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Planinitiativ samt anmodning om oppstartsmøte - Detaljreguleringsplan for 
eiendommen Gnr. 39 bnr. 48,124 - Transfarelvmoen i Alta kommune 
 

Paul Håkon Nilsen ønsker å utarbeide en detaljreguleringsplan for sine eiendommer Gnr. 39 bnr. 48, 124 på 
Transfarelvmoen, med intensjon om inntil 3 nye boligtomter. 

 

 Figur 1: Oversiktskart 

Planområdet ligger på Transfarelvmoen, ca. 10 km øst for Alta sentrum. Berørte eiendommer er Gnr. 29 
Bnr. 48, 124. Eiendommene er lokalisert mellom strandsonen og E6. På eiendommen (bnr. 124) er det et 
eksisterende naust. Det aktuelle planområdet er totalt på 7014 m². 

Det vises til foreløpig kartskisse nedenfor. Denne skissen viser forslag til planområde.  
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Figur 2: Foreløpig planområde. 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for inntil 3 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur på 
ovennevnte eiendommer.  

Plankonsulent for arbeidet er HR Prosjekt AS. 

 

Planstatus: 
Det foreslåtte planområdet er i overordnete kommuneplanens arealdel (vedtatt februar 2021) avmerket 
som «KpDetaljeringSone», dvs. en hensynssone (H910) hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde 
uendret, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav f). 

Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Transfarelvmoen, Alta kommune, planID 19980073. 
Omsøkt arealer i sin helhet regulert til naturvernområde. 

I bestemmelsenes § 4.1.1 til gjeldende reguleringsplan heter det: «Skogen i området skal vernes. Skjøtsel av 
skogen skal skje i samråd med skogbruksmyndighetene i Alta kommune, og forsiktig plukkhogst kan tillates 
når dette ansees forsvarlig. Skogarealet skal ikke reduseres». 

Videre heter det i § 4.1.2: «Veier til eiendommene innen området og tilbakenforliggende ubebodde 
eiendommer, tillates opprettholdt med uendret bruk». 
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Planinitiativet er i strid med gjeldende plan. Dermed kreves endring av gjeldende reguleringsplan evt. at det 
utarbeides ny detaljregulering mht. det planinitiativ som framkommer av dette dokumentet. 

Bakenforliggende dokumenter kan tyde på at det aktuelle området er vurdert som verneverdig siden det er 
en av de nordligste furuskogområder nær sjøen i Norge. Samtidig er ikke vernet strengere enn at også veier 
til bakenforliggende ubebodde eiendommer tillates oppretthold, jf. § 4.1.2. Dermed tillates adkomstveien 
til eksisterende naust innenfor planområdet opprettholdt også gjennom gjeldende plan se figur 3. 

 

Figur 3. Bilde som viser deler av planområdet. Bildet er tatt mot vest, og viser bl.a. eksisterende naust og adkomsten til dette. Foto: 
HRP v/Thor-Arthur Didriksen. 

Som bildet (figur 3) viser, har furuskogen ingen kommersiell verdi mht. skogbruk. Dermed er det 
verneaspektet som vurderes som det viktige. Planforslaget innebærer i praksis en forskyving/reduksjon av 
naturvernområdet mot sør. Tap av vernet natur kan i seg selv sies å være problematisk. Men i dette tilfellet 
er det både bygninger, adkomstveg og stier som viser at eiendommen er berørt av tekniske inngrep. Det 
går også en eksisterende kraftlinje ved eiendomsgrensen ned mot strandsonen. Samtidig er det i flere 
runder med kommunen signalisert at det er vilje til å tillate bygging av bolig på eiendommen. 

Det er tilgang til kommunal vannforsyning i umiddelbar nærhet av eiendommen.  

Planbeskrivelsen tilknyttet detaljreguleringen skal vise til en vurdering iht. forvaltningsprinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. Den kystnære furuskogen i seg selv er allerede vurdert som viktig. Mht. fauna 
kan vi utfra en foreløpig vurdering ikke se at rødlistede fugle- eller dyrearter blir spesielt berørt. Her er de 
viktigste interessene knyttet mot Altaelvmunningen med tilhørende gruntvannsområder som har IBA-status 
(Important Bird and Biodiversity Areas) grunnet den store betydningen for en rekke vannfugler det har 
gjennom store deler av året. Men dette området vurderes ikke å bli berørt av planinitiativet. 

 

Samfunnssikkerhet: 
Det presiseres at samfunnssikkerhet vil bli ivaretatt i det videre planarbeidet gjennom utarbeidelse av ROS-
analyse. Et viktig moment i ROS-analysen vil være å vurdere havnivåstigning, også sett i forhold til vær og 
vind (stormflo). Planområdet er lokalisert nær strandsonen. Sårbarhet for stormflo forventes å øke langs 
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norskekysten i framtiden som følge av havnivåstigning, så dette blir et viktig moment i det kommende ROS-
arbeidet. 

Det er ingen registrerte skredhendelser i eller i nærheten av planområdet jf. NVE sine nettsider. Likevel vil 
grunnforhold bli vurdert i ROS-analysen, og da med utgangspunkt kjent og tilgjengeliggjort informasjon. 
Tiltakshaver opplyser at det er morenemasser i området, noe også en befaring i området den 12.09.2021 
indikerer. Videre er det tatt sikteprøver tilknyttet utslippstillatelse like øst for eksisterende naust, og denne 
viste også at det er morenemasser i området. 

Når det gjelder trafikale forhold, så ventes det ingen vesentlig økning som følge av den aktivitet som 
planlegges jf. planinitiativet.  

 

Vurderinger opp mot forskrift om konsekvensutredninger: 
§ 6 i forskrift om konsekvensutredninger angir planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes, mens § 8 i 
samme forskrift angir planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. Videre omhandler kapittel 3 i forskriften vurdering av planer eller tiltak etter § 8 som 
krever konsekvensutredning. 

Som det framkommer av vedlegg 1 til forskriften (pkt. 25) skal nye bolig- og fritidsområder som ikke er i 
samsvar med overordnet plan, alltid ha planprogram eller melding om konsekvensutredning. Gjeldende 
overordnede plan for området er kommuneplanens arealdel, vedtatt 15.2.2021.  

Hele det foreslåtte planområdet er i overordnete kommuneplanen arealdel avmerket som en såkalt 
«KpDetaljeringSone», dvs. en hensynssone (H910) hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde 
uendret, jf. plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav f). Gjeldende reguleringsplan er 
reguleringsplan for Transfarelvmoen, Alta kommune (planID 19980073). Hele det foreslåtte planområdet er 
i gjeldende reguleringsplan regulert til naturvernområde. Planinitiativet er dermed i strid med gjeldende 
reguleringsplan. I så måte vil planinitiativet også være i strid med overordnet plan som henviser til 
gjeldende reguleringsplan gjennom ovennevnte hensynssone.  

For at pkt. 25 i vedlegg 1 til forskrift om konsekvensutredninger skal legges til grunn, skal det være nye 
bolig- og fritidsområder, i dette tilfellet et boligområde. Men det er allerede et eksisterende boligområde 
like nord for det foreslåtte planområdet, og dette boligområdet grenser direkte mot planområdet, se fig. 3.  

 

Figur 4. Skjermdump fra Alta kommunes kartside som viser eksisterende boligområde nord for planområdet. Gnr/bnr. 39/48 er vist som 
rosa på kartet. 

Dette vurderes som et sammenhengende boligområde, selv om det gjennom kommuneplanens arealdel er 
avsatt til «LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag».  



◼ HR Prosjekt  Side 5 av 5 

Et boligområde kan defineres som et sammenhengende tettstedsområde, som utelukkende eller i 
overveiende grad er brukt til boligbebyggelse med tilhørende friareal og servicefunksjoner. Intensjonen 
med planarbeidet er at det kan etableres inntil 3 nye boligtomter innenfor planområdet, og at endelig 
antall drøftes i planoppstartsmøtet med planmyndigheten. Det er dermed ikke snakk om noe nytt 
boligområde. Derfor vurderes ikke pkt. 25 i vedlegg 1 til forskrift om konsekvensutredninger som relevant 
for dette planarbeidet. 

Utfra en samlet vurdering er vår konklusjon at planarbeidet ikke er relevant opp mot de grenser som 
utløser automatisk krav til konsekvensutredning. 

Det framkommer av forskriftens vedlegg 2 pkt. 13 at utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og 
vedlegg II som kan få vesentlige virkninger skal vurderes nærmere. Som det beskrives ovenfor kan 
planinitiativet kalles en mindre utvidelse av boligområdet som ligger nord for planområdet. I forbindelse 
med varsling av rulleringen av kommuneplanens arealdel (vedtatt februar 2021) har planmyndigheten gjort 
en del vurderinger, bl.a. av Alta øst og da omsøkte planinitiativ (dokumentdato 27.02.2019). Det presiseres 
i dokumentet at området er regulert til naturvernområde i egen reguleringsplan, og at en endring krever 
endring av gjeldende reguleringsplan. Det påpekes at naturvernområdet i området er viktig å bevare, noe 
som etter planforslagsstillers syn fint vil la seg gjøre med inntil 3 nye boligtomter jf. planinitiativet. Så 
forventes det drøftinger i oppstartsmøtet om hva som faktisk er naturvern og hva som er klimavern i og 
med at området allerede er sterkt berørt av eksisterende boliger, stier, tråkk, kraftlinje og annen 
eksisterende bebyggelse. Videre framkommer det av dokumentet at planutvalget har anbefalt at det åpnes 
for en boligtomt i området. Etter vår vurdering vil ikke en mindre utvidelse av boligområdet få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn jf. forskriftens § 10. Samtidig påpekes det at enhver reguleringsplan 
(uavhengig av konsekvensutredning) skal beskrive virkningen av planforslaget samt gjøre en vurdering iht. 
forvaltnings-prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Derfor vurderes ikke vedlegg 2 til forskriftens pkt. 
13 å utløse krav om konsekvensutredning for dette planarbeidet. 

Planinitiativet er vurdert opp mot forskrift om krav til konsekvensutredning, og utfra en helhetlig vurdering 
kan vi ikke se at det skal eller bør stilles krav til konsekvensutredning.   

 

Vi ønsker et formelt oppstartsmøte med Alta kommune, og ser for oss følgende agenda: 

• Kort orientering om bakgrunnen for prosjektet samt info fra tiltakshaver mht. planene for området. 

• Detaljreguleringens avgrensing samt drøftinger om antall tomter og tomtestørrelse(r). 

• Planlagt arealbruk.   

• Forholdet til konsekvensutredning (se vurderinger ovenfor).   

• Evt. 

I den anledning anmoder vi nå om at kommunen inviterer til formelt oppstartsmøte. Det er fra tiltakshaver 
side ønskelig at også kommunalleder samfunnsutvikling Oddvar Konst deltar i dette møtet fra kommunen 
side. 

Dersom det er spørsmål eller merknader, kan undertegnede kontaktes på tlf. 99419297, e-post: 
tad@hrprosjekt.no.  

 

Med hilsen 
HR Prosjekt AS  

 

Thor-Arthur Didriksen 
Senioringeniør plan 

 
Kopi til: Paul Håkon Nilsen 
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