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Detaljregulering for Transfarelv skole boligområde - statsforvalterens 
uttalelse til varsel om oppstart 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til varselet om oppstart av arbeid med 
detaljregulering for Transfarelv skole boligområde i Alta kommune med høringsfrist 
08.03.2021. 
 
Formålet med planen er å utvikle den aktuelle eiendommen til boligformål. Det planlegges 
for 5-10 eneboligtomter med tilhørende anlegg, veg og teknisk infrastruktur, samt en regulert 
snarvei til boligområdet Aspemyra i sør.  
 
I den nylig vedtatte kommuneplanens arealdel (2021-2040), er området lagt ut til framtidig 
boligformål med krav om detaljregulering. Tilstøtende områder inngår i LNFR-områder med 
hensynssone landbruk.  
 
Forskrift om konsekvensutredning (KU)  
Initiativtaker og Alta kommune er kommet til at planarbeidet ikke omfattes av KU-forskriften. 
Vi 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. Disse vurderingene må innarbeides i plandokumentene, før et 
planforslag sendes på høring. 
 
 
Tema i planleggingen 
Referatet fra oppstartsmøtet viser at kommunen og tiltakshaver er klar over de fleste 
hensynene som må vurderes i planarbeidet. Innenfor ansvarsområdene til statsforvalteren 
gjelder det by- og stedsutvikling, barn og unges interesser, folkehelse og friluftsliv, 
naturmangfold, universell utforming og samfunnssikkerhet, herunder grunnforhold, støy og 
overvann. Vi forventer at disse temaene er vurdert i plandokumentene, når de sendes på 
høring.  
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Vi vil kort kommentere enkelte av temaene nedenfor, samt vesentlige tema som ikke er 
berørt i planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet.  
 
Barn og unge  
Barn og unge er satsingsområde for statsforvalteren i Troms og Finnmark. I tillegg til å sikre 
gode areal til lek og opphold for barn, er vi derfor særlig opptatte av at barn og unge skal få 
delta og bli hørt i planprosesser, jf. de statlige planretningslinjene for barn og unge i 
planleggingen. Vi anbefaler at medvirkning fra barn og unge får særlig oppmerksomhet. En 
mulighet er å invitere barn til å identifisere det de opplever som det beste lekearealet 
innenfor planområdet, og fortelle om hvilke aktivitetsmuligheter de ser for seg der. Det er 
for øvrig et godt grep å sikre snarveien til boligområdet Aspemyra gjennom 
reguleringsplanen. 
 
Universell utforming  
Statsforvalteren anbefaler at universell utforming vektlegges gjennom å innarbeide følgende 
forslag til bestemmelse i planforslaget: «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». En slik bestemmelse sikrer at hensynet til universell 
utforming blir tilstrekkelig vurdert i søknadsfasen. 
 
Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse  
ROS-analysen skal utarbeides i tråd med veilederen Samfunnssikkerhet i kommunenes 
arealplanlegging (2017). Vi gjør oppmerksom på at veilederen i tillegg til sjekklister sier at det 
skal gjøres analyser av konkrete, sannsynlige hendelser, jf. kap 4.4 og vedlegg 1 i veilederen.  
 
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 er viktige for å nå målene. 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. Disse 
omhandler reduksjon av avfallsmengder gjennom forebygging, materialgjenvinning og 
ombruk, samt etiske og «grønne» innkjøp., jf.  
https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/kom-i-gang-med-gronne-anskaffelser 
og https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/for/ie_veileder_for_etisk_handel.pdf.    
 
Når det gjelder bærekraftsmål 13, har Norge forpliktet seg til å redusere de nasjonale 
klimagassutslippene med 50-55 % innen 2030. Dette krever en rask og omfattende omstilling 
i alle deler av samfunnet i tråd med de statlige planretningslinjene for klima- og 

https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/kom-i-gang-med-gronne-anskaffelser
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/for/ie_veileder_for_etisk_handel.pdf&data=04%7C01%7Ceimsu@statsforvalteren.no%7C4eeca6aab98540536f4708d8cf2c05f8%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637487135282384609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=lBSFO9/TcKax0diggx7E8zlCPrZCQgP23Gncvam+L2A=&reserved=0
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energiplanlegging og klimatilpasning. Det er derfor viktig at klimagassreduksjon og 
energieffektivisering gis prioritet i planarbeidet, og at løsninger som gir klimagevinst i form 
av reduserte utslipp blir vurdert. Statsforvalteren anbefaler at lavest mulig klimagassutslipp 
blir et grunnleggende prinsipp i det videre arbeidet.  
 
Bygg som føres opp i dag, vil fortsatt være i bruk i 2050, når Norge skal være et 
lavutslippssamfunn. Planen bør derfor sette rammer som sikrer at boliger i planområdet blir 
oppført med passiv- eller plusshusstandard, og med lavest mulig utslipp av klimagasser. Det 
innebærer klimavennlige materialer og energieffektivitet i nybygg og rehabiliterte bygg. Det 
bør også sikres lavest mulig klimagassutslipp fra bygge- og anleggsfasen.  Vi ber tiltakshaver 
spesielt vurdere hensiktsmessig gjenbruk av materialene fra eksisterende skolebygg. 
 
Miljødirektoratet har utarbeidet lettfattelige regneark hvor det er mulig å beregne effekten 
av ulike klimatiltak: https://test.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-
kommuner/gjennomfore-klimatiltak/.  
 
Markedet har begynt å etterspørre bærekraftige boliger med så lavt klimaavtrykk som mulig. 
Dette vil derfor være et konkurransefortrinn ved ev. framtidig salg av boligene. 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/  
 
I denne saken dreier bærekraftsmål 15 seg om å ivareta myrområdet i den sørlige delen av 
planområdet, og de økologiske funksjonene dette arealet har, jf. delmål 15.1 i 
bærekraftsmålene. Myr og skog har særlig stor betydning for CO2-binding. Statsforvalteren 
anbefaler derfor at planen sikrer at myrområdet blir opprettholdt med den funksjonen 
området har i dag, som CO2-lager og vannfordrøyer ved store nedbørsmengder. Arealet bør 
ikke reguleres til utbyggingsformål, og det bør ikke dreneres.   
 
Vi 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.  
 
Naturmangfoldloven 
Vi minner om naturmangfoldlovens krav i § 7 om å synliggjøre vurderingene etter 
naturmangfoldlovens § 8 til 12 i besluttende vedtak. Statsforvalteren vil at disse vurderingene 
innarbeides i planbeskrivelsen. Se mer informasjon i Klima- og miljødepartementets veileder 
T-1554 B Naturmangfoldloven kapittel II Alminnelige bestemmelser om bærekraftig bruk.  
 
Landbruk  
Arealene rundt planområdet inngår i hensynssone landbruk, noe som betyr at disse arealene 
er særlig viktige for landbruket. Siden boligområdet etableres i et av kjerneområdene for 
landbruk, kan det oppstå framtidige interessekonflikter mellom beboere og bønder. Vi ber 
om at det i planprosessen vurderes om det er nødvendig med tiltak for å redusere slike ev. 
framtidige konflikter.  

https://test.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/
https://test.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/gjennomfore-klimatiltak/
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/
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/
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/
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Boligpolitikk  
Det er et uttalt nasjonalt mål at alle skal bo trygt og godt. Samtidig er det et mål å utjevne 
sosiale helseforskjeller ved å hindre segregering. Vi ber om at behovet for boenheter til sosial 
boligbygging vurderes i planprosessen, i tråd med kommuneplanens arealdel § 2.9.5. Dette 
innebærer å vurdere å gi en bestemmelse etter plan- og bygningslovens §12-7 punkt 5, og 
stille størrelses- og funksjonskrav til et bestemt antall boliger i planområdet. 
 
Samordning  
Planen skal behandles etter rutine for «Samordning av statlige innsigelser til kommunale planer 
etter plan- og bygningsloven» hvor statsforvalteren skal samordne eventuelle innsigelser fra 
regionale statsetater. I oppstartsfasen vil alle statsetater avgi sine innspill direkte til 
tiltakshaver og kommunen. I høringsfasen vil uttalelser som kun inneholder merknader 
sendes direkte til kommunen. Uttalelser med innsigelser skal gå til statsforvalteren som avgir 
en samordnet uttalelse, jf. vårt brev til kommunene datert den 09.01.19.  
 
Oversending av planforslag i SOSI-format før høring  
Vi ber om at plankartet sendes som SOSI-fil og PDF-utskrift til Kartverket på e-post 
planTRF@kartverket.no før høring. Kartverket vil utføre en teknisk kontroll av planen og 
melde eventuelle rettingsbehov. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og 
mangler er rettet opp før plankartet sendes ut på høring. Den digitale planen lagres i en 
regional høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene benytter i sin 
saksbehandling. Dette forenkler saksbehandlingen og gir raskere og bedre høringsuttalelser. 
 
Statsforvalteren ser fram til videre kontakt med Alta kommune i arbeidet med 
reguleringsplanen. Vi er tilgjengelige for spørsmål og drøftinger om kommunen ønsker det. 
Ved skriftlige henvendelser, vennligst oppgi saksnummeret, jf. vår ref. 
 
 
Med hilsen 
 
Oddvar Brenna 
fagkoordinator for areal 

  
 
Lars Smeland 
seniorrådgiver 
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Fylkeskommunens innspill - varsel om oppstart - Detaljregulering for Transfarelv 
skole boligområde - Alta kommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i 
deres planleggingsoppgaver. Ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal 
fylkeskommunen ivareta interesser som berører kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, 
friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, 
barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter 
folkehelseloven har fylkeskommunen også et ansvar for å ivareta folkehelse i planleggingen og 
samfunnsutviklingen. FNs bærekraftsmål og klimaloven legges til grunn for fylkeskommunens vurdering 
av plansaker. 
 
Troms og Finnmark Fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 08.02.2021, med frist 
08.03.2021. Seksjon for areal- og samfunnsplanlegging har samordnet innspillene fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagområder. 
 
Formål 
Formålet med detaljreguleringen er å utvikle eiendommen til gamle Transfarelv skole til boliger. Det 

planlegges for 5-10 eneboligtomter med tilhørende anlegg, veg og teknisk infrastruktur, samt at det 
skal reguleres snarvei som knyttes til Aspemyra i sør. 
 
 

Planstatus 
Gjeldende plan var ved oversendelse av oppstartsvarsel kommuneplanens arealdel (planID 
5403_20100006) hvor området var avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting (skole).  
 
Ny revidert utgave av kommuneplanens arealdel (2021 – 2040), planID 5403-20170001, ble vedtatt 
15.02.2021, og blir dermed ny gjeldende plan. Området er avsatt til boligbebyggelse med krav om 
detaljregulering, og tiltaket er dermed i tråd med overordnet plan.  
 
Vurdering av KU 
Forslagsstiller vurderer at tiltaket ikke skal konsekvensutredes, jf. forskriftens § 8 jf. 
vedlegg II. Dette begrunnes med at tiltaket er i tråd med revidert utgave av kommuneplanens arealdel, 
som er i sluttfasen før vedtak. Kommunen har i oppstartsmøtet sagt seg enig i denne vurderingen. 
Fylkeskommunen støtter også denne vurderingen.  
 
Føringer for planarbeidet 



2 
 

Selv om planarbeidet er vurdert å ikke være konsekvensutredningspliktig er det likevel noen tema som 
særskilt må omtales i planbeskrivelsen, jf. bestemmelse § 1.11.1 i kommuneplanens arealdel. Vi er enige 
med kommunens vurdering av tema i referat fra oppstartsmøtet. 
 
Videre har vi følgende innspill til planarbeidet:  
 
Kulturarv - nyere tid 
Innenfor det aktuelle planområdet ligger en skolebygning med flere karakteristiske trekk fra 
gjenreisningsarkitekturen. Det framgår ikke i varsel om reguleringsplanarbeid hva som er tenkt med 
denne bygningen. Vi anmoder om at den bevares, og gjenbrukes til et passende formål.  
 
I samfunnsdelen til kommuneplan for Alta 2015-2027 «Alta vil» blir godt miljø og bærekraft trukket frem 
som sentrale elementer i Altas videre utvikling (kap. 4, s. 21). Gjennom vedlikehold og gjenbruk av 
allerede eksisterende bygninger sparer man miljøet for klimagassutslippene som følger med riving av 
bygningsmasse, produksjon av nye bygningsdeler, transport og oppføring av nybygg. En rapport som 
SINTEF har utarbeidet peker på forskning som viser at rehabilitering og oppgradering av allerede 
eksisterende bygninger bare fører til halvparten av klimagassene som slippes ut når det føres opp helt 
nye bygg. SINTEF-rapporten kan man finne på følgende nettadresse: 
https://www.sintefbok.no/book/index/1268/groent_er_ikke_bare_en_farge_baerekraftige_bygninger_
%20eksisterer_allerede. Med tanke på miljø og bærekraft vil det lønne seg å gjenbruke den gamle 
skolebygningen framfor å rive den og sette opp nye bygninger.  
  
Planområdet er i stor grad ubebygd. Foruten skolebygningen er det i dag bare to mindre bygninger her. 
Vi anmoder om at det i bestemmelsene for reguleringsplanen legges føringer for at ny bebyggelse 
tilpasses eksisterende omkringliggende bebyggelse. Nybygg bør føres opp med tilsvarende høyde og 
omfang som omkringliggende boligbebyggelse. Det bør også være krav om saltak på bygningene. 
Nybygg bør ikke kunne overstige skolebygget i høyde, ei heller i omfang. Det bør benyttes samme type 
kledning og taktekkingsmateriale som omkringliggende bebyggelse ved oppføring av ny bebyggelse. Vi 
anbefaler for øvrig at Alta kommunes byggeskikkveileder legges til grunn for utarbeidelse av 
bestemmelser for reguleringsplanen. 
 
Kulturminnevern 
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i arealplanlegging jf. lov om 
kulturminner av 1978 og PBL av 2008.  
 
Planområdet er sjekket mot våre arkiver og ut fra vår faglige vurdering av området. Så langt vi kjenner 
til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.  
 
Den generelle aktsomhet- og meldeplikten, må fremgå av planens dokumenter:  
Dersom det i løpet av arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller spor som indikerer eldre tids 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og fylkeskommunen kontaktes umiddelbart. Både tiltakshaver 
og utførende entreprenør har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp jf. lov om kulturminner av 1978 
§ 8, andre ledd.  
 
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget. 
 
SOSI  
Ved høring av planforslag ber vi om at SOSI-fil og PDF inkl. tegnforklaring av plankartet sendes 
Kartverket på e-post; planTRF@kartverket.no. Kartverket utfører en teknisk kontroll av planen og 
melder ev. rettingsbehov tilbake til kommunen. Kontrollen bør skje før høring, slik at eventuelle feil og 
mangler er rettet opp før plankartet sendes ut.  
 

https://www.sintefbok.no/book/index/1268/groent_er_ikke_bare_en_farge_baerekraftige_bygninger_%20eksisterer_allerede
https://www.sintefbok.no/book/index/1268/groent_er_ikke_bare_en_farge_baerekraftige_bygninger_%20eksisterer_allerede
mailto:planTRF@kartverket.no
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Avslutning  
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning 
underveis. 
 
Med hilsen 
 

Charles Petterson  
ass. avd. leder plan, folkehelse og kulturarv Lene Trosten Kaspersen 

arealplanrådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Innspill til reguleringsplan - Transfarelv skole boligområde - Alta kommune 

- varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 

  

Vi viser til deres brev, datert 08.02.21 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

 

Saken gjelder 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for 5 – 10 eneboligtomter med tilhørende 

anlegg, veg og teknisk infrastruktur, samt regulere en snarvei til Aspemyra boligområde i 

sør. 

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet 

Føringene gitt i de rikspolitiske retningslinjene for en samordnet bolig, - areal- og 

transportplanlegging og statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging ligger til 

grunn for vår vurdering av tiltaket.  

 

Statens vegvesen har følgende konkrete innspill til arbeidet med reguleringsplanen 

Området som foreslås regulert til eneboligtomter ligger helt i ytterkanten av Alta by, og 

føyer seg inn i en lang rekke av boligutbygging i Sagaområdet. Etter vår vurdering er ikke 

dette tiltaket med på å støtte oppunder føringene i de rikspolitiske retningslinjene for en 

samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging ved å tilrettelegge for eneboliger i 

ytterkanten av byen. Etter vår vurdering er det andre boligområder i Alta by som burde 
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bygges ut før dette. Vi ber Alta kommune vurdere dette med tanke på den videre 

planprosessen.   

 

Alta kommune har imidlertid tillatt at planarbeidet starter opp, så våre innspill til 

planarbeidet følger her: 

    

Når det gjelder tilknytting til E6 forutsetter vi at eksisterende avkjørsel benyttes, og at 

avkjørselen utarbeides i henhold til krav i Håndbok N100. Vi minner også om at 

byggegrensen mot riksvegen er 50 meter. Basert på andre bygningers plassering langs E6 på 

strekningen, vil imidlertid Statens vegvesen kunne akseptere en byggegrense på 30 meter. 

 

Vi forutsetter at det gjennomføres en støyberegning som en del av planarbeidet, og at 

eventuelle støytiltak gjennomføres som en del av utbyggingen.  

 

Vi ser det som svært positivt at det reguleres inn en snarveg til Apemyra boligområde. Dette 

vil være en viktig forbindelse til skole og nærområde for beboerne i det nye boligfeltet.  

 

 

Statens vegvesen Transportforvaltning Troms og Finnmark 

Med hilsen 

 

 

 

Oddbjørg Mikkelsen 

Seksjonssjef Maria Haga 

 Seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Uttalelse vedrørende - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Transfarelv 
skole boligområde, Alta kommune

Vi viser til deres brev av 08.02.2021. 

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. 
Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende 
tidspunktet. 

Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

Kulturminner og aktsomhetsansvaret.
 Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre 
spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes 
Sametinget og fylkeskommunen 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 forøvrig om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i følge lov 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være 
bygninger, hustufter, gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), 
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. Denne oppregningen er på ingen 
måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke 
tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 
3 og 6.

Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms og Finnmark fylkeskommune.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Andreas Stångberg Audun Strøm Bakke
fágajođiheaddji/fagleder ráđđeaddi/rådgiver

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00
Poastaboksa/postboks 3 Org.nr: 974 760 347
9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no
Áššemeannudeadji
saksbehandler

Audun Strøm Bakke

Tel: +47 78 47 40 30

mailto:samediggi@samediggi.no
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering - Transfarelv 

skole boligområde - Alta kommune 

Vi viser til varsel om oppstart. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal 

sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, 

allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av 

elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann 

gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om 

hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved 

utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven (pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Planområdet: Planprogrammet omtaler at faren for kvikkleireskred skal vurderes for planen. Vi minner i 

den anledning om at NVE har utarbeidet en ny veileder nr. 1/2019 «Sikkerhet mot kvikkleireskred og 

ber om at utredningene for utløps og utløsningssone følger anbefalingen i den nye veilederen. Vi viser 

ellers til vårt generelle innspill.  

 

Generelt innspill:  

 

Nytt fra NVE 2020:  

NVE har gitt ut to nye veileder i 2020, sikkerhet mot skred i bratt terreng og NVEs veileder nr. 1/2019 

«Sikkerhet mot kvikkleireskred. TEK 17 kap.7 er oppdatert i henhold til de nye veilederne. NVE har 

også utarbeidet en ny kartbasert veiledning som tar for seg naturfarer som må vurderes etter PBL 28-1 

samt hensyn til verna vasssdrag og kraftutbygging. Vi anbefaler at den benyttes i reguleringsplaner og 

byggesaker.  

NVE ønsker å få bedre oversikt over områder som er kartlagt for fare, og har opprettet en løsning 

for innmelding av rapporter på vår nettside. Vi ønsker at kommunene sender rapporter og farekart for 

skredfare i bratt terreng, flomfare og fare for kvikkleireskred. Informasjonen som NVE får inn vil bli 

brukt til å oppdatere farekartene i NVE Atlas. 

 

Vi ber også kommunene om å sende inn geotekniske rapporter til NADAG (nasjonal database for 

grunnundersøkelser), jf. brev fra NVE til kommunene datert 27.11.2019. 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng/
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/innmelding-av-farekartlegging/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
http://geo.ngu.no/kart/nadag/
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Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til 

sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift 

(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det 

ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

  

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene 

og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere 

avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket 

retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør 

bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt 

avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på 

avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir 

satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann 

på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs kartbaserte veiledning for reguleringsplan og byggesak er et nyttig verktøy, for å sikre at 

alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
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 De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 

gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen. 

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,  

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no.  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

 

Kopi til: 

ALTA KOMMUNE 

STATSFORVALTEREN I TROMS OG FINNMARK 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Alta kommune - Reguleringsplaner - Varsel om oppstart - 
Detaljreguleringsplan for Transfarelv skole boligområde - Uttalelse fra 
Avinor 

 
 
 
Vi viser til Deres brev av 08.02.2021 vedrørende varsel om oppstart av arbeid med 
detaljreguleringsplan for Transfarelv skole boligområde i Alta kommune. 
 
Det opplyses at formålet med detaljreguleringen er å utvikle eiendommen til gamle Transfarelv 
skole til boliger. Det planlegges for 5-10 eneboligtomter med tilhørende anlegg, veg og teknisk 
infrastruktur, samt at det skal reguleres snarvei som knyttes til Aspemyra i sør. 
 
 
1. Innledning 
 
Det er utarbeidet en revidert restriksjonsplan for Alta lufthavn, vedtatt av 
Samferdselsdepartementet 12.05.2014.  
 
Luftfartstilsynet har den 14.12.2017 med hjemmel i § 1 i Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. 
datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, sertifisert Alta lufthavn. Etter søknad 
fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 15.04.2020 sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CS-
ADR-DSN utgave 4. 
 
Den bebyggbare delen av planområdet ligger ca. 2020 – 2170 meter øst for landingsterskel til 
bane 29 (fra sørøst) ved Alta lufthavn. 
 
 
2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Alta lufthavn 
 
Videre ligger den bebyggbare delen av planområdet innenfor horisontalflaten som er en 
høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen for Alta lufthavn, jf. EASA-krav CS ADR-
DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.480 gjeldende fra 08.12.2017 samt § 3 i bestemmelsene til 
restriksjonsplanen. 
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Horisontalflaten ligger på kote 48 meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen. 
Terrenghøyden innenfor planområdet ligger på kote 25 – 39 moh. Oppføring av normal 
eneboligbebyggelse innenfor planområdet vil ikke komme i konflikt med horisontalflaten 
(hinderflate). 
 
Siden planområdet ligger ved sirklingen til bane 29, ber vi om at følgende bestemmelse tas inn i 
detaljreguleringsplanen: 
 

Bruk av byggekraner 
Innenfor planområdet skal all bruk av byggekraner ha påmonterte faste røde hinderlys i tråd 
med gjeldende regelverk av hensyn til flysikkerheten. 

 
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, 
registrering og merking av luftfartshinder:  
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/ . 
 
 
3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg  
 
Planområdet er ikke berørt av byggerestriksjonskrav (BRA-krav) for flynavigasjonsanleggene ved 
lufthavnen, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 
av 27.06.2011 samt § 4 i bestemmelsene til restriksjonsplanen. 
 
 
4. Farlig eller villedende lys  
 
Planområdet er vurdert med hensyn til farlig eller villedende lys i forbindelse med innflyging til 
lufthavnen fra sørøst (til bane 29), jf. EASA-krav AMC1 ADR.OPS.B.075 Safeguarding of 
aerodromes (a) og (d) og EU-regulativ nr. 139/2014, artikkel 9(c) samt §§ 5.1 og 5.2 i 
bestemmelsene til restriksjonsplanen. 
 
Flyene som skal lande på bane 29 flyr visuelt i det aktuelle området i det de dreier inn mot 
landingsterskel. Det er derfor viktig at belysningen, særlig utebelysningen, utformes slik at den kun 
lyser nedover, og ikke skaper unødig lys oppover.  
 
Vi minner om at kravet med hensyn til farlig eller villedende belysning også gjelder 
anleggsperioden, dvs. for anleggsmaskiner/lastebiler, kraner og bruk av flomlys innenfor 
planområdet i byggeperioden. Det er særlig viktig at flomlyset rettes ned mot anleggsområdet, og 
ikke mot øst-nordøst i innflygingen (sirklingen) til bane 29. 
 
Dersom piloter rapporterer om at de blir blendet/villedet av lysbruken innenfor anleggsområdet, må 
lyskildene endres eller lysstyrke reduseres. 
 
 
5. Flystøysoner  
 
Gjeldende flystøysonekart for Alta lufthavn er for perioden 2014 – 2025 og er beregnet av SINTEF, 
rapport A27417 datert 09.12.2015, i medhold av retningslinje T-1442/2012 om behandling av støy i 
arealplanlegging.  
 
Til orientering er planområdet ikke berørt av gjeldende flystøysoner for Alta lufthavn. 
 
 

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
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6. Avsluttende merknader 
 
Dersom overnevnte vurderinger med hjemmel i gjeldende regelverk for sivil luftfart ikke hensyntas i 
detaljreguleringsplanen, vil Avinor vurdere å gjøre bruk av ytterligere tiltak i forbindelse med høring 
av planen. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Avinor AS  
 
Einar K Merli 
Arealplanlegger 
Masterplaner og arealdisponering 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi: Alta Kommune, Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
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Varsel om oppstart - Detaljregulering for Transfarelv skole boligområde 

Viser til mottatt varsel om oppstart av detaljregulering av Transfarelv skole boligområde. Virksomhet 
Kommunalteknikk har følgende innspill til planarbeidet: 

 Det er ikke kommunalt avløp i området. Avløp 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.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Alta kommune 

 

Trond Einar UglebakkenTrond Einar Uglebakken Eirik Sønvisen 
avdelingsleder Virksomhetsleder 
 
 

VA Planlegger 

 

 
         
          
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 



 

Alta kommune 
Barn og unges representant 
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Postboks 1403, 9506 Alta postmottak@alta.kommune.no 78455000  
Besøksadresse: Web adresse: Organisasjonsnummer:  
Sandfallveien 1 www.alta.kommune.no 944 588 132  

RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA 
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Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2021/2339-2 Aase Kristin Abrahamsen 08.03.2021 

 

Varsel om oppstart - Detaljregulering for Transfarelv skole boligområde 

Viser til overnevnte. Jeg har følgende merknader: 

Det er veldig bra og viktig at det reguleres inn en snarveg som henger sammen med Aspemyra.  

 Snarvegen må gå fra E6, gjennom det nye Transfarelv skole boligområde og til Aspemyra.  
 Dette vil bli en skoleveg og bør kunne brøytes og være lyssatt.   
 Det vil være snarveg fra Aspemyra til busstopp langs E6.  
 Snarveg for de nye tomtene og andre til 

skiløype/skileikanlegg/turstier/badevann/sykkelløype/fotballbane og skolen med idrettshall. 
 Snarveg fra Aspemyra til badeplassen Lathari.  
 Kommunens lekeplassnorm må følges.  
 Vil adkomsten til feltet via E6 være en veg eller felles adkomst? Det har betydning for 

brukere av g/s vegen. Kryssingen må være så trafikksikkert som mulig.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 
Alta kommune 

Aase Kristin Abrahamsen 
Barn og unges representant 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 

 
 



 

Alta kommune 
Helse- og sosial tjenesten 
 

 

 
 

Postadresse Epostadresse: Telefon:  
Postboks 1403, 9506 Alta postmottak@alta.kommune.no 78455000  
Besøksadresse: Web adresse: Organisasjonsnummer:  
Sandfallveien 1 www.alta.kommune.no 944 588 132  

RAMBØLL NORGE AS AVD ALTA 

Postboks 1077 

9503 ALTA 

 

 

Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2021/2338-2 Kristin Tørum 08.03.2021 

 

Svar fra kommuneoverlegen - Varsel om oppstart - Detaljregulering for 
Transfarelv skole boligområde 

Saksopplysninger:  
Det vises til mottatt brev av 08.02.20121 om aktuell høring. Det gis informasjon om at 
formålet med planarbeidet er å utvikle gamle Transvarelv skole til boliger. Det planlegges for 
5-10 eneboligtomter med tilhørende anlegg, veg og teknisk infrastruktur, samt at det skal 
reguleres snarvei som knyttes til Aspemyra i sør.  

Regelverk:  
Kommuneoverlegens uttalelse i aktuell sak er med utgangspunkt i Lov om folkehelsearbeid 
(folkehelseloven) og forskrifter innen miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern omhandler 
faktorer i miljøet som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på befolkningens helse.  
 

Vurdering:  

 Generelt vises det til kravene i forskrift om miljørettet helsevern, 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486, særlig kravene i § 7 om 
overordnet krav, § 8 om beliggenhet, § 9 om helsemessige ulemper som virksomhet 
eller eiendom påfører omgivelsene. Kravene må legges til grunn ved planleggingen av 
området 
 

 Snarvei til Aspemyra. Det er positivt at denne reguleres inn, da den vil gi en kort 
avstand til Saga skole, lekemuligheter ved skolen, friluftsområde rundt 
Skogvannet/Borras, skileikanlegg (Olavbakken). Det er viktig at snarveien utformes på 
en slik måte at adkomst til snarveien er tilgjengelig også for de som ikke bor i aktuelt 
boområde. Snarveien må derfor være tilgjengelig fra E6/buss- stopp.  Snarveien må 
være tilgjengelig til alle årstider og ha belysning. Snarveien bør også være tilgjengelig 
for alle funksjonsnivå.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-04-25-486


Side 2 av 2

 Støy og støv. Den aktuelle eiendommen har beliggenhet rett ved E6. Det er derfor 
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.  
 

 Vest for planområdet er det et landbruksområde. Det bør vurderes om det skal lages 
noen form for buffersone mot landbruksområdet 

 

Med vennlig hilsen 
Alta kommune 
 
 

Peder Halvorsen  
kommuneoverlege      Kristin Tørum 
       helsekonsulent  

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 

 
Kopi til: 
Veslemøy Grindvik Postboks 1403 
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Karianne Lund Heitmann

From: Olaf Sigmund Olsen <sigmu-ol@online.no>
Sent: tirsdag 23. februar 2021 12:59
To: Karianne Lund Heitmann; Firmapost Alta
Cc: Kristian NergÃ¥rd; Beate Mannsverk
Subject: Fwd: Innspill - detaljregulering Transfarelv skole
Attachments: AVTALE LEIE SKILØYPE 2003.pdf; Grunneieravtale skiløypa 20003.jpg;

Grunneieravtale skiløypa side 2.jpg; Kart grunneieravtale skiløypa 2003.jpg

Hei Karianne

Viser til e-mail nedenfor. Har nå funnet kopi av tinglyst avtale fra 2003 med kart. Følger vedlagt.

Kopi til styreleder Kristian og leder for skigruppa Beate.

For Nerskogen IL

Olav S. Olsen

Tlf. 91623073

-------- Opprinnelig melding --------

Emne:Innspill - detaljregulering Transfarelv skole
Dato:22.02.2021 22:05

Fra:Olaf Sigmund Olsen <sigmu-ol@online.no>
Til:Karianne Lund Heitmann <karianne.heitmann@ramboll.no>

Kopi til:Kristian NergÃ¥rd <kris-ne@online.no>

Hei Karianne

Viser til annonse i Kronstadposten 12.02 - Varsel om oppstart av detaljregulering - Transfarelv skole
boligområde.

Vil bare orientere om at Nerskogen IL har tinglyst rett til tursti og skiløype fra Transfarelv skolen opp
til Aspemyra boligfelt på eiendommen Gnr 38 Bnr. 111 med flere.

Ber om at rettigheten blir ivaretatt i reguleringsplanen.

Signert avtale med kart ble tinglyst på eiendommen i 2003.

Some people who received this message don't often get email from sigmu-ol@online.no. Learn why this is
important Feedback
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Kopi av avtalen - ikke signert - vedlagt.

For Nerskogen IL

Olav S. Olsen

Tlf. 91623073



 

 

 

  



  



 



AVTALE OM LEIE AV GRUNN TIL TURSTI OG SKILØYPE  
 

Avtalen bygger på rammeavtale anbefalt av Norges bondelag, Norges skogeierforbund, 

Direktoratet for statens skoger, Norges skiforbund og Statens ungdoms- og idrettskontor.  

 

1. AVTALEPARTENE 

 

LEIETAKER:     NERSKOGEN IDRETTSLAG 

 

UTLEIER er hjemmelshavere til følgende eiendommer:  

Gnr./Bnr.  38/111, 38/485, 38/154, 38/293.  
 

2. AVTALENS FORMÅL 

Opprette avtale som kreves for at Nerskogen IL kan søke offentlige tilskuddsmidler for å anlegge 

skiløype og tursti fra Transfarelv skole til Sagabrinken boligfelt. 

 

3. AVTALENS OMFANG 

Avtalen gjelder tursti og skiløype uten lys. Avtalen gir leier Nerskogen IL rett til på egen 

bekostning å anlegge og vedlikeholde skiløype og turveg som inntegnet på vedlagte kart. 
 

Leietaker kan rydde, opparbeide og vedlikeholde traseen. Skiløypa skal utformes i samsvar med 

bestemmelsene i skihandboka, hefte 6, med 4 meter fri løypebredde og opparbeides og 

vedlikeholdes på en skånsom måte, eventuelt med maskinelt utstyr. Tursti opparbeides i maksimalt 

2 meters bredde dersom ikke annet er avtalt. 

 

Innenfor samme bredde kan leier hogge, kviste og kappe nyttbar virke etter grunneiers anvisning. 

Dersom grunneier ønsker det, skal leieren overta virke på rot etter verdiberegning utført av 

skogbrukssjefen. Leietaker har rett til å holde traseen fri for generende greiner. Oppkvisting må 

skje på en måte som ikke nedsetter skogproduksjonen eller forringer tømmerkvaliteten.  

 

Fører leiers virksomhet i traseen til skade utover avtalt bredde på løype/tursti skal skadene erstattes 

etter avtale eller etter skogbrukssjefens beregninger. Eventuell nødvendig rydding utover ovenfor 

nevnte bredde skal avtales særskilt. 

 

4. LYSANLEGG 

Avtalen omfatter ikke lysanlegg. 

 

5. SKILTING OG PREPARERING 

Leieren har rett til å skilte og merke løyper/turveger. Skiltene bør utføres i samsvar med Norsk 

standard. Skilt skal ikke festes til levende trær. Plassering av skilt skal avtales med grunneieren.  

Leieren har grunneiers samtykke ti å nytte tidsmessig maskinelt utstyr for oppkjøring av skiløyper. 

For øvrig gjelder lov om motorisert ferdsel i utmark.   

 

6. ANSVAR 

Trassen skal ikke hindre naturlig og påregnelig utnytting av eiendommen. Der løypa eller turvegen 

legges i eksisterende skogsvei har grunneier og andre som har bruksrett til traseen rett til å 

transportere tømmer og skogsutstyr i den etter nærmere avtale. Ved utnytting som i vesentlig grad 

vil vanskeliggjøre  leiers bruk av traseen (f. eks.  større skogsdrift, masseuttak ect.) plikter 

grunneier å varsle om dette i god tid samt anvise alternativ trase innenfor avtalens rammer.   

 

Under hogst og framkjøring forutsettes det at grunneier tar rimelig hensyn til at traseen ikke 

unødvendig sperres eller ødelegges. Grunneier har ikke ansvar for å vedlikeholde bruer og klopper. 

Grunneier er heller ikke ansvarlig for uhell som skyldes skogsdrift i området eller for ulykker i 

forbindelse med aktivitet i trassene.     

 



Der skiløypene krysser vedlikeholdte gjerder, sørger leieren for at grinder blir laget og 

vedlikeholdt, og at disse blir satt opp igjen innen 1. juni om våren og ikke tatt ned før etter 

20.oktober om høsten. Leieren plikter å rydde opp avfall og søppel langs traseen etter hver sesong. 

 

7. PERMANENT OMLEGGING 

I tilfelle  endrede forhold kan begge partene ta opp spørsmålet om omlegging av tidligere trase. 

 

8. Vederlag 

Retten er inntil videre vederlagsfri. 

 

9. Varighet 

Denne avtalen gjelder foreløpig i 11 år. Og forlenges i perioder på 10 år så lenge den ikke er 

oppsagt. Oppsigelse må i tilfelle foretas med minst 1 års varsel før utløpet av den til enhver tid 

gjeldende avtaleperiode. 

 

10. ANSVAR FOR OPPHØR   

Dersom leieavtalen opphører skal leieren fjerne eventuelle anlegg og rydde etter grunneiers 

anvisning innen 1 år fra opphørstidspunkt. Dersom det ikke blir gjort kan grunneier utføre rydding 

på leierens bekostning. 

 

11. TVISTER 

Dersom det skulle oppstå uenighet mellom partene om forståelsen og praktiseringen av denne 

avtalen, oppnevner partene en person hver, og disse to sammen med skogbrukssjefen eller 

herredsagronomen i Alta kommune avgjør tvisten og fordeling av eventuelle kostnader i 

forbindelse med tvisten.  

 

12. Tinglysing 

Avtalen kan tinglyses. Utgifter til eventuell tinglysing bæres av leieren. 

 

 

Avtalen undertegnet 

 

For leieren:  

 

Alta den…………………                                            …….………………………………………… 

                                                                                                    Nerskogen Idrettslag 

 

Hjemmelshaver / utleier for Gnr. 38 Bnr. 111 

 

Alta den ………………………..                                 ………...…………………………………….                                                        

                                                                                                                                  Finn Østlyngen 

 

Hjemmelshaver / utleier for Gnr. 38 Bnr. 485 

 

Alta den ………………………..                                 ………………………………………………  

                                                                                                                 Johannes Larsen 

 

Hjemmelshaver / utleier for Gnr. 38 Bnr. 154 og 293 

 

Alta den………………………..                                 ……………………………………………….. 

                                                                                                     Johansen Eiendom  AS 
 



Bjørn og Steinar Johnsen ANS  

Altaveien 447 

 

9517  ALTA       08.03.21 

 

 

 

Rambøl Norge AS 

Postboks 1077 

 

9503  ALTA 

 

 

 

 

Transfarelv skole boligområde - Innspill 
 

Viser til brev datert 08.02.21 med varsel om oppstart av planarbeid for Transfarelv skole 

boligområde. 

 

Vi driver jordbruk på gnr. 38, bnr. 222 vest for planområdet. Vår eiendom gnr. 38, bnr. 338 

grenser til planområdet i vest. Arealet brukes som beite for storfe og gjødsles jevnlig, også 

med husdyrgjødsel. Arealet vil bli brukt på samme måte også i framtiden. 

 

Erfaringer fra andre steder der boligområder grenser direkte til jordbruksarealer tilsier at det 

oppleves som en ulempe å ha beitedyr og spredning av husdyrgjødsel like ved boligområder. 

Vi vil ikke akseptere noen begrensninger i drifta av jordbruksarealet vårt. Vi ber derfor om at 

det settes av en buffersone med vegetasjon (skog) mot vårt jordbruksareal. Buffersonen bør 

være så bred som mulig. 

 

Vi gjør oppmerksom på at vi har en vannledning som såvidt berører det sydlige hjørnet av 

eiendommen 38/291. Vi forutsetter at det tas hensyn til denne, og at denne ikke skades av 

tiltak. 

 

Vi regner med at våre innspill blir tatt hensyn til i planarbeidet 

 

 

Med hilsen 

 

 

Bjørn V. Johnsen 

for Bjørn og Steinar Johnsen ANS 
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Karianne Lund Heitmann

From: Gunnar Iversen <gunnar.iversen@live.no>
Sent: tirsdag 2. mars 2021 19:35
To: Firmapost Alta
Cc: Karianne Lund Heitmann; Oddvar Iversen; Knut Erik Iversen
Subject: Innspill til kommende planarbeid - boligområde Transfarelv skole

Innspill til kommende planarbeid - boligområde Transfarelv skole

Som eier av gnr./bnr.: 38/328 - som er naboeiendommen til det nye boligområde som planlegges på eiendommen
til Transfarelv skole (gnr./bnr.: 38/291) - fremmer jeg herved følgende innspill/krav som må hensyntas i den
kommende planprosessen:

1. Utbygging av det nye boligområdet må ikke medføre at min eiendom utsettes for avrenning/tilsig av
overflatevann/is mm.

2. På min eiendom er det et potensiale for etablering/fradeling av en ny boligtomt med beliggenhet opp mot
dette planlagte boligområdet. Planprosessen må hensynta dette slik at nærheten til min eiendom ikke
blokkerer for etablering av en fremtidig boligtomt her.

3. Vann/avløp/strøm: Det er ønskelig at min eiendom blir hensyntatt slik at det gis mulighet for tilkobling av
vann/avløp/strøm.

4. Dagens avkjørsel fra min eiendom må hensyntas slik at kort adkomst mot E6 ikke forhindres.
5. Siden min eiendom ligger på et lavere høydenivå må eventuell lyssetting i det nye boligområdet ovenfor min

eiendom ikke være av en art slik at det skaper ubehagelig lysblending.

Viser forøvrig til tidligere innsendt brev datert 08.07.2020 angående tiltak som må ivaretas mht den kommende
detaljregulering. (Alta Kommune - referanse 2020/5697-3)

Ber om at Rambøll hensyntar disse innspillene i den kommende planprosessen.
Ta kontakt hvis noe er uklart.

Med vennlig hilsen:
Gunnar Albert Iversen
Altaveien 450
9517 Alta

Mob: 995 42 695
E.mail: gunnar.iversen@live.no

Some people who received this message don't often get email from gunnar.iversen@live.no. Learn why this is
important Feedback
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