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1  Innledning 
 

1.1 Bakgrunn 
Eiendommen som reguleres, bestod tidligere av Transfarelv skole, denne ble lagt ned da Saga 
skole åpnet. Det var en del politiske diskusjoner om hva bygget skulle benyttes til, men det endte 
med å stå tomt. Området var satt av til offentlig privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel 
som ble vedtatt i 2011.  
 
Kommunen har ved en tidligere anledning vurdert å regulere eiendommen til eneboliger, men slo 
det fra seg. I 2020 besluttet kommunen for å legge eiendommen ut for salg. Samtidig var området 
foreslått satt av til boligbebyggelse i forslag til ny kommuneplanens areadel, som var under 
rullering. Eiendommen ble kjøpt av Sundstrøm Eiendom AS ved Christer Sundstrøm, med 
intensjon om å utvikle eiendommen til boligtomter for salg.  
 
Planarbeidet ble satt i gang høsten 2020, av plankonsulent Rambøll Norge AS, nå He nning Larsen 
som er et datterselskap av Rambøll. Formålet med denne planen er å utvikle eiendom 38/291, der 
gamle Transfarelv skole tidligere var, til boligtomter for salg. Det planlegges for ni eneboligtomter 
med tilhørende anlegg, veg og teknisk infrastruktur, samt at det skal reguleres snarvei som 
knyttes til Aspemyra i sør og etableres lekeplass i feltet.  

 

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver:  
Sundstrøm Eiendom AS, ved Christer Sundstrøm 

Tlf.: 957 81 449  
E-post: post@christersundstrom.no 

 

Planfaglig konsulent: 
Henning Larsen/Rambøll Norge AS, avd. Alta, ved oppdragsleder Karianne Lund Heitmann 
Tlf.: 476 19 087 
E-post: karianne.heitmann@ramboll.no. 
 
Area- og samfunnsplanlegger: Marie Dølør McDougall 
Tlf.: 975 87 006 
Epost: marie.mcdougall@henninglarsen.com 
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2 Planområdet 
 

2.1 Oversiktskart 

 

2.2 Dagens og tidligere bruk 
Planområdet er i dag ubebygd, men 
bestod tidligere av gamle Transfarelv 
skole. Skolebygget er i dag revet og 
eiendommen er ubebygd i påvente av 
etablering av boligfeltet. Innenfor den 
gamle skoletomta, er det arealer som har 
blitt brukt til blant annet fotballbane og 
lek i tillegg til andre aktiviteter. I dag er 
det ingen aktivitet innenfor planområdet, 
annet enn at stiene i og i nærheten av 
planområdet blir brukt.  

 

 

 

 

 

Figur 1 Oversiktsbilde som viser hvor planområdet er med svart ring. 

Figur 2 Bilde tatt i 2009 da skolen var i bruk. Skolebygget er i dag 
revet. Kilde: Norgeskart. 
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Bildene over er tatt mot sørvest og viser området mot Aspemyra. Bildene viser også at det er en 
del høydemeter fra planområdet og til Aspemyra boligfelt.  

 

 

Figur 3 Bilder fra befaring av tomta. Bilde: Rambøll 2021 

Figur 4 Ortofoto med planens begrensing, hentet fra GISLink. Ortofoto er fra 2018. 



 
               Samfunnsutvikling 
               Areal- og samfunnsplanlegging 

 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Transfarelv boligområde 20210002 Alta  kommune | 7 

2.3 Planstatus 
Tiltaket er i tråd med gjeldende planer, området er satt av til boligbebyggelse i kommuneplanens 
arealdel, som har planID 5403_20170001 og ble vedtatt 15.02.2021. Da planarbeidet startet, var 
ikke dette vedtaket gjort ennå, men det var i tråd med forslaget til kommuneplanens arealdel som 
hadde vært ute på offentlig ettersyn.  

 
Det er ingen reguleringsplaner som ligger inntil eiendommen, men planlagt sti knytter sammen 
denne planen med reguleringsplanen for Aspemyra boligområde, PlanID 5430_20060014.  
 

 

 

 

 

Figur 5 Planens begrensing vises i rødt over kommuneplanens areadel. 
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Figur 6 Planens begrensing og gjeldende tilgrensende reguleringsplan for Aspemyra boligområde. 
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2.4 Eiendomsforhold 

 

2.4.1 Eiendomskart 

2.4.2 Hjemmelsforhold og rettigheter 

EIENDOM 

GNR/BNR 

HJEMMELSHAVERE AREAL 

M2 

DAGENS 

PLANSTATUS 

FORESLÅTT PLANSTATUS 

Direkte berørte eiendommer 

38/291 Privat 12867  Boligbebyggelse Bolig, veg, lekeplass, VA ++ 

38/111 
 Privat (sti) 290901 LNFR Turveg 

38/469 Alta kommune (G/S)  5704 Veg Veg, G/S 

38/470 SVV (E6) 46759 Veg Veg 

38/849 Alta kommune 3158 
Annen veggrunn 
- tekniske anlegg Veg 

Naboeiendommer 

38/114 Privat 25552 LNFR   

38/222 Privat 184428 LNFR   

38/251 Privat 39189 LNFR  

38/293 Privat 2054 Boligbebyggelse  

38/327 Privat 1160 LNFR  

38/328 Privat 2101 LNFR  

38/338 Privat 19335 LNFR   

Figur 7 Plangrense og eiendommer i og rundt planområdet. 
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3 Planforslaget 

 Figur 8 Plankartet 

 

3.1 Planens intensjon 
Formålet med denne planen er å utvikle eiendom 38/291, der gamle Transfarelv skole tidligere 
var, til boliger. Det planlegges for ni eneboligtomter med tilhørende anlegg, veg og teknisk 
infrastruktur, samt at det skal reguleres snarvei som knyttes til Aspemyra i sør og etableres 
lekeplass i feltet.  

 

3.2 Planens dokumenter 
Planforslaget består av følgende dokumenter: 

1. Plankart m/tegnforklaring, datert 12.07.2022 

2. Bestemmelser, datert 12.07.2022 

3. Planbeskrivelse, datert 12.07.2022  

- Vedlegg 1: Referat av oppstartsmøte med kommunen 

- Vedlegg 2: Refererte innspill etter varsel om oppstart 

- Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 

- Vedlegg 4: Planinitiativ tilsendt kommunen før oppstartsmøte 
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- Vedlegg 5: Innkomne innspill samlet 

- Vedlegg 6: VAO-plan 

- Vedlegg 7: Vegskisser 

- Vedlegg 8: Geoteknisk rapport fra GeoNord 

- Vedlegg 9: Geoteknisk vurdering av stabilitet og erosjon fra GeoNord 

- Vedlegg 10: Støyutredning fra Rambøll 

- Vedlegg 11: Sol-/skyggediagram 

Dokumentene er utarbeidet iht. SOSI-standard og Alta kommunes maler. 

 

3.3 Planavgrensning  
Planavgrensningen omfatter hele eiendom 38/291, samt deler av gang- og sykkelveg og E6 for å 
kunne oppgradere avkjørsel til området. I tillegg inkluderes areal på 38/111 for å sikre 
sammenhengende sti/snarveg i tilknytning til Aspemyra.  

 

3.4 Reguleringsformål 
Området er i hovedsak regulert til boligbebyggelse, kjøreveg, lekeplass, VA-anlegg og 
grønnstruktur. I tillegg er også formål for annen veggrunn, gang- og sykkelveg og snøopplag å 
finne i planen.  

 

3.4.1 Bebyggelse og anlegg 

a. Boligbebyggelse – frittliggende småhus 
På hver tomt tillates det etablert én enebolig med tilhørende bygg og anlegg. Det kan 
etableres utleiedel i eneboligene, og hver enebolig kan ha en garasje/carport. Utleiedel kan 
ikke overstige 40 % av boligens BRA, og kan ha maks BRA på 65 m2. Det tillates også mindre 
bygg som uthus, grillstue m.m. på til sammen maks 30 m2 BRA. Totalt bebygd areal per 
tomt skal ikke overstige 35 % av tomtas areal.  

Det er et ønske fra forslagsstiller at boligene i  feltet får et moderne uttrykk på feltet og 
derfor er det i bestemmelsene sagt at husene skal ha flatt tak eller pulttak med inntil 10 
graders vinkel. Samtidig ønsker man at det skal knyttes sammen med eksiterende 
bebyggelse i nærområdet, så det skal tas inn elementer i bebyggelse som også reflekter 
dette, herunder material- og fargebruk. 

Tillatte byggehøyder varierer noe per tomt ettersom hvordan de ligger i terrenget. Se 
planbestemmelsene for nøyaktige høyder for hver tomt. Det stilles også krav til 
uteoppholdsarealer (100 m2 per boenhet) og parkering, jf. bestemmelsene.  

Det gjøres oppmerksom på rekkefølgekravene i bestemmelsene (pkt. 2.1), som blant annet 
omhandler geotekniske forhold, stabilitetstiltak, støytiltak, bestemmelser om gjerder og 
flomtiltak. 
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b. Vann- og avløpsanlegg 
Det er satt av areal til minirenseanlegg i planområdet. Se vedlagt VAO-plan for flere 
detaljer. Dette er et privat anlegg.  

 

c. Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg 
Det er satt av areal til snøopplag/snødeponi. Dette er felles for alle boligene som etableres i 
området. 

 

d. Lekeplass 
Lekeplassen skal etableres som en nærlekeplass og gjerdes inn i henhold til Alta kommunes 
lekeplassnorm. Det er ikke krav til småbarnslekeplass i eneboligfelt, jf. lekeplassnormen. 
Selve utformingen skal detaljprosjekteres i byggesaksfasen. Størrelsen på lekeplassen er 
godkjent av Alta kommune, avd. Park og idrett.  

Deler av tomta er skrå, så kan hende det egner seg med en akebakke, sklie eller lignende. 
Selv om det ikke er krav til småbarnslekeplass, kan det være fint å inkludere 
aktiviteter/apparater egnet for små barn (0-6 år) likevel dersom det er plass, eksempelvis 
sandkasse og babyhuske (rammesete). Det antas at større barn i all hovedsak vil benytte 
seg av lekeplasser/aktivitetsområder på Aspemyra og Saga skole.  

 

3.4.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur  

a. Kjøreveg  
Kjøreveger skal være felles for alle boligene i feltet. Vegene skal ha asfaltdekke, 
tilfredsstillende belysning og skilting. 

 

b. Gang- og sykkelveg  
Gang- og sykkelvegen som går langs E6 er offentlig og det gjøres ingen tiltak på denne. 
Arealet er inkludert i planforslaget for å sikre nok areal til utbedring av kryss mot E6 for 
kjørevegen, samt frisiktsoner.  

 

c. Annen veggrunn – teknisk anlegg  
Annen veggrunn skal brukes til teknisk infrastruktur, grøfter, snøopplag, søppelhåndtering 
og liknende som er nødvendig av hensyn til vegformålet.  

 

3.4.3 Grønnstruktur 

a. Turveg 
Det går en sti/snarveg som kobler sammen Aspemyra med Transfarelv/Nerskogen. Denne 
reguleres til turveg i planforslaget. Deler av stien brukes til skiløype på vinteren, og dette 
skal videreføres. 
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b. Friområde 
Dette er et bufferareal mot landbruk. Det skal også ivareta landbruksgrøft. 

 

  

Figur 9 Arealtabell, hentet fra Focus Arealplan 
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3.4.4 Hensynssoner - sikringssone 

a. Frisikt  
Frisiktsone skal sikre frisikt for trafikanter. Det er ikke lov å etablere tiltak som er til hinder 
for sikt, eller tiltak som er høyere enn 0,5 m.  

 

b. Rød støysone 
Det skal ikke etableres støyfølsom bebyggelse innenfor rød støysone, herunder bolig, skole, 
barnehage, helseinstitusjon og fritidsbolig, inkludert uteoppholdsareal tilknyttet disse.  

 

c. Gul støysone 
For støyfølsom bebyggelse i gul støysone kreves det at uteoppholdsarealer og støynivå 
utenfor vinduer i rom med støyfølsomt bruksformål er under grenseverdier gitt i tabell 2 i 
T-1442/2021 (KMDs retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen).  

 

 

3.4.5 Bestemmelsesområder 

a. Krav om nærmere undersøkelser, overvåking og klargjøring av virkninger 
GeoNord har gjennomført grunnundersøkelser i området, se geoteknisk rapport i vedlegg 8 
samt ROS-analysen i vedlegg 3. Deler av planområdet har ikke tilstrekkelig stabilitet, og 
forsterkningstiltak må gjennomføres. Det er derfor lagt et bestemmelsesområde over 
aktuelt område, samt rekkefølgekrav, som skal sikre at forsterkningstiltak blir gjennomført 
før andre tiltak kan iverksettes. Dette gjelder for tomtene T1 og T3. 

Figur 10 Hensynssonetabell, hentet fra Focus Arealplan 
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Figur 11 Bestemmelsesområdetabell, hentet fra Focus Arealplan 
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4 Konsekvensutredning 
Plantiltaket er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, med endringer gjeldende fra 
01.01.2019.  

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes Aktuelt Vurdering 

a) Regionale planer, kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner og 
områdereguleringer for tiltak i forskriftens vedlegg I og II 

Nei Fanges ikke opp 
av § 6. 

b) Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg I, unntatt der aktuelt 
tiltak er utredet i tidligere plan 

Nei Fanges ikke opp 
av vedlegg I. 

c) Tiltak i forskriftens vedlegg I som behandles etter annet lovverk enn 
pbl 

Nei Behandles ikke 
etter annet 
lovverk. 

 

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes dersom de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn 

Aktuelt Vurdering 

a) Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg II, unntatt der 
tiltaket er utredet i en tidligere plan. 

Nei Fanges ikke opp 
av vedlegg II. 

b) Tiltak i forskriftens vedlegg II som behandles etter annen lov enn pbl. Nei Behandles ikke 
etter annet 
lovverk. 

 

Konklusjon 

Samlet vurderer forslagsstiller at tiltaket ikke er av en slik art at det utløses krav om 
konsekvensutredning. Det er ingen punkter i vedlegg I eller II som ser ut til å utløse KU eller og 
derfor vurderes ikke § 10. Aktuelle plantema vurderes å kunne håndteres på tilfredsstillende måte 
gjennom planbeskrivelse og ROS-analyse. Plantiltaket er også i tråd med gjeldende KPA.  
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5 Virkninger av planforslaget 
 

5.1 By- og stedsutvikling  
Eksisterende forhold: 
Planområdet, som tidligere bestod av Transfarelv gamle skole, ligger ca. 8,5 km fra Alta sentrum 
og ca. 2,5 km fra Kronstad. Det ligger rett ved E6 med boliger på den ene siden av veien og gårder 
og jorder på den andre siden. Aspemyra og Saga ligger like sør for planområdet.  

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
I kommuneplanens arealdels bestemmelse 1.7.1, sies det at planer og nye tiltak skal gi et positivt 
bidrag til lokal stedsutvikling i distrikt, nærområde og by. Det vurderes at tiltaket bidrar til dette, 
både for Transfarelv i seg selv, og for de som bor i nærområdet. Planområdet er et 
transformasjonsområde, hvor den gamle skoletomten omformes til boligtomter med gode 
uteoppholdsarealer og lekeområder. I tillegg ligger området like ved et busstopp, noe som gjør at 
en kan benytte seg av kollektivtransport og ikke nødvendigvis være så avhengig av bil.   
 

5.2 Byggeskikk og estetikk 
Eksisterende forhold: 
Eiendommen er i dag ubebygd, men fram til starten av 2021 sto det tidligere skolebygget til 
Transfarelv skole her. Skolebygning hadde flere karakteristiske trekk fra gjenreisningsarkitekturen, 
med saltak i skifer og kledd i stående panel malt i rødt med hvite og grønne detaljer.  

 
Like vest for planområdet ligger tre eiendommer, alle med gulmalte bolighus og rødmalte 
låver/uthus og saltak i skifer. Øst for planområdet ligger to eneboliger med saltak uten skifer. 
Byggestilen er typisk for 1950- og 1960-tallet, jf. Alta kommunes byggeskikksveileder. Spesielt 
gjenreisningsbebyggelsen er et særpreg i Alta. 

 
Omtrent 200 meter vestover langs E6 mot Alta sentrum møter en på bebyggelse fra senere 
byggeperiode; husene står tettere og er oppført mellom 1950- og 1990-tallet. Byggeformen er 

Figur 12 Boligbebyggelse vest for planområdet med gule bolighus og røde låver, alle med saltak og skifer.  Bilde: Google 

Streetview. 
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også noe mer variert på husene; en blanding av saltak og valmet tak er å finne, samt forskjellig 
taktekke. En kan også skimte Aspemyrabrinken boligfelt oppå bakken. Her er boligene oppført i 
moderne byggestil med flatt- og pulttak. 

 
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Alta kommunes byggeskikksveileder peker på at man ønsker å bevare gjenreisningsbebyggelsen i 
Alta. Dette betyr ikke nødvendigvis at man skal bygge gjenreisningshus i 2022, men at man bør 
bruke innslag av stedbundne materialer, som eksempelvis tre og skifer, i nybygg som skal 
etableres i områder med gjenreisningsbebyggelse.  

 
Det pekes også på de unike furuskogområdene i Alta, samt terrengformasjonene (morene). N ye 
bygg bør etableres og bygges på en måte som harmonerer med terreng, landskap og naturen 
rundt. Her spiller material- og fargevalg en stor rolle, i tillegg til byggehøyder. Skissen under er et 
eksempel på et hus som er tenkt etablert i feltet: 

Figur 14 Boligbebyggelse øst for planområdet. Bilde: Google Streetview. 

Figur 13 Ulike byggestiler langs E6 i Nerskogen. Bilde: Google Streetview. 
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Det er lagt inn bestemmelser som ivaretar byggeskikk og estetikk i planforslaget, blant annet at 
tiltak skal utføres i tråd med byggeskikksveilederen. og harmonere med omgivelsene. 
Bestemmelser for byggehøyder for de ulike tomtene sikrer at boligene ikke ruver i terrenget. Det 
vurderes at planforslaget ikke vil ha negativ konsekvens for byggeskikk og estetikk i nærområdet, 
da hus i området har er fra ulike tidsperioder og følgelig ulik byggeskikk, og i de senere år er det 
etablert flere hus i planlagt byggestil på Aspemyra.  

 

5.3 Barn og unges interesser 
Eksisterende forhold: 
Planområdet ligger i nærheten av Saga skole og har en del boliger i nærområdet. Saga skole har i 
dag fotballbane og andre lekearealer. I tillegg er det skiløyper, turløyper, skileikanlegg og 
akebakker i nærområdet. Like ved planområdet er det rikelig med skog og barmarksområde som 
ble mye brukt av elevene som gikk på den nedlagte skolen.  

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det vurderes at tiltaket er positivt for barn og unges interesser. Snarveien mellom Transfarelv og 
Aspemyra opprettholdes, noe som gjør ferdselen tryggere og kortere til blant annet Saga skolen 
og til andre leke-, friluft- og turområder. I tillegg vil flere barn få tilgang til de flotte anleggene som 
er etablert i Saga de siste årene. Det skal etableres en nærlekeplass i planområdet for boligfeltet. 

  

Figur 15 Skisse av bolig, tegnet av Haldde Arkitekter. 
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5.4 Demografiske forhold 
Eksisterende forhold: 
Per i dag er det ingen hus eller noen som bor innenfor planområdet. Det er spredt bebyggelse 
rundt planområdet, og det er ikke veldig høyt befolkningstall her. Utenom Saga, er det ingen 
etablerte boligfelt i umiddelbar nærhet og den bebyggelsen som finnes er etablert sporadisk over 
flere tiår. Det antas at det ikke er så mange barn her.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Med en beregningsnøkkel på 2,3 beboere per boenhet kan det komme til å bo i overkant av 20 
personer her. Det tillates en utleieenhet per enebolig, og det antas at de fleste vil etablere dette. I 
så tilfelle kan det bli mellom 30 og 40 personer i boligområdet. 

 

5.5 Sosial infrastruktur 
Eksisterende: 
Nærmeste skole er Saga skole som ligger under 1 km unna og er en 1.-4. skole. Kapasiteten ved 
Saga skole har alltid vært et omdiskutert tema både politisk og i mediene, men ved innføring av 
kun 1. – 4. klasse, er kapasiteten blitt bedre for denne aldersgruppen. Barn fra 5. – 7. klasse vil 
sogne til andre skoler noe lengere unna, for eksempel Elvebakken, her vurderes kapasiteten til å 
være relativt god.  

 
Nærmeste barnehage er ca. 2 km unna, Saga barnehage. Kapasiteten ved denne barnehagen 
vurderes å være ganske full. Det finnes også barnehager på Kronstad, i Kaiskuru, i tillegg til mange 
barnehager mellom Saga og sentrum som også har kapasitet.  

 
Nerskogen IL er et aktivt idrettslag som holder til i Saga-området og som Transfarelv sogner til. De 
tilbyr organiserte aktiviteter for barn og unge, innenfor ski, sykkel, håndball og fotball.  
 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det vurderes det at det er tilstrekkelig kapasitet ved Saga skole for 1.-4. klassinger til å inkludere 
barn som bosetter seg i feltet, ved samme skole som sine naboer og lekekamerater i nærområdet. 
Også idrettslaget vil kunne virke som en sammenknytning for disse barna. Boligfeltet vurderes 
derfor å ha en positiv virkning på både skole og idrettslag, slik situasjon og kapasitet er pr. nå. 

 
Når det gjelder barnehagesituasjonen, må de fleste påregne å få plass ved en annen barnehage 
enn Saga barnehage. Dette er ikke like kritisk, da mange foreldre uansett ville valgt en barnehage 
som er nærmere arbeidsplassen. Ved en antagelse om at de fleste som bor her, vil jobbe mellom 
Transfarelv og sentrum, er det mange relativt godt tilgjengelige barnehager på dette strekket. Det 
er både kommunale og private barnehagetilbud. For idrettslaget er det positivt at det etableres 
boligfelt og flere barn kan delta aktivt i deres aktiviteter.  

 
Planområdet ligger omtrent 4 km fra Elvebakken der man finner matbutikker, apotek, legesenter 
og andre forretninger. I tillegg er det også matbutikk på Kronstad, ca. 2 km unna.  
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5.6 Folkehelse og friluftsliv 
Eksisterende forhold: 
Da Transfarelv skole var i drift ble uteområdene i nærheten brukt til lek og opphold. På nordsiden 
av skolen er det et område som har vært bruk til blant annet fotballbane, i tillegg ble skogen brukt 
til lek og opphold. Pr. i dag er det heller lite aktivitet her og det meste av apparater og bebyggelse 
er fjernet. Allikevel er tilkoblingen god til mange fine turområder og uteoppholdsarealer i 
nærområdet. Stien/snarvegen til Aspemyra sikrer dette. I tillegg har man sjø og fjære på andre 
siden av E6.  

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det vurderes at tiltaket er positivt for folkehelsen, da tilgangen til områdene i sør gjøres mer 
tilgjengelig med videreføring og sikring av kobling til snarveien til Aspemyra.  Boligene vil blant 
annet ha direkte nærhet til flere turområder, tur- og skiløyper, akebakke, badevann, fine 
uteområder, gode solforhold og andre friluftslivsaktiviteter.  
 

Tiltaket er også i samsvar med «Alta vil», kommuneplanens samfunnsdel for Alta kommune 
vedtatt i juni 2015. I mål 12 heter det at «Alta vil kjennetegnes av god folkehelse og aktiviteter 
som fremmer helse i hele befolkningen i et forebyggende perspektiv». Planforslaget er i samsvar 
med underpunktene a), b), c) og d). 
 
Planområdet har også en flott utsikt over Altafjorden, Elvebakken, flyplassen, Komsatoppen og 
mot Rafsbotn. Forskning viser at de som bor blant fine omgivelser, melder om en bedre helse og 
en studie gjort av forskere ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, viste at vindusutsikt 
til naturlandskap i tillegg ga bedre rehabilitering (Kilde: https://forskning.no/hva-har-fin-utsikt-a-
si-for-helsa/455392).  

  

Figur 16 Utsikt tatt fra planområdet. Bilde: Rambøll 
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5.7 Landskap og natur 
Eksisterende forhold: 
Planområdet består i dag for det meste av en tidligere grusbane, skog og delvis igjengrodde 
utearealer. På NGUs løsmassekart er planområdet klassifisert som breelvavsetning. «Materiale 
transportert og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig 
kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer som 
terrasser, rygger og vifter. Mektigheten er ofte flere ti-talls meter» Kilde: NGU, 2021.04.07.  
Skogen i og rundt planområdet er hovedsakelig barskog av lav bonitet, jf. NIBIOs karttjeneste 
Kilden. Det er også innslag av lauvtrær.  

Det er ikke påvist noen spesielle arter innenfor planområdet pr dags dato i Artsdatabanken. Det 
finnes noen rødlistede arter i nærområdet, da spesielt på andre siden av E6. dette er fugler som 
teist (1979) og Vipe (2020). Den ene observasjonen er nokså gammel, mens den andre er av ny 
dato og har en klar avgrensning i kartet som ikke berører i planområdet.  

 

Figur 17 Løsmassekart fra NGUs kartløsninger, hentet fra GeoNords rapport i vedlegg 8. Planområdet markert med rød 
ring.  
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På Naturbases kart, ser vi at den sørlige delen av planområdet består av noe myr, som en del av et 
noe større myrområde. Denne myra krysses i dag av stien som går mellom Aspemyra og 
planområdet.  

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
En kan tydelig se breelvavsetningenes former i planområdet, jf. NGUs beskrivelse over. Den 
terrasserte formen på planområdet antas imidlertid å være menneskeskapt fra da skolen ble 
bygd. 

Denne terrasseringen har lagt føringer på hvordan tomtene er plassert i planforslaget. En har 
forsøkt å følge terrengets naturlige former så langt det lar seg gjøre for å minimere 
terrenginngrep. Andre grep som er gjort i planforslaget er å tillegge ulike byggehøyder for 
tomtene slik at bebyggelsen ikke blir for ruvende i terrenget. Det er også lagt inn en bestemmelse 
som skal sikre at furu og bjørk ivaretas i området der det er mulig. Vegetasjonen kan bidra til å 
«skjule» bebyggelsen noe fra veien, samt hindre innsyn for de som skal bo her.  

Figur 20 3D-illustrasjon av planområdet. Transfarelv skole markert med rød stjerne. Kilde: Alta kommunes kartløsning.  

Figur 18 Naturtyper i og rundt planområdet. Myr. 

Kilde: Naturbase. 
Figur 19 Arter i området rundt planområdet. Kilde: 
Artsdatabanken. 
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Det vurderes at planforslaget vil ha liten eller ingen negativ virkning på registrerte arter i 
nærområdet. De truede artene ligger på andre siden av E6 og aktiviteten i boligfeltet vil nok ikke 
berøre disse i noen betydelig grad. Det finnes allerede boliger langs vegen i dag, så dette vurderes 
å ikke gi en veldig endret situasjon for aktiviteten på nordsiden av E6.  

Planforslaget vil berøre noe myr, men myra er allerede delvis opparbeidet av de etablerte stiene. 
Myra dreneres i en bekk som går gjennom planområdet, og denne skal bevares. Det vurderes 
derfor at planforslaget vil ha liten negativ virkning på naturtyper i planområdet. Myra vil i stor 
grad ha samme funksjon om i dag.  

Figur 22 Illustrasjon av tenkt bebyggelse i planområdet. Det gjøres oppmerksom på at størrelse, plassering og utforming 

av bygg kun er til illustrasjon. Illustrasjon: Henning Larsen AS 

Figur 21 Mulig plassering av bebyggelse på tomtene i planområdet. Illustrasjon: Henning Larsen AS. 
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Planforslaget vurderes ikke å medføre endrede/negative virkninger for naturmangfoldet. Det 
vurderes at kunnskapsgrunnlaget i saken er godt, og at naturmangfoldloven §§ 8-12 ikke kommer 
til anvendelse. 

 

5.8 Lokalklima 
Eksisterende forhold: 
Vindrosen på figuren til venstre fra Alta 
lufthavn (nærmeste målestasjon), viser at 
det i gjennomsnitt blåser svak vind og opp 
mot laber bris om høsten og vinteren, og at 
det blåser i større grad fra nordvest og opp 
mot liten kuling i vår- og 
sommermånedene. På våren og sommeren 
blåser det i gjennomsnitt svak vind og opp 
mot laber bris. Figuren viser også at det 
blåser i gjennomsnitt mest fra sørøst i Alta. 
Vegetasjonen sør og sørvest for 
planområdet vil skjerme litt for vind fra 
denne retningen.  
 
På Alta lufthavn er det registrert at nedbøren ligger i årssum på omtrent 400 mm. Det er mest 
nedbør på sensommeren. I vintermånedene kan det komme nedbør i form av snø på mellom 20-
40 mm per måned. Det er gode solforhold på store deler av planområdet. Det er mest utsatt for 
vind fra nord og nordvest, da det er minst skjerming fra denne siden.  

 
Figur 24 Diagram som viser temperaturen fra januar 2020 til januar 2021 i Nerskogen. Temperaturen varierte fra -20,9-
25,5. Kilde: YR.no 

 
Figur 25 Diagram som viser nedbøren fra januar 2020 til januar 2021 i Nerskogen. Det våteste døgnet var 2. juli med 15 
mm. Kilde: YR.no 

Figur 23 Vindrose for Alta Lufthavn. Kilde: eklima 
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Figur 26 Diagram som viser vinden fra januar 2020 til januar 2021 i Nerskogen. 16 mars kom det kraftigste vindkastet på 
25,6 m/s.  Kilde: YR.no 

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planområdet er noe utsatt for nordavinden på vinterstid, og det vil være mindre sol tidlig på 
dagen ettersom planområdet ligger i nordhellinga mot Altafjorden. Det er lagt inn bestemmelser 
for ulike byggehøyder på de ulike tomtene, blant annet for å sikre at boligene skal få gode 
solforhold og utsikt og ikke skjerme for hverandre. Ny bebyggelse vil ikke skjerme for eksisterende 
bebyggelses solforhold. Se punkt om sol/skygge under. 
 
Sol/skygge-diagram 
Det er laget sol/skygge-diagram for tiltaket, som finnes i vedlegg 11. Det gjøres oppmerksom på at 
all bebyggelse innenfor plankartet i diagrammene er teoretisk plassert og utformet. Husene har 
maks tillatt høyde jf. bestemmelsene, og det er sikret omtrent 200 m2 uteoppholdsareal til hver 
tomt. Garasjene er også innenfor tillatte høyder og størrelser jf. bestemmelsene.  Diagrammene 
viser at det er godt mulig å plassere bebyggelse slik at de ikke skygger for naboeiendommene i for 
stor grad. I diagrammet er bebyggelsen plassert slik at det er mest uteoppholdsareal i sør- og 
vestre del av tomtene. Illustrasjonene er tatt fra sør mot nord.  

 

5.9 Miljøvennlig energiforsyning  
Eksisterende forhold: 
Den gamle skolen benyttet elektrisitet som energiforsyning. Det er ikke kjent at det er benyttet 
andre energikilder her, annet enn muligens vedfyrte ovner.  

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget legger ingen føringer for hvilken type energiforsyning boligene skal benytte. Dette 
vil være opp til hver enkelt tomteeier. Det oppfordres imidlertid å vurdere miljøvennlige 
alternativer som eksempelvis solceller. Ettersom kraftforsyningen i Norge består i svært høy grad 
av fornybar energi, og sammen med kortreiste kilder til brensel som ved, kan det konkluderes 
med at mulighetene for bruk av miljøvennlig fornybar energi er godt representert i planforslaget.  

 

5.10 Naturressurser 
Eksisterende forhold: 
Det er ikke kjent at det er noen spesielle naturressurser, herunder fiske, råstoffutvinning, jakt, 
bærsanking m.m., innenfor eller i nærheten av planområdet.  

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det vurderes at planforslaget ikke vil ha noen virkninger for naturressurser, hverken positive eller 
negative.  
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5.11 Landbruk (inkl. jordbruk, skogbruk og reindrift) 
Eksisterende forhold: 
Den sørlige delen av planområdet er registrert som dyrkbar jord i NIBIOs kartløsning Kilden, men 
dette inkluderer også myrområdene innenfor området. Planområdet grenser også til dyrka mark.  
Disse arealene blir blant annet benyttet til beite for storfe og gjødsles jevnlig med husdyrgjødsel.   

 
Skogen innenfor og rundt planområdet er hovedsakelig bar- og lauvskog med lav bonitet. Det 
drives ikke skogbruk i nærheten. 

 
Det er ikke reinbeite i Alta by. 
 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det er satt av buffersoner med vegetasjon mot jordbruksarealene samt mot skogsarealene i sør. 
Buffersonene har en bredde på mellom 2,5 og 4 meter. Det er også lagt inn krav om gjerder 
mellom boligtomtene og buffersonene, jf. blant annet bestemmelsenes punkt 6.3 C. Det vurderes 
med dette at hensynet til landbruk er ivaretatt i planforslaget. 

 

5.12 Risiko- og sårbarhet 
Det er utført en forenklet ROS-analyse, utarbeidet etter Alta kommunes mal/sjekkliste. ROS-
analysen kan leses i sin helhet i vedlegg 3. Analysen har identifisert 5 potensielle uønskede 
hendelser: 

 Flom i elver/bekker 
o En bekk krysser planområdet. VAO-planen tilhørende planforslaget har lagt 

føringer på hvordan overvann og flomveger skal håndteres i planområdet. Det 
forutsettes at dette blir fulgt opp i detaljprosjekteringen av VA-anlegget i feltet. 

 Jord- og leirskred 
o Det er gjennomført grunnundersøkelser på området, og det er ikke registrert 

sprøbruddmateriale/kvikkleire. Se for øvrig vedlagt rapport fra GeoNord.  

 Setninger (dårlig byggegrunn) 
o GeoNord har identifisert noen utfordringer mtp. stabilitet enkelte steder på 

området. Forsterkningstiltak må gjennomføres og er forankret i 
planbestemmelsene og plankart med bestemmelsesområde.  

 Støy 
o Deler av planområdet ligger i gul støysone for E6. Det er gjort en støyutredning 

for planforslaget. Det er lagt inn krav om uteoppholdsareal utenfor gul støysone. 

 Støv 
o Tiltaket ligger like ved E6, som er en kilde til støv og dårlig luftkvalitet. Det er 

gjennomført en beregning av luftkvalitet for planområdet, som viser at det 
generelt sett er lite luftforurensning her.  

 
Anbefalinger gitt i ROS-analyse, er innarbeidet i planforslaget, og det vurderes på denne bakgrunn 
at risiko og sårbarhet er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Det vurderes ikke at det er 
nødvendig med nærmere utredninger utover VAO-plan, grunnundersøkelser og støykartlegging. 
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5.13 Samiske interesser  
Eksisterende: 
Området har tidligere vært brukt til skole og det har så langt i planprosessen ikke kommet frem 
innspill som indikerer at det finnes særskilte samiske interesser som må ivaretas innenfor, eller i 
tilknytning til planområdet. 

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget vurderes på bakgrunn av ovenstående ikke å medføre negative virkninger for 
samiske interesser. 
 

5.14 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende: 
Eksisterende teknisk infrastruktur i området inkluderer vannledninger samt gatelys til den gamle 
skolen. Det er ikke kommunal kloakk til planområdet. 
 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Det skal etableres ny teknisk infrastruktur i planområdet, inkludert vannledninger og 
vannkummer som skal forsyne boligfeltet. Boligfeltet knyttes ikke på det kommunale avløpsnettet 
på bakgrunn av kostnader. I stedet etableres det et minirenseanlegg i planområdet. For 
overvannshåndtering foreslås det å legge overvannsledning fra boligfelt til bekk. Det er også lagt 
inn bestemmelse for å sikre at stikkrenner blir etablert i feltet. For nærmere detaljer, se vedlagt 
VAO-plan. 

Figur 27 Oversikt over vannledning i planområdet. Kilde: Gemini 
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Renovasjon tenkes løst ved bruk av molokk ved avkjørsel mot E6. 
 

Lekeplassen i planområdet skal etableres med lys og gjerde iht. Alta kommunes lekeplassnorm.  
 

Det er satt av to arealer til snøopplag i planforslaget; i enden av de interne kjørevegene.  

 

5.15 Trafikkforhold 
Eksisterende: 
Adkomsten til planområdet er via E6 Altaveien og er i dag en enkel gruset veg. Fartsgrensen på E6 
er 60 km/t ved planområdet. Det er ikke registrert trafikkulykker ved planområdet ifølge 
vegkart.no. Det er 170 meter til nærmeste busstopp fra innkjørselen til tiltaket og det er ikke 
nødvendig med kryssing av E6. I tillegg er det gang- og sykkelsti langs E6 ved planområdet. Det går 
en snarvei gjennom planområdet opp til Aspemyra boligfelt. 

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Avkjørsel mot E6 oppgraderes slik at den tilfredsstiller gjeldende krav i Statens vegvesen 
håndbøker. Internvegene i boligfeltet etableres som fellesavkjørsel, slik at man kan tillate brattere 
stigning og bruker mindre areal til veg. Snøopplag etableres i enden av begge fellesavkjørslene, i 
tillegg til at snøopplag ivaretas i annen veggrunn. Snarveien reguleres inn og ivaretas dermed i 
planforslaget. 

 

5.16 Universell utforming 
Eksisterende forhold: 
Området er ikke universelt utformet i dag. Eksisterende veg er gruset og skolebygget som har 
stått her, er revet.  

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Bestemmelse 2.5.1 b) i kommuneplanens arealdel sier at minst 30 % av boenhetene i nye 
eneboligområder skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan (tilgjengelig boenhet). 
Bestemmelsen skal sikre at det finnes boliger tilgjengelig i kommunen med livsløpsstandard.  

Det å sette et slikt krav i bestemmelsene er imidlertid ikke ønskelig, da bestemmelsen er svært 
lite fleksibel i det som anses som et topografisk utfordrende område. De fleste tomtene er skrå og 
relativt små, og for å utnytte de best mulig er det ikke sikkert det er plass eller hensiktsmessig 
med alle hovedfunksjoner på inngangsplan. Det er lagt til rette for to boenheter per tomt, men 
det hersker stor usikkerhet om hvor mange boenheter feltet faktisk kommer til å ha; dersom 
mange velger å etablere en leilighet, kan det være at bestemmelsen oppfylles uansett. Men det 
kan også være at ingen ønsker en utleiedel. I så tilfelle kan det synes urimelig å kreve at 3 av 9 hus 
skal ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan. Dette spesielt ettersom beliggenheten nærmest 
oppfordrer til å ha oppholdsrom (stue og kjøkken) i øvre del av huset for å få utsikt, mens 
adkomsten til de fleste tomtene gjør det naturlig å ha inngang nede i sokkel.  

Forslagsstiller er ikke imot livsløpsstandard på husene, og oppfordrer tomtekjøpere til å vurdere 
livsløpsstandard når de bygger, dersom de har mulighet til det. Samlet sett vurderes det imidlertid 
som begrensende og inngripende å kreve en slik standard på en viss andel av boenhetene i en 
allerede krevende topografi, og av hensyn til forholdene beskrevet over.  

Krav i TEK legges til grunn, samt Alta kommunes krav til utforming av lekeplasser. Det er i tillegg 
laget bestemmelser som skal sikre at hensynet til universell utforming blir tilstrekkelig vurdert og 
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hensyntatt. Det vurderes derfor at hensyn knyttet til universell utforming er ivaretatt på en 
tilfredsstillende måte i planforslaget.  

 
 
 

5.17 Verneverdier 
Eksisterende: 
Det er ikke registrert kulturminner eller andre 
verneverdige forhold i planområdet. Det er registrert et 
kulturminne rett vest for planområdet, på andre siden 
av gården som ligger der. Denne lokaliteten gjelder et 
løsfunn av grunneier og er uavklart. 
Kulturminnemyndighetene har ikke varslet behov for 
befaring.  

 
Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 
Planforslaget vurderes ikke å ha virkninger for 
verneverdier. Skulle det under arbeid i marka komme 
fram gjenstander eller andre spor som indikerer eldre 
tids aktivitet i området, forutsettes det at arbeidet 
stanses omgående og melding sendes Troms og 
Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 
8 andre ledd. Det forutsettes at selskaper som har nødvendige godkjenninger for søknad, 
utførelse og kontroll er kjent med gjeldende regelverk på området.  

 

5.18 FNs bærekraftsmål og klimagassreduksjoner 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030, jf. de nasjonale forventningene til regional og kommunal 
planlegging. Dette krever felles innsats fra alle deler av samfunnet. Lokale og regionale aktører e r 
viktige for å nå målene. 

Figur 28 Kulturminne i nærheten av 

planområdet. 
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I detaljreguleringen for Transfarelv boligområde er flere av disse målene styrende/relevant å følge 
opp, men spesielt gjelder det disse: 

 

 Mål 3: Planforslaget skal sikre gode snarveier som folk i nærområdet vil bruke istedenfor å 
kjøre og etablere gode uteoppholdsarealer for både unge og eldre.  

 Mål 11: Planforslaget sikrer trygg og tilgjengelig tilgang (snarvei) til bærekraftige 
transportsystem (buss) og sikre universell tilgang til trygge inkluderende og tilgjengelige 
grøntområder (lekeareal og turområder) og offentlige rom (bla. Saga skole). 

 Mål 13: Planforslaget legger til rette for å etablere bygg og anlegg som tåler 
klimarelaterte farer og naturkatastrofer. Det oppfordres til å vurdere miljøvennlig 
energiforsyning som solceller, samt velge mer bærekraftige materialer av god kvalitet til 
bygg, som eksempelvis skifer. 

 

5.19 Gjennomføring 
 

5.19.1 Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 

I bestemmelsene er det tatt inn rekkefølgekrav som skal sikre at infrastruktur utbygges i takt med 
ny bebyggelse og nye anlegg. Utearealer og lekeplasser skal være ferdigstilt før brukstillatelse kan 
gis til boligene. 

 

5.19.2 Tidsplan for gjennomføring 

Tiltakshavers plan er å sette i gang opparbeiding av feltet og salg av tomter så snart planen er 
vedtatt. Det er vanskelig å si akkurat når dette vil skje, da det avhenger av saksbehandlingstid, 
innspill ved offentlig ettersyn, osv. Tanken er at feltet skal opparbeides i løpet av 
barmarksesongen 2022.  

Figur 29 FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan fordelt over 17 målområder for å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Forslagstiller sine mål er markert med rød sirkel. Kilde: FN-Sambandet.  
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5.19.3 Utbyggingsavtale 

Det vurderes at det ikke er behov for en utbyggingsavtale her da det ikke skal etableres 
kommunalteknisk anlegg i planområdet. 
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6 Planprosess og medvirkning 
6.1 Om planprosessen 
Rambøll Norge AS (nå Henning Larsen) ble vinteren 2020 engasjert som planfaglig rådgiver av 
Sundstrøm eiendom AS. Planinitiativet, se vedlegg 4, ble sendt inn til kommunen 08.12.2020.  
 
Planoppstartsmøte iht. krav i plan- og bygningsloven ble 
avholdt 25.01.2021 på digitalt møterom, hvor to 
plankonsulenter fra Rambøll, forslagsstiller og to fra 
kommunens planadministrasjon deltok. Kommunen 
konkluderte med at planen/tiltaket ikke utløser krav til 
konsekvensutredning. Se vedlagt referat fra 
planoppstartsmøtet i vedlegg 1. Planarbeidet ble varslet med 
brev til berørte parter 08.02.2021, og kunngjort i 
Kronstadpostens papirutgave.  

 

6.2 Oppsummering av innspillene ved varsling 
Det kom inn tolv innspill til varsel om oppstart. Innspill til er 
referert og gitt forslagsstillers kommentarer i vedlegg 2. Kopi 
av innspillene i sin helhet er inkludert som vedlegg. Under 
gjengis kort hovedpunktene i innspill til varsel om 
planoppstart. 
 
Statlige myndigheter: Statsforvalteren ber om å fokusere på 
FNs bærekraftsmål i planarbeidet. Fylkeskommunen ber om at 
det legges føringer på byggene slik at de tilpasses 
omkringliggende bebyggelse. Sametinget kjenner ikke til freda 
kulturminner i området. NVE gir et generelt innspill. Statens 
vegvesen ber om at det gjøres støyberegninger og ser det som 
svært positivt med en snarvei. Avinor forteller at planområdet 
er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Alta lufthavn, men 
ber om at utebelysning bør kun lyse nedover.     
 
Organisasjoner: Nerskogen IL har tinglyst rett til tursti og 
skiløype, ber om ivaretagelse.  
 
Kommunale myndigheter: Innspillene knytter seg til helhetlig 
VA-planlegging, bra med etablering av snarveger, 
støyutredning og universell utforming.  
 
Private parter: Ber om at eiendommene, skiløype, snarveg, landbruk og vannledninger hensyntas 

 

  

Figur 30 Varsel om oppstart i 
Kronstadposten 
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7 Begrunnelse for valgte løsninger 
7.1 Rive gamle Transfarelv skole 
Den gamle skolen er revet for å blant 

annet gi areal til å kunne utnytte 

tomten mest mulig. Skolen var 

gammel og slitt, og det var aldri 

aktuelt for tiltakshaver å restaurere 

den. Ved å rive skolen, blir det plass 

til flere eneboliger innenfor 

planområdet og gir mer fleksibilitet 

til valg av løsning. Brannvesenet 

hadde øvelse ved nedbrenning av 

skolen våren 2021.  

 

7.2 Snarvei 
Eksisterende snarvei som kommer fra Aspemyra ned til planområdet, er planlagt beholdt og ført 

gjennom planområdet. Dette er med på å gjøre ferdselen tryggere og kortere til blant annet Saga 

skole og til andre leke-, friluft- og turområder i nærområdet. I tillegg er det en god måte å 

stimulere til mer gange og sykling. Snarveien vil også gi en kortere veg til busstoppet på E6 for de 

som bor i Aspemyra og i nærområdet. Deler av snarvegen brukes også som skiløype i dag, og 

dette skal fortsatt gjelde.  

 

7.3 Buffersone  
Det er planlagt en buffersone med vegetasjon mot jordbruksarealene for å skjerme og hensynta 

jordbruksarealene. Bufferen er på 2-4 meter der hvor eneboligtomter kommer i kontakt. Det skal i 

tillegg etableres gjerder mot jordbruksarealer og annen grønnstruktur. 

 

7.4 Lekeplass 
Det er regulert arealer til en nærlekeplass på 575 m2 i planforslaget. Dette er noe mindre enn Alta 
kommunes lekeplassnorm krever for en nærlekeplass, men avdeling for Park og idrett har 
godkjent størrelsen. Begrunnelsen for å ha en mindre lekeplass enn normen krever er at det antas 
at er få andre som vil benytte lekeplassen enn boligene i feltet. Det er også mange andre 
lekeplasser av forskjellige størrelser, samt skiløype og akebakke i Aspemyraområdet. I tillegg er 
skolen og fotballbanen relativt nært dersom en bruker den regulerte snarvegen i planområdet. 

Det er ikke lagt inn andre krav til utforming av lekeplassen annet enn det lekeplassnormen sier, 
men planforslaget kommer med noen eksempler på løsninger som kan vurderes, jf. kapittel 3.4.1 
d. 

 

Figur 31 Brannvesenet hadde øvelse når den gamle skolen skulle rives 
våren 2021. Foto: Altaposten 
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7.5 VA-anlegg 

Valgt løsning for VAO-plan vises i skisse over, hentet fra vedlegg 6. Her ser man hvilke ledninger, 

kummer og plassering av renseanlegg.  

Det er planlagt etablert et 

minirenseanlegg som vist på skissa over. 

Et eksempel på hvordan dette kan se ut 

vises på tegning ved siden av. Denne bør 

plasseres i den nederste delen av felte for 

selvfall.  

Det er beregnet på inntil 50 p. Med 9 

eneboliger i området og beregnet 5 p pr 

husstand (inkludert utleiedeler) vurderes 

dette til å være tilstrekkelig kapasitet.  

Det er beregnet en 4 meter bred grøft på 

hver side av renseanlegget. Snuareal for 

tømmebil er tenkt i krysset mellom 

fellesavkjørselene i planområdet for å 

spare plass.  

 

Figur 32 Valgt VAO-løsning innad i planområdet. Hentet fra vedlegg 6. 

Figur 33 Minirenseanlegg, bilde hentet fra mulig leverandør, 

August Norge.  
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7.6 Veg  
Valgt løsning for de interne kjørevegene, er fellesadkomst. Antall boliger, stigningsforhold på 

tomta og ønske om å utnytte arealet best mulig, gjorde dette til den mest aktuelle løsningen. 

Dersom vegen skulle vært overtatt av kommunen, vi lle det gått store arealer med til å få vegen til 

rett standard etter deres vegnorm, noe som igjen ville redusert antall boliger det var mulig å få på 

plass. Kravene til en fellesavkjørsel er noe mindre arealkrevende og gir muligheter for utnyttelse i 

større grad, men krever igjen at vegen driftes av eier. Det er heller ikke krav til vendehammer for 

lastebil ved felles avkjørsel. 

Dagens avkjørsel er ikke tilstrekkelig dimensjonert, slik at avkjørsel fra E6 er regulert oppgradert 

til å samsvare med krav til denne type avkjørsel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 34 Vegskisse, laget av Rambøll. Se vedlegg 7. 
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VEDLEGG 
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Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
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Vedlegg 2: Innspill 
 
2.1 Referat av innspill ved varsling 
 

Statlige og fylkeskommunale myndigheter 
 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
Oppsummering av uttalelse i brev datert 08.03.21 
 

1. De har ikke funnet utredningene av det aktuelle boligområdet i plandokumentene til den 

nye kommuneplanens arealdel, og savner vurderingene som ligger til grunn for 

konklusjonen om at tiltaket ikke krever KU. Vurderingene må innarbeides i 

plandokumentene.  

2. Oppfordrer til medvirkning fra barn og unge, eksempelvis ved å invitere barn til å peke ut 

det de mener er det beste lekearealet i planområdet, og hvilke aktivitetsmuligheter de ser 

for seg.  

3. Følgende bestemmelse til universell utforming bør legges inn: «Ved søknad om tillatelse 

til tiltak skal det gjøres rede for hvordan universell utforming er ivaretatt i tiltaket og i 

planområdet. Redegjørelsen skal følges opp av en kotesatt uteromsplan».  

4. ROS-analysen skal utarbeides i tråd med veilederen Samfunnssikkerhet i kommunens 

arealplanlegging. 

5. I denne reguleringsplanen mener statsforvalteren det er mest hensiktsmessig å fokusere 

på hvordan planleggingen og gjennomføringen av planen kan bidra til å nå bærekraftsmål 

12 - ansvarlig forbruk og produksjon, bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene, og 

bærekraftsmål 15 – livet på land. Innen ansvarlig forbruk og produksjon er delmål 12.5 og 

12.7 spesielt relevante.  

6. Anbefaler at lavest mulig klimagassutslipp blir et grunnleggende prinsipp i det videre 

arbeidet. Det er viktig at klimagassreduksjon og energieffektivisering gis prioritet i 

planarbeidet, og at løsninger som gir klimagevinst i form av reduserte utslipp blir vurdert. 

7. Det bør settes rammer for at boliger i planområdet blir oppført med passiv- eller 

plusshusstandard, og med lavest mulig utslipp av klimagasser.  

8. De ber tiltakshaver spesielt vurdere hensiktsmessig gjenbruk av materialene fra 

eksisterende skolebygg.  

9. De anbefaler at planen sikrer at myrområdet blir opprettholdt med den funksjonen 

området har i dag.  

10.  Ber om at planbeskrivelsen omtaler og drøfter hvordan utbyggingen vil bidra til å nå FNs 

bærekraftsmål, og hvilke miljøkrav som skal stilles i planen, ved anskaffelser og utbygging.  

11.  Ønsker at vurderingene etter nml §§ 8 – 12 innarbeides i planbeskrivelsen. 

12.  Det kan oppstå interessekonflikter ang. landbruk og det bør vurderes tiltak for å unngå 

dette.  

13.  De ber om at behovet for boenheter til sosial boligbygging vurderes.  
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Forslagsstillers kommentar:  
1. Vurdering etter KU-forskriften finnes i kapittel 4 av planbeskrivelsen. Her 

konkluderes det med at plantiltaket er i tråd med kommuneplanens arealdel og 
dermed utløses ingen av punktene i KU-forskriftens vedlegg.  

2. Plasseringene av de ulike formålene i planforslaget har vært grundig vurdert i flere 
omganger. Terrengforholdene på området er krevende, og det vurderes at 
planforslaget per nå har den beste utformingen mtp. utnyttelse. For øvrig er 
begrunnelse for størrelse på lekeplass gitt i planbeskrivelsens kapittel 3 og 7. 

3. Det vurderes at dette styres godt nok av gjeldende regelverk (TEK 17). 
Byggesaksavdelinga i kommunen stiller egne krav til innhold i byggesøknad. 

4. ROS-analysen er utarbeidet i tråd med Alta kommunes mal for planbeskrivelse og 
ROS-analyse. Ved mistanke om mulige uønskede hendelser er temaet fulgt opp 
gjennom egne rapporter/undersøkelser der det har vært behov, eksempelvis støy, 
grunnforhold og flom. 

5. FNs bærekraftsmål er vurdert som en del av virkninger av planforslaget.  
6. Bærekraft og klimagassutslipp har vært et gjennomgående tema i planarbeidet. 

Oppdragsgiver har ikke ønsket å stille for strenge krav, da materialer m.m. allerede 
er blitt mye dyrere de siste årene, men det oppfordres til bruk av solceller og mer 
bærekraftige materialer som lokal skifer. 

7. Se svar til punkt 6 over. 
8. Skolebygget som sto på tomta, ble vurdert å være i såpass dårlig stand at det var 

mest hensiktsmessig å benytte bygningen som øving for brannvesenet. Det ble 
nedbrent vinter/vår 2021.  

9. Der det er mulig å ivareta myrområder og det ikke kommer i konflikt med tiltakets 
hensikt, vil man gjøre det. Dessverre er det en liten eiendom med få alternativer til 
utnyttelse av tomta.  

10.  FNs bærekraftsmål omtales under planens virkninger.  
11.  Vurdering av naturmangfold og nml §§ 8-12 er innarbeidet i planbeskrivelsen. 
12.  Det er etablert en buffer mellom landbruk og bolig, der det også skal etableres 

gjerder.  
13.  Tiltakshaver har et ønske om å selge tomter for eneboliger, kommunen har heller 

ikke uttrykt noe krav om sosial utbygging her.  
 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune 
Oppsummering av uttalelse i brev datert 08.03.21 
 
Fylkeskommunen støtter vurderingen om KU. De anmoder at den gamle skolen bevares og 
gjenbrukes til et passende formål, både mtp. å bevare gjenreisningsarkitekturen, men også at det 
er mer bærekraftig. I tillegg anmoder de at det legges føringer for at ny bebyggelse tilpasses 
eksisterende omkringliggende bebyggelse og det bør være krav om saltak, høyde, kledning og 
taktekkingsmateriale. De anbefaler for øvrig at Alta kommunes byggeskikkveileder legges til grunn 
for utarbeidelse av bestemmelser for reguleringsplanen.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Skolebygget ble vurdert å være i såpass dårlig stand, det ble vinter/vår 2021 benyttet som 
øving for brannvesenet. I tillegg ville bevaring av skolebygget gjort slik at det ville blitt 
vanskelig å utnytte tomta best mulig til eneboliger, slik som intensjonen har vært.  
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Ny bebyggelse vil ikke ha saltak, men det er satt bestemmelser om at det skal tas inn 
elementer som farger, materialer og lignende som skal tilpasses omkringliggende 
bebyggelse. Det er satt krav til sort og ikke reflekterende taktekking. Byggeskikkveileder er 
lagt til grunn i bestemmelsene. Se for øvrig vurdering av byggeskikk og estetikk i 
planbeskrivelsens kapittel 5. 

 

 

Sametinget 
Oppsummering av uttalelse i brev datert 12.02.21 
 
Sametinget kjenner ikke til at det er freda samiske kulturminner og har derfor ingen spesielle 
kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet. 

 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til orientering.  

 

Statens vegvesen 
Oppsummering av uttalelse i brev datert 04.03.21 
 
De vurderer at det er andre boligtomter i Alta by som burde bygges ut før dette. De forutsetter at 
eksisterende avkjørsel utarbeides iht. håndbok N100 og at det er en byggegrense mot E6 på 50 m, 
kan akseptere 30 m. Forutsetter at det gjøres støyberegninger og eventuelle støytiltak 
gjennomføres. Ser det som svært positivt med en snarveg til Aspemyra.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspill om utbyggingsrekkefølge tas til orientering. 
 
Eksisterende avkjørsel fra E5 er i planen oppgradert. Byggegrense mot E6 er satt mellom 32 
og 35 meter fra senterlinje E6. Bebyggelse i det nye feltet vil da ligge på linje med 
eksisterende eneboliger på hver side.  
 
Det er gjort en støyutredning for tiltaket som ligger vedlagt planbeskrivelsen. Det er litt 
vanskelig å definere støytiltak på dette stadiet da ingen hus er tegnet opp og plassert på 
tomtene. Støyutredningen anbefaler støyskjerm, men det er ikke sikkert det er behov for 
dette når byggene tegnet og plassert, da bygg i seg selv kan fungere som støyskjerming for 
uteoppholdsareal. Bestemmelsene åpner for etablering av støyskjerm samt lokale støytiltak 
på boligtomtene. 

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat 
Oppsummering av uttalelse i brev datert 08.02.21 
 
Gir et generelt innspill. God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader 
fra flom, overvann, erosjon og skred. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i 
byggeområdene må også avklares. Et velfungerende system for produksjon og overføring av 
energi er avgjørende for samfunnet. De anbefaler ulike veiledere og verktøy ved oppstart av 
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planarbeidet. Gjør spesielt oppmerksom på at veilederen 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred 
skal brukes i utredningen av kvikkleirefaren.  

 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet tas til etterretning. Det er for øvrig gjennomført grunnundersøkelse og vurdering 
av stabilitet i byggegrunn av GeoNord. Tiltak fra rapporten er innarbeidet i planforslaget.  
 

 

Avinor 
Oppsummering av uttalelse i brev datert 08.02.21 
 

Den bebyggbare delen av planområdet ligger ca. 2020 – 2170 meter øst for landingsterskel til 
bane 29 (fra sørøst) ved Alta lufthavn, i tillegg til at deler av planområdet ligger innenfor 
horisontalflaten som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen for Alta 
lufthavn. Bebyggelsen vil ikke komme i konflikt med dette. Bruk av byggekraner må ha faste røde 
hinderlys. Utebelysning bør kun lyse nedover. Dersom piloter rapporterer om at de blir 
blendet/villedet av lysbruken innenfor anleggsområdet, må lyskildene endres eller lysstyrke 
reduseres. Planområdet er ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Alta lufthavn. 

 
Forslagsstillers kommentar:  
Innspillet er tatt til følge, det er lagt inn bestemmelser som gir restriksjoner for høyde, 
kranbruk og lys i boligfeltet.  

 

 

 

Kommunale myndigheter 
 

Alta kommune, Kommunalteknikk 
Oppsummering av uttalelse i brev 08.03.21 
 
Det er ikke kommunalt avløp i området og det bør løses som fellesanlegg som gjøres klar til 
framtidig tilkobling til kommunalt anlegg. Kommunalteknikk bør konsulteres i planleggingen av 
avløpsløsning. Eksisterende stikkledning for vann inn til området bør skiftes ut.  

 
Forslagsstiller kommentar: 
Kommunalteknikk er konsultert under planlegging av renseanlegg. Det skal etableres 
minirenseanlegg, mer informasjon om dette finnes i VAO-plan vedlagt planbeskrivelsen. Her 
beskrives alle relevante tiltak i forhold i planområdet.  
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Alta kommune, Barn og unges representant 
Oppsummering av uttalelse i brev 08.03.21 
 
Bra at snarvei reguleres inn. Må gå fra E6, bør kunne brøytes og være lyssatt. Kommunens 
lekeplassnorm må følges. Adkomst via E6 har betydning for g/s og kryssingen må være 
trafikksikker. 

 
Forslagsstiller kommentar: 
 
Snarveg kobles fra gang- og sykkelveg ved E6 opp til Aspemyra boligområde. Stien blir ikke 
lyssatt, men skal holdes åpen. Her er også skiløype i samme trase.  
 
Lekeplassen skal etableres etter kommunens normer.  
 
Kryssingen av avkjørsel vil etableres etter kravene i kommunens vegnorm og Statens 
vegvesens håndbøker.  
 

 

Alta kommune, Helse- og sosialtjenesten 
Oppsummering av uttalelse i brev 08.03.21 
 
Positivt at snarveien reguleres inn. Den må universelt utformes, bør være tilgjengelig for flere enn 
kun de som bor i planområdet, må være tilgjengelig fra E6/buss-stopp og være tilgjengelig til alle 
årstider og ha belysning. Viktig at det gjennomføres en utredning av støy, samt at planen viser 
eventuelle avbøtende tiltak for å skjerme boliger og felles uteareal for støy og støv. Bør vurderes 
om det skal lages noen form for buffersone mot landbruksområdet.  

 
Forslagsstiller kommentar: 
Snarvegen vil ikke være universelt utformet, den vil beholde i gruset stand og det etableres 
ikke belysning.  
 
Det er gjort en støyutredning for tiltaket som ligger vedlagt planbeskrivelsen. Det er litt 
vanskelig å definere støytiltak på dette stadiet da ingen hus er tegnet opp og plassert på 
tomtene. Støyutredningen anbefaler støyskjerm, men det er ikke sikkert det er behov for 
dette når byggene er tegnet og plassert, da bygg i seg selv kan fungere som støyskjerming 
for uteoppholdsareal. Bestemmelsene åpner for etablering av støyskjerm samt lokale 
støytiltak på boligtomtene. 
 
Det er satt av en buffersone mot landbruk langs de øverste tomtene.  
 

 

  



 
               Samfunnsutvikling 
               Areal- og samfunnsplanlegging 

 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Transfarelv boligområde 20210002 Alta  kommune | 51 

Organisasjoner og private parter 

 

Olav Olsen 
Oppsummering av uttalelse i e-post 22.02.21 
 
Nerskogen IL har tinglyst rett til tursti og skiløype fra Transfarelv skolen opp til Aspemyra boligfelt 
på eiendommen Gnr. 38 Bnr. 111 med flere og ber om at dette ivaretas.  
 

Forslagsstiller kommentar: 
Bestemmelsen sier at snarveg fortsatt skal kunne benyttes som skiløype. Innspill tatt til følge.  
 

 

Gunnar Albert Iversen 
Oppsummering av uttalelse i e-post 02.03.21 
 
Eier av gnr./bnr.: 38/328 og har følgende innspill: 

1. Eiendommen må ikke utsettes for avrenning/tilsig av overflatevann/is mm. 
2. Fremtidig boligtomt må hensyntas.  
3. Mulighet for tilkobling for vann/avløp/strøm. 
4. Kort adkomst mot E6 bør ikke forhindres.  
5. Hensynta lyssetting, slik at det ikke skaper ubehagelig lysblending. 

 
Forslagsstiller kommentar: 

1. Det er ikke planlagt noe tiltak som skulle gi avrenning eller tilsig mot deres eiendom. 
Alle snøopplag er etablert på motsatt side av feltet.  

2. Tiltaket står ikke i veien for etablering av ny boligtomt på 38/328, men har heller 
ikke innarbeidet noen tiltak for å sikre denne.  

3. Tilkoblinger til nytt anlegg må gjøres i egen avtale med tiltakshaver, det vil ikke være 
en sak i denne reguleringsplanen.  

4. Adkomst mot E6 er på samme sted som tidligere, men blir oppgradert i denne 
planen. 

5. Tiltakshaver vil etablere belysning i henhold til de kravene som er. Plassering av 
disse, vil avklares i detaljprosjektering.  

 

 

Bjørn V. Johnsen for Bjørn og Steinar Johnsen 
Oppsummering av uttalelse i brev 04.12.14 
 
De ber om at det settes av en buffersone med vegetasjon mot jordbruksarealet, slik at det kan 
driftes slik som før. De opplyser om at de har en vannledning som berører en liten del av eiendom 
38/291 og ber om at denne hensyntas.   
 

Forslagsstiller kommentar: 
Det er satt av buffersone mellom eneboligtomter og landbruk der det er hensiktsmessig.  
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2.2 Referat av innspill ved offentlig ettersyn 

Her vil innspill som kommer inn i forbindelse med offentlig ettersyn refereres og kommenteres.  
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Vedlegg 3: Forenklet ROS-analyse 
 

Naturbasert sårbarhet 
Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad 

Ja Nei 

Ekstremvær www.met.no 

Sterk vind  x På NVE Atlas er området markert med 
gjennomsnittlig vindstyrke 50 m over 
bakkenivå med 4-6 m/s. Yr.no viser at 
det i perioder kan blåse mer, men det 
vurderes at området ikke er spesielt 
vindutsatt. 

Store nedbørsmengder  x Ikke utsatt for unormalt store 
nedbørsmengder. 

Store snømengder  x Ikke utsatt for unormalt store 
snømengder. 

Flomfare www.nve.no, www.alta.kommune.no 

Flom i elver/bekker x  Det er en del små bekker i og rundt 
planområdet. Mye regn vil gi raskt 
økende vannføring i elver og bekker, 
som kan føre til at bekkene blir større og 
kan ødelegge områdene rundt. Se 
nærmere vurdering under, samt VAO-
plan. 

Springflo  x Ikke en risiko, da området ligger 26-36 
moh.   

Historisk flomnivå  x Ikke kjent.  

Strålefare www.nrpa.no, www.alta.kommune.no 

Radon  x Ifølge NGUs kartløsning, er det moderat 
til lav risiko for radon i planområdet. Slik 
det beskrives i Statens stråleverns 
kartlegging av radon i Alta kommune, 
har Alta et moderat radonproblem. I 
henhold til byggteknisk forskrift skal 
bygning beregnet for varig opphold ha 
radonsperre mot grunnen. Radon-
begrensende tiltak beskrives ikke da de 
dekkes av byggteknisk forskrift. Risiko 
vurderes ivaretatt.  

Skredfare www.skrednett.no, www.alta.kommune.no 

Jord- og leirskred x  Se vurdering under. 

Kvikkleireskred  x Ikke funnet kvikkeleire i 
grunnundersøkelser utført av GeoNord, 
se vedlegg med rapporter.  

Løsmasseskred  x Det er ikke kjent at det er risiko for 
løsmasseskred i og rundt planområdet. 

http://www.met.no/
http://www.nve.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.nrpa.no/
http://www.alta.kommune.no/
http://www.skrednett.no/
http://www.alta.kommune.no/
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Snø- og isskred  x Ikke en risiko, da området ikke ligger 
ved høye skråninger eller fjell.  

Steinras, steinsprang  x Ikke en risiko, da området ikke ligger 
ved høye skråninger eller fjell. 

Historisk rasfare?  x Ikke kjent.  

Dårlig byggegrunn 

Setninger x  Breelvavsetning i området. Risiko 
utredet i GeoNords rapporter. Se 
vurdering under. 

Utglidninger  x Ikke kjent. 

Skadedyr 

?   Ikke kjent.  

Annet? 

 

Virksomhetsbasert sårbarhet 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Brann/eksplosjon 

Brannfare  x Det vil alltid være en risiko for brann ved 
bebyggelse. Det er ikke noe ved dette 
feltet som skulle tilsi noen høyere 
brannfare enn normalt. Utrykningstid 
fra brannstasjon tilsvarer ca. 10 min. 

Eksplosjonsfare  x Ikke relevant da det ikke skal lagres 
eksplosiver i eller rundt planområdet. 

Forurenset vann 

Drikkevannkilde  x Ikke i nærheten.  

Badevann, fiskevann, elver oa  x Ikke i planområdet.  

Nedbørsfelt  x Området ligger i nedbørsfelt til hav, 
kystfelt. Vurderes ikke som en risiko.  

Grunnvannsnivået  x Vurderes ikke å være en risiko.  

Forurensning – grunn 
Kjemikalieutslipp  x Plantiltaket i seg selv vil ikke bidra til 

kjemikalieutslipp til grunnen. 
Anleggsfasen vil alltid være en risiko for 
utslipp, men dette skal 
håndteres/forebygges av entreprenør. 

Forurensning – luft  

Støy  x Ingen kjente støykilder i nærområdet, 
annet enn E6. Se eget pkt. lengre ned i 
tabellen. 

Støv/partikler/røyk  x Ingen kjente kilder i nærområdet, annet 
enn E6. Se eget pkt. lengre ned i 
tabellen.  

Lukt  x Det er gårder og landbruksjord i 
nærområdet, som naturlig vil generere 
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noe lukt i perioder. Allikevel er ikke 
dette noe utenom det som kan 
forventes for boligområder som ligger i 
nærheten av landbruk.  

Lagringsplass farlige stoffer 

?  x Ikke kjent. 

Skytefelt (militært/sivilt) 

Støy  x Ikke i nærheten. 

Annen fare  x Ikke kjent. 
Smittefare 

?  x Ikke kjent. 

Strålefare/elektromagnetisk felt www.stralevernet.no 

Høyspentlinje  x Ikke i nærheten. 

Trafo  x Ikke i nærheten. 

Andre installasjoner?  x Ikke kjent. 

Fare i fht tidligere bruk 

Gruver, åpne sjakter, tipper?  x Ikke i nærheten.  

Militære anlegg  x Ikke i nærheten. 

Tidligere avfallsdeponi  x Ikke i nærheten. 

 

Sårbarhet pga. infrastruktur 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Forurensning 

Støy x  Nærhet til E6. Det er gjort en 
støyutredning for tiltaket, se 
oppsummering og vurdering under. 

Støv/partikler x  Nærhet til E6, se vurdering under. 

Lukt  x Det vurderes ikke å være en risiko. 

Annet?  x Ikke kjent. 

Trafikkfare 

Trafikkulykker på vei  x Ikke spesielt ulykkesutsatt, jf. vegkart.no  
Ulykker på nærliggende transportåre 

Vann/sjø  x Ikke relevant.  

Luft  x Ikke relevant.  

Vei  x Det er ikke registrert trafikkulykker på 
vegkart.no 

Damanlegg  x Ikke i nærheten. 

Bru  x Ikke i nærheten.  

Strategisk sårbare enheter 

Sykehus/helseinstitusjon  x Ikke relevant.  

Sykehjem/omsorgsinstitusjon  x Ikke relevant. 
Skole/barnehage  x Ikke relevant. 

Flyplass  x Ikke relevant. 

Viktig vei  x Ikke relevant. 

Bussterminal  x Ikke relevant. 

http://www.stralevernet.no/
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Havn  x Ikke i nærheten.  

Vannverk/kraftverk  x Ikke i nærheten. 

Undervannsledninger/kabler  x Ikke i nærheten. 

Bru/Demning  x Ikke i nærheten.  

Sykehus/helseinstitusjon  x Ikke relevant.  

 

Annet 
 
Uønsket hendelse/forhold 

Potensiell risiko  
Merknad Ja Nei 

Kriminalitet 

Fare for kriminalitet  x Det vurderes lav sannsynlighet for at 
tiltaket vil gjøre området mer utsatt for 
kriminell aktivitet enn det er i dag. Med 
flere beboere i området, vil det 
oppholde seg flere folk der til ulike tider 
av døgnet, og det kan i seg selv bidra til 
mindre kriminalitet, da det er flere som 
følger med. 

Frykt for kriminalitet  x Med flere boliger og aktiviteter i 
området vil det oppholde seg flere folk 
der til ulike tider av døgnet, og det vil 
kunne føre til at flere føler seg trygge og 
ikke unngår områder av frykt for 
kriminalitet. God belysning av området 
vil også bidra positivt. 

 

 

Vurdering av risikoer/farer  
 

Flom i elver/bekker 

En bekk krysser planområdet. Dagens hovedløp går i tomtegrense (sørøst grense), og krysser 
senere E6 i stikkrenne. Det er også en liten sidebekk som ser ut til å krysse den sørlige delen av  
planområdet. Rambøll har utarbeidet en VAO-plan som gir følgende føringer for håndtering av 
flomveger gjennom planområdet: 

 Stikkrennene som skal etableres under avkjørsler som krysser bekken skal være 
DN1000BTG (kapasitet 1240 l/s innløpstype A). Det er laget en bestemmelse som ivaretar 
dette. 

 Grøft for bekk bør ha bunnbredde 1 meter, høyde tilpasses terreng og fall ut fra dim 
vannføring. Grøft bør steinsettes. 

 Før utbygging må det avklares om stikkrenne under veg (E6) og bekk nedstrøms 
planområde har tilstrekkelig kapasitet. Det er laget en bestemmelse som ivaretar dette. 

 Det må avsettes tilstrekkelig areal for å avskjære mindre sidebekk i planområdets grense 
mot sør. Det antas at grøft med bunnbredde 0,6 m er tilstrekkelig, med nødvendig areal 
for grøftekanter/skjæringer. Grøft bør ha minimumsfall på 5 ‰. 
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Det forutsettes at anbefalinger og krav fra VAO-plan følges opp i detaljprosjekteringen av 
utvendig VA for boligområdet, i tillegg til bestemmelsene i dette planforslaget. Med de avbøtende 
tiltak presentert over, vurderes det at risiko for flom i bekker i planforslaget er på et akseptabelt 
nivå. VAO-plan kan leses i sin helhet i vedlegg 6.  

 

Setninger (dårlig byggegrunn) og jord- og leirskred 

GeoNord har utført grunnundersøkelser på oppdrag for forslagstiller. I rapporten deres (vedlegg 
8) kommer de med tiltak som vil forsterke stabiliteten i aktuelle områder.  

Figur 1 Stabilitetsberegning i snitt A-A, med forsalg til forsterkning for å oppfylle stabilitetskrav. Hentet fra GeoNords 
rapport i vedlegg 8. 

Figur 2 Snitt som er brukt ved vurdering av stabiliseringstiltak. Hentet fra GeoNords rapport i vedlegg 8. 
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Deres sluttkommentar er som følgende: 

«Ingen sprøbruddmaterialer/kvikkleire er registrert i  grunnundersøkelsene. Høy grunnvannstand 
er målt». 

Skråningen nær snitt A-A (se figurer over) har ikke tilstrekkelig stabilitet i henhold til Eurokode 7. 
Forsterkings tiltak må gjennomføres for å øke stabilitet. Det kan gjøres ved å heve terreng i nedre 
del av skråningen ved oppfylling eller å redusere vekten på toppen av skråningen. 
Forsterkningsplan må kontrolleres av fagfolk. 

De andre delene av tomten har nok stabilitet for dagens situasjon. Rapporten sier at om det er 
planlagt å bygge nær toppkanten av skråningene på områdene 2 og 3 (se figuren over), må 
geoteknikere kontaktes for videre vurderinger for stabilitet og setninger.  

For nærmere detaljer, kan rapporten leses i sin helhet i vedlegg 8.  

GeoNord utførte videre vurderinger av skråningen på område 3 (tomt T8 i planforslaget) og 
erosjonssituasjonen av det ravinerte terrenget (bekken) i juni 2022. Rapporten ligger vedlagt som 
vedlegg 9. Konklusjonen er at område 3/tomt T8 har tilstrekkelig stabilitet for huset som er tenkt 
på tomta. Det ble også vurdert at det ikke er fare for erosjon i bekken, ettersom bekken er ganske 
liten og det er mye vegetasjon, jf. også oppfølgingssamtale med miljøgeolog i GeoNord. Det 

Figur 3 Områdeinndeling i GeoNords rapport. Hentet fra GeoNords rapport i vedlegg 8. 
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anbefales at vegetasjonen beholdes i størst mulig grad, ev. at det revegeteres etter inngrep.  
Rapporten kan leses i sin helhet i vedlegg 9. 

Det er lagt inn bestemmelsesområde i planforslaget, samt rekkefølgekrav i bestemmelsene, som 
vurderes å ivareta stabilitetsutfordringene for tomt T3. Med de avbøtende tiltak presentert over, 
vurderes det at risiko for setninger og skred i planforslaget er på et akseptabelt nivå.  

 

Støy 

Ettersom planområdet ligger nært E6, har Rambøll utført en støyutredning for tiltaket. 

Utredningen anbefaler etablering av støyskjerm, jf. figur 5 under. Det er ikke tegnet hus for de 

planlagte tomtene i planforslaget, så plassering, størrelse og utforming av bygg i utredningen er 

teoretisk plassert og beregnet. Det kan derfor være at byggenes størrelse, utforming og plassering 

på tomtene gjør at det ikke er behov for en felles støyskjerm. Byggene i seg selv kan fungere som 

et støyreduserende tiltak for uteoppholdsarealer, og det er mulig å plassere støyfølsomme rom på 

stille side av hus. Det er lagt inn bestemmelser om at alle boenheter skal ha minst 100 m2 egnede 

uteoppholdsarealer som skal ligge utenfor gul støysone. I tillegg sikrer bestemmelsene at 

støyskjerm kan etableres ved behov, samt at det kan etableres lokale støysikringstiltak  på de 

enkelte tomtene.  

 

Rapporten kan leses i sin helhet i vedlegg 10.  

Med de avbøtende tiltak presentert over, vurderes det at risiko for støy i planforslaget er på et 

akseptabelt nivå. 

  

Figur 4 Støysonekart for veitrafikkstøy uten bygg. Hentet 
fra Rambølls rapport i vedlegg 10. 

Figur 5 Støysonekart for vegtrafikkstøy med teoretisk 
plasserte bygg og støyskjerm. Hentet fra Rambølls 

rapport i vedlegg 10 



 
               Samfunnsutvikling 
               Areal- og samfunnsplanlegging 

 
 

Planbeskrivelse Detaljregulering for Transfarelv boligområde 20210002 Alta  kommune | 60 

Støv 

Alta har ikke en egen målestasjon for luftkvalitet. Nettstedet Luftkvalitet i Norge 
(luftkvalitet.miljodirektoratet.no) er en oversikt over luftforurensning i hele landet. For områder 
som ikke har egne målestasjoner for luftkvalitet varsles luftkvaliteten gjennom en modell.  

I Alta er det generelt lite til moderat luftforurensning. Som vist i figuren over er det høyest 
konsentrasjon av svevestøv i Alta by, og da langs hovedvegene E6, E45; Aronnesveien og 
Kjosveien opp mot Kaiskuru. Det er også moderat konsentrasjon av svevestøv i Alta sentrum. Det 
er hovedsakelig mellom Hjemmeluft og krysset i Tverrelvdalen at konsentrasjonen av svevestøv 
langs E6 er høyest. Det tas forbehold om at modellen kun viser to dager fram i tid. Samtidig er mai 
måned erfaringsmessig en måned med noe forhøyet luftforurensning sammenlignet med andre 
måneder. Det er like etter snøsmelting, veiene har kanskje ikke blitt kostet enda og noen kjører 
enda med piggdekk. Det vurderes derfor at figuren over gir et godt bilde på den faktiske 
situasjonen. 

Det er nok ikke til å unngå å bli eksponert for svevestøv dersom en bor langs E6, men figuren over 
viser at planområdet, som ligger ved Nerskogen, er relativt li te utsatt sammenlignet med andre 
steder i Alta. Tiltak vurderes ikke som nødvendig for planområdet. Risikonivå for støv i 
planforslaget vurderes som akseptabelt. 

 
 

Figur 6 Beregnet konsentrasjon av svevestøv i Alta, fredag 20.05.2022 kl. 1600. 


