5.6 Folkehelse
	5.7 Friluftsliv
	5.8 Landskap og natur
	5.8.1 Vurdering etter naturmangfoldlovens (nml.) prinsipper §8-12:

	5.9 Lokalklima
	5.10 Miljøvennlig energiforsyning
	5.11 Naturressurser
	5.12 Landbruk (inkl. jordbruk, skogbruk og reindrift)
	5.13 Risiko- og sårbarhet
	5.14 Samiske interesser
	5.15 Teknisk infrastruktur
	5.16 Trafikkforhold
	5.17 Universell utforming
	5.18 Verneverdier
	5.19 Gjennomføring
	5.19.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav
	5.19.2 Tidsplan for gjennomføring
	5.19.3 Økonomi


	6 Planprosess og medvirkning
	6.1 Om planprosessen
	6.2 Oppsummering av innspillene ved varsling

	7 Begrunnelse for valgte løsninger
	VEDLEGG
	Planstatus
	Planer, mve, dispensasjonssøknader under utarbeidelse i og inntil planområdet
	Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm som er relevant Statlige planretningslinjer (SPR), bestemmelser med mer som er relevant for planarbeidet


	Vedlegg 4 - Avklaring forholdet til KU-bestemmelser i PBL 110419
	Vedlegg 5 - Orienterende geoteknisk vurdering 160418
	Vedlegg 6 - Geotekniske grunnundersøkelser 050418
	10201547-RIG-TEG-003.pdf�
	Sheets and Views�
	003�


	10201547-RIG-TEG-610.pdf�
	Sheets and Views�
	610�


	10201547-RIG-TEG-611.pdf�
	Sheets and Views�
	611�


	10201547-RIG-TEG-612.pdf�
	Sheets and Views�
	612�



	Vedlegg 7 - Skredvurdering 250118
	Vedlegg 8 - Adkomstveg - plantegning, lengde- og normalprofil 060820
	10206896-RIVEG-TEG-B001
	10206896-RIVEG-TEG-B002
	10206896-RIVEG-TEG-C001
	10206896-RIVEG-TEG-C002
	10206896-RIVEG-TEG-F001

	Vedlegg 9 - Trafikkvurdering 101120
	Vedlegg 10 - VVA-kostnadsoverslag 121020
	Vedlegg 11 - Forslag til VA-løsning 121020
	10206896-03-RIVASS-NOT-001 Flomfarevurdering Stengelsmoen nord (1) (002)

