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Arkivreferanse: 2019/8138-5
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Planlagt behandling
Saksnummer

Møtedato

Utvalg
Planutvalget

Krav om forelegges av beslutning om stans av privat planinitiativ - kvartal A52,
Alta sentrum
Administrasjonens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3, 2. ledd anbefales planoppstart for kvartal A52,
Alta sentrum.

Saksutredning
Vedlegg:
1 2019-11-01 Forespørsel om planoppstartsmøte.pdf
2 Beslutning om stopp av planinitiativ - Detaljregulering for A52, Alta sentrum
3 2019-12-27 Planspørsmål til KST.pdf
Bakgrunn
Rambøll AS har fremmet planinitiativ på vegne av Fellesbygget Alta AS for ønsket oppstart av
detaljregulering for kvartal A52 på Alta sentrum. Intensjonen med planarbeidet er å utvikle og utvide
eksisterende bygning slik at det kan etableres boliger og sentrumsformål i kvartalet. Formål som man
primært ønsker å tilby i bygget er forretning, kontorer og boliger.
Private, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter har rett til å fremme forslag til
detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven (pbl) § 12.3, 2. ledd. Det er gjort endringer i plan- og
bygningsloven, med virkning fra 01.07.2017. Dette gjelder blant annet endringer i § 12-8, 2. ledd, som
tydeliggjør og formaliserer rammene for oppstart av planprosess. Endringene innebærer at kommunen
kan stoppe planinitiativ allerede i oppstartsfasen. Dersom kommunen finner at initiativet skal stoppes kan
forslagsstiller kreve å få beslutningen forelagt kommunestyret for endelig avgjørelse.
Det er ikke gjort nytt vedtak på delegasjoner i Alta kommune etter at denne lovendring ble gjeldende.
Med det vises til at kompetansen til å stanse et privat planinitiativ med hjemmel i pbl. § 12-8, 2. ledd,
anses delegert til planadministrasjon gjennom den generelle delegasjonen av fullmakt til å utøve
myndighet etter plan- og bygningsloven. Politisk behandling av beslutning om stans i planinitiativ etter
pbl. § 12-8 er delegert til Planutvalget (se punkt 6.21 i delegasjonsreglementet). Dersom Planutvalget
opprettholder planadministrasjonens beslutning om å avvise planinitiativet, kan forslagsstiller ikke starte
opp slikt planarbeid.
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Planadministrasjon har besluttet at det ikke skal igangsettes planarbeid på eiendommen i brev datert
11.12.2019, med den begrunnelse at tiltaket er i strid med overordnet områdeplan. Forslagsstiller har
derfor benyttet seg av retten til å få fremlagt saken for politisk behandling i sitt brev av 27.12.2019 og
samtidig kommentert begrunnelsen for planadministrasjonens beslutning om å stoppe planinitiativet. For
forslagsstillers merknader til beslutning om at initiativet stoppes, vises til vedlagte brev datert 27.12.2019
og saksutredning nedenfor.
Planstatus
Gjeldende plan for området/kvartalet er Områdeplan for Alta sentrum, revisjon (vedtatt 26.04.11), der
eiendommen er regulert til næringsbebyggelse. Område A i områdeplanen er primært tenkt som et
næringsareal i områdeplanen for sentrum. Boligandelen skal ikke overstige 20 % av det samlede
bruksarealet for det enkelte byggeprosjekt.

Fig 1. Planstatus

Fig 2. Ortofoto
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Forhold til overordnet plan
Tiltaket er delvis i strid med områdeplanen for Alta sentrum, da områdeplanen ikke legger opp til et stort
antall boenheter i det enkelte kvartal. Fokuset på boliger er lagt til områdene sør for Bjørn Wirkolas vei,
der tomtene er større og mulighetene for å legge til rette for boliger er bedre (med de utformingskrav
som ligger i overordnet plan). Det ligger fortsatt potensial for videreutvikling av A-området i
områdeplanen, med fokus på næring.
Bygning av flere boliger på sentrum er noe positivt og en viss type fortetting er i tråd med områdeplanen:
20 % boligandel i bygningene i område A. Alta sentrum har stor ledig kapasitet for boliger i andre deler av
sentrum, og det er ikke hensiktsmessig å endre strukturen i områdeplanen og på eksisterende kvartal for å
presse inn mange boenheter i det området som skal stå for hoveddelen av kontorer og handel. En slik
fortetting av område A kan vurderes når resterende områder på sentrum er transformert og «ferdig»
utviklet.
Vurdering
Planadministrasjon har i sitt brev med beslutning om stopp av planinitiativ utdypet hvorfor tiltaket er i
strid med overordnet plan og hvorfor det stoppes, se vedlegg 2. Nedenfor er forslagsstiller kommentarer
til dette brev og administrasjonens kommentarer på disse.
1) Adm. påpeker at kvartalsområde A først og fremst er tiltenkt næringsformål, med maksgrense på
boligformål på 20 % av BRA. Planinitiativet overstiger denne grensen. Adm. viser til områdene sør
for Bjørn Wirkolas vei, som er bedre egnet/tilrettelagt for boliger.
Forslagsstillers kommentar:
a) Iht. gjeldende sentrumsplan kan det i kvartalsområde A etableres boliger allerede i andre etasje. I
planinitiativet forbeholdes imidlertid både 1., 2. og 3. etasje til næringsvirksomhet/tjenesteyting. Boliger
tillates først fra 4. etasje og opp. Forslagsstiller vil derfor påpeke at planinitiativet legger til rette for
betydelig mer næringsaktivitet enn områdereguleringens minimumskrav.
b) I planinitiativet legges det videre opp til utvidelse i horisontalplanet, slik at bygget fyller ut hele kvartalet (i
tråd med sentrumsplanen), og dette bidrar ytterligere til å styrke næringsinteressene i området.
c) Tillatt boligandel er størst sør for Bjørn Wirkolas vei, men det er flere kvartaler i A-området hvor det tillates
inntil 60 % boligandel. Så vidt forslagsstiller bekjent, er samtlige leiligheter i kvartalsområde A solgt. Aområdet må derfor, på tross av sitt næringsfokus, også antas å være et interessant bo-område for mange.
Dersom de nederste etasjene (som er mest attraktive for næringslivet) sikres til forretning/kontor/næring
mm., kan ikke forslagsstiller se at flere boliger i byggene er til ugunst for næringslivet, heller tvert imot.
Forholdet til lekeplasser, uteareal og parkering er kommentert i pkt. 2.
d) En høyere boligandel enn 20 % gjør det også lettere å realisere/finansiere nye næringsprosjekter, hvilket er
viktig for Alta sentrum, - som fremdeles er i etableringsfasen. Å tillate større fleksibilitet i arealbruken vil i
tillegg bidra til større forutsigbarhet og tilpasningsevne både for gårdeiere, investorer og lokalsamfunn
forøvrig, da arealer lettere kan bruksendres i takt med endret behov/etterspørsel.

Administrasjons kommentar til ovenstående:
a) Prosjektet har potensiale til å bli et positivt tiltak i sentrum, men problemet ligger ikke hvor
stor andel næringsareal det blir. Større næringsareal bidrar ikke til bedre bygninger for boliger.
Å godkjenne et større antall boenheter, med bakgrunn i mere næringsareal er ikke et godt nok
argument.
b) Det er krav i områdeplanen at bygningen skal legges i formålsgrensen, dette er altså ikke
valgfritt og kan ikke regnes som noe som man velger for å gjøre dette til et bedre tiltak.
c) Det stemmer at det er andre boliger i A-området og administrasjon har gått igjennom alle
bygg for å se hvor mange prosjekt og leiligheter det er i området. A-området består av 23
bygninger, 5 av disse har leiligheter. 2 bygninger har egen detaljregulering og har derfor et
stort antall boenheter (26 og 25). Utover disse to boligblokker, er det ingen bygning som har
tillatelse til mer enn 20 % boliger. Akkurat nå er det 5 av 6 boliger som ligger ute til salgs i
Gjensidigegården.
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At boenhetene skulle finansiere næringsprosjektet er et godt argument og det er mange
kvartal sør for Bjørn Wirkolas vei som kan løse dette uten å dra ned på kvaliteten på uteareal
og leiligheter.

2) Adm. mener at utearealer, lekeplass og parkering blir vanskelig å finne løsninger til, da
eksisterende bygning skal beholdes og bygges på.

Forslagsstillers kommentar:
a) Som det påpekes i pkt. 3 a) er forslagsstiller enda i konseptfasen, og flere alternative utbyggingsalternativer
er til vurdering, herunder riving av eksisterende bygg.
b) Sentrumsplanen krever at nye bygg i A-området skal bygges helt ut i formålsgrensen. Utover etablering av
småbarnslekeplass på tak, krever ikke sentrumsplanen at lekeplasser skal etableres innenfor det enkelte
kvartal. Kommunen innførte imidlertid en ordning for frikjøp av nær- og grendelekeplasser, hvor utbyggerne
skal betale inn sin forholdsmessige del av opparbeidelseskostnadene, mens kommunen skulle stå for
planlegging og realisering.
c) Med hjemmel i sentrumsplanen er det allerede etablert et stort antall boliger i kvartalsområde A, uten at
lekeplasser er utbygd i samme takt. For utbyggerne er det viktig å kunne tilby boliger med tilfredsstillende
infrastruktur, herunder gode uteoppholdsarealer for barn, unge og voksne. Heller ikke sør for Bjørn
Wirkolas vei, hvor hovedvekten av nye boliger er tenkt realisert, er det pr. i dag tilfredsstillende
lekeplassdekning. Lokalisering av lekeplasser i kvartalsstrukturen i Alta sentrum krever en helhetlig
tilnærming, og initiativet må derfor ligge hos kommunen. Uten lekeplasser risikerer man at det ikke kan
etableres flere sentrale boligprosjekter. Det er derfor presserende at Alta kommune setter i gang arbeid
med å planlegge og opparbeide nødvendige uteoppholdsarealer i sentrum – i tråd med frikjøpsordningen og
lokal lekeplassnorm.
d) I påvente av en permanent lekeplass-struktur i Alta sentrum, er det imidlertid mulig å etablere akseptable
mellomløsninger for noen kvartaler. Avstandskravet fra bolig til nærlekeplass er iht. lekeplassnormen 150
m. Til grendelekeplass er avstandskravet 500 m. For kvartal A52 ligger følgende lekeplasser/muligheter i
tilfredsstillende nærhet:
1) Lekeplass ved torget/parksenteret: 120 m
Denne lekeplassen vurderes å tilfredsstille kravet til nærlekeplass i avstand, størrelse og utstyr, spesielt
sett i forhold til at denne ligger inntil torg/park, som også innbyr til urbant uteopphold, lek og spill.
2) Lekeplass ved badeland: 490 m
Denne lekeplassen vurderes sammen med enkle ballmuligheter i kirkeparken å tilfredsstille kravet til
grendelekeplass i avstand, størrelse og utstyr, spesielt sett i sammenheng med andre muligheter for
større barn, herunder ski- og turløyper som man kan koble seg på ved UiT, g/s-veg ned til Aronnes
idrettspark, grønnstrukturbelte rundt sentrum mm. 120 m unna A52, ved
helsesenteret/opptreningssenteret, er det dessuten gode muligheter for å tilrettelegge for
uteopphold og aktiviteter for barn i alle aldre – både med nær- og grendefunksjoner.

Administrasjons kommentar til ovenstående:
a) + b) Også om bygningen rives og det blir et nytt bygg, er man nødt til å forholde seg til
områdeplanens krav om å bygge helt ut i formålsgrensen. Dybden på bygningen (se mer om
dette under punkt 3) blir da den samme i begge tilfeller. Alle prosjekt på sentrum skal legge til
rette for en småbarnslekeplass og også delta i finansieringen av nær-/grendelekeplasser. Det
er mange tomter på sentrum der det er plass for å etablere en nærlekeplass innenfor eget
prosjekt. Det er ikke plass i A-området, men det er heller ikke planlagt et større antall boliger
der.
c) Det er kun et større prosjekt innenfor område A som ikke har lekeplass,
Sentrumsgården/Kjellerbygget. Byhagen som har 25 leiligheter har lekeplass på sitt store tak
ovenfor næringsarealene i første etasjen. Kvartalene i A-området er mer som bygårder og har
ingen egen uteoppholdsareal på bakkeplan og kan ikke jamføres med kvartalene sør for Bjørn
Wirkolas vei som kan etableres med uteoppholdsareal på bakken i midten av sitt gårdsrom.
d) De to kommunale lekeplassene på A-området, som nevnt ovenfor, er tilgjengelig både for de
som bor der og besøkende på sentrum. Men, om det potensial til boliger som ligger i
områdeplanen i A-området blir utnyttet og også økes vesentlig, kan det bli et stort trykk på
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disse lekeplassene. Å bruke disse lekeplasser som en permanent mellomløsning, når man vet at
det ikke kommer å etableres flere lekeplasser innenfor A-området, blir å skyve over ansvaret på
kommunen da det ikke er mulig å løse utfordringene på egen tomt. Lekeplassen ved torget er
en småbarnslekeplass og den ved badelandet er en nærlekeplass. Reguleringsplanen for
Helsesentret legger ikke opp til etablering av ny lekeplass mot A-området.
3) Adm. peker på at leilighetene ikke er gjennomgående, og at boenheter mot Markveien
derved blir utsatt for støy, og at de får østvendte utearealer.

Forslagsstillers kommentar:
a) Forslagsstiller vurderer at det ikke er rimelig å stanse planinitiativet på denne bakgrunn. Konseptfasen har
nettopp kommet i gang, og man vurderer fortsatt ulike plan- og designløsninger for bygget. Uansett løsning,
vil prosjektet måtte forholde seg til gjeldende regelverk knyttet til både støy og solinnfall.
b) Støy er et eget tema i ROS-analysene som alltid skal utarbeides ifb. reguleringsplanforslag.

Administrasjons kommentar til ovenstående:
a) Det er vanskelig å utforme leiligheter når bygningen har en fastsatt dybde og premissen er
små boenheter. Bygningens dybde er ca. 16,5 m nå, men kvartal A52 har et potensiale på ca.
20 m. For å jamføre så er dybden på Byhagen ca. 10 m og da er svalgangen inkludert. Også
leiligheter på to sider om en midtgang kan bli mørke med en dybde på 20 m da de blir like dype
som en gjennomgående leilighet, men med kun en vindusside. Bygningen er kanskje ikke
ferdig prosjektert, men i møter med planadministrasjon er det framlagt argumenter om
tilrettelegging for små boenheter med tanke på midlertidige «leiligheter» for f.eks.
helsepersonell m.m. Da kan ikke boenhetene bli gjennomgående med tanke nettopp på
bygningens dybde.
b) Støy skal utredes, men ifølge støykart fra 2010 ligger store deler av bygningen i gul støysone
og delvis i rød støysone. Områdeplanen har en bestemmelse om gjennomgående leiligheter
mot Markveien, med bakgrunn i vegstøy. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er opptatt av
støy og har lagt innsigelse i to reguleringsplaner på Alta sentrum siste året. Dette er et viktig
tema og legger allerede visse premisser på utformingen av bygningen.
4) Adm. peker på at forslagsstillers forslag om å redusere antall p-plasser for
tilvisningsleiligheter er i strid med områdereguleringens parkeringsbestemmelser.

Forslagsstillers kommentar:
a) Alta kommune har gjennom sentrumsplanen bestemt at all parkering kan frikjøpes i kvartalsområde A.
Ingen leiligheter i dette området har derfor i utgangspunktet krav på egen p-plass. Gjennom planprosess og
utbyggingsavtale vil dette imidlertid avklares nærmere.
b) Frikjøpsgebyrer dekkes i siste instans inn gjennom salgs-/leiepris. For å kunne redusere prisen på leiligheter
tiltenkt kommunal tilvisningsrett, foreslår derfor forslagsstiller at det vurderes reduserte parkeringskrav, og
derved redusert frikjøpsgebyr/leiepris for noen leiligheter.

Administrasjons kommentar til ovenstående:
a) Om det ikke settes krav i reguleringsplan for antall parkeringsplasser per boenhet, så blir det
heller ingen frikjøp. Det blir billigere for tiltakshaver, men Alta kommune får da ikke inn
penger for å faktisk tilrettelegge for flere parkeringsplasser i f.eks. parkeringshus eller
forbedre det tilbud som er der i dag.
b) Se kommentar ovenfor.
En åpning for en slik reguleringsplan kan gi presedens for lignende saker i A-området på Alta sentrum. Om
man skal endre en så viktig forutsetning for områdeplanen på sentrum, må dette nesten ses på i en egen
plan og da må tiltak som dette vente på den ferdige utredningen. Område A er ikke tenkt som
boligområde i den nærmeste framtid. Det er fortsatt stort potensial på mange tomter i sentrum, der man
kan bygge flere boliger i tråd med områdeplanen.
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Når det gjelder tilvisningsleiligheter kan det synes som at disse boligene skal unntas fra de få krav som
kommunen har for at de skal blir så billig som mulig. Planadministrasjon forholder seg til overordnete
planer og arbeider med å se en helhetsbilde av tiltaket. Det er enighet i kommunen at det er behov for
boliger for tilvisning og at det skal inngås avtaler med private utbyggere for å dekke kommunens behov av
dette (se Kommunedelplan for boligpolitikk, vedtatt 18.06.2019). Men det innebærer ikke at disse
prosjekt skal unntas fra krav i reguleringsplaner eller kommuneplanens arealdel. Flere boliger på sentrum
er positivt, men kan ikke være det eneste kriteriet som er viktig. Det er viktig at boliger med tilvisningsrett
ikke blir en «annenrangs» bolig. Tilvisningsavtaler gjelder dessuten et antall boliger, ikke spesifikke
boliger. Kommunen har tilvisningsrett på alle boligene i prosjektet, men til enhver tid kan maks. 40 % av
disse være tilvist i kommunen. Når det ikke er tilvist noen, kan boligen leies ut på det ordinære
leiemarkedet på langsiktige kontrakter. Det er dermed ingen forskjell på en ordinær utleieleilighet og en
leilighet med tilvisning. Kvaliteten/standarden på boligene må derfor være lik på alla enhetene.
Kommunen har ingen økonomisk ansvar og bidrar ikke med finansiering av prosjektet. Men med
tilvisningsavtale med kommunen kan tiltakshaver få et gunstig lån med Husbanken. For mer informasjon
om tilvisningsavtaler, se www.veiviseren.no.
På bakgrunn av dette saksfremlegg og tidligere begrunnelse i brev av 11.12.2019 (vedlegg 2) kan ikke
planadministrasjon anbefale oppstart av planarbeid.
Konklusjon
Etter en helhetlig vurdering kan planadministrasjon ikke anbefale oppstart av privat planarbeid på kvartal
A52 i Alta sentrum, da initiativet er i konflikt med områdeplanen for Alta sentrum og kan gi presedens i
lignende prosjekt i A-området.
Planavdelingen innstiller som følger;

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8, 2. ledd stanses privat planinitiativ for kvartal A52,
Alta sentrum.
Kommunalleder Samfunnsutvikling sin anmerkning.
I denne saken er kommunalleder for så vidt enig i analysen, men ikke i konklusjonen.
Gjennom å tillate en reguleringsplanprosess vil prosessen vise om boliger kan tillates, herunder både
antall og hvilke krav som skal stilles til disse, eller om prosjektet bare skal inneholde
nærings/kontorformål. Utbygger er kjent med prosessuelle forhold og risiko for at myndighetskrav vil
kunne endre prosjektet. Planutvalg og kommunestyret er heller ikke bundet av at de tillater oppstart
regulering, ved senere realitetsbehandling av selve plansaken i forbindelse med høring og eventuelt
vedtak.
Kommunalleder Samfunnsutvikling anbefaler derfor oppstart av reguleringsprosess.
Alta 27.01.20
Oddvar Konst
Kommunalleder
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Planutvalgets behandling av sak 5/2020 i møte den 05.02.2020:
Behandling

Votering: Innstillingen vedtatt enstemmig.

Vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-3, 2. ledd anbefales planoppstart for kvartal A52, Alta
sentrum.

