
 
 

Samfunnsutvikling 
Areal- og samfunnsplanlegging 

 
Referat fra oppstartsmøte den 17.12.21 for 
detaljregulering for gnr/bnr 39/48, 124-
Transfarelvmoen 
 
Saksopplysninger 
Arkivsaksnr: 2021/7783 
Planident: 20210012 
Saksbehandler: Ingrid Holtan Fredriksen 
 
 
Oppstartsmøte 
Møtested: Møtedato: 
Deltakere fra forslagsstiller Deltakere fra kommunen 
Paul Håkon Nilsen (tiltakshaver) Ingrid H. Fredriksen (saksbehandler) 
Thor-Arthur Didriksen (konsulent HR – prosjekt)  Veslemøy Grindvik (avdelingsleder plan) 
  
 
1. Om planinitiativet og forslagsstiller 
Plannavn:  
Planinitiativ mottatt: 02.09.21 
Tiltakets adresse: gnr/bnr 39/48, 124-Transfarelvmoen 
Foreløpig planavgrensning:  Se vedlagt kartutsnitt / Sosi-fil av plangrense sendes 

kommunen, sammen med varsel om oppstart 

 
 
Anbefaler at plangrensen utvides til å også inkludere 
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2. Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet 
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 med tilhørende 
infrastruktur. 
 
Alta kommune har behandlet planinitiativet som en politisk sak, før oppstartsmøte, med 
hensyn til tidligere historikk i saken.  
 
Planutvalget har i møte den 03.11.21 i sak: PS 56/21 fattet følgende innstilling:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-3 andre ledd og 12-8 andre ledd, anbefales privat 
planinitiativ av detaljregulering for gnr/bnr 39/48, 124 Transfarelvmoen.  
Votering: Forslaget vedtatt med 10 mot 1 stemme. (R stemte imot). 
 
 
 
 
3. Planstatus for reguleringsområdet 

adkomstvei med siktlinjer.  
Berørte eiendommer: 39/99, 39/126, 39/1, 39/79 (FeFo eiendom 39/1 om 

planområdet utvides) 
Forslagsstiller: Paul Håkon Nilsen 
Planfaglig konsulent: Thor-Arthur Didriksen, HR prosjekt 

Gjeldende plan Formål Vedtaksdato 
Kommuneplanens arealdel Reguleringsplan skal fortsatt gjelde               15.02.21 
Kommunedelplan   
Områderegulering   
Detaljregulering Naturvernområde               13.02.96 
Tilliggende reguleringsplaner   
Annet   
   
Statlige planretningslinjer (SPR), bestemmelser med mer som er relevant for planarbeidet  
Statlige planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging 

jf. pkt. 4.2 annet ledd: «Potensialet for fortetting og 
transformasjon bør utnyttes før nye 
utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder 
bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet 
for utbygging med mindre arealkonflikter.» 

Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen 

Jf. pkt. 10.2: «Det bør ikke tillates utbygging i områder 
som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og 
allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, 
kulturmiljø og landskap.» 
 
Se også pkt. 10.3 og 10.4  

Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene 

Jf. §3 i Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning står det at: 
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«Kommunene og fylkeskommunene skal i sin 
overordnede planlegging innarbeide tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser, der 
det også tas hensyn til effektiv ressursbruk for 
samfunnet. Dette bør inkludere tiltak mot avskoging, 
og eventuelt økt opptak av CO₂ i skog og andre 
landarealer, og videre sikre mer effektiv energibruk og 
miljøvennlig energiomlegging i tråd med disse 
retningslinjene.» 
 
 Jf. §4.1 første ledd står det at: «Arbeidet med 
klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre 
rustet til å møte klimaendringene, gjennom å sikre at 
kommuner og fylkeskommuner unngår eller begrenser 
risiko, sårbarhet og ulemper, og drar nytte av 
eventuelle fordeler som følge av endringer i klimaet» 
samt §4.1 siste ledd: «Et livskraftig og variert 
naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og kan 
medvirke til samfunnets tilpasning». 
 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i 
planleggingen 

Følgende skal vies spesiell oppmerksomhet jf. 
forskriftens §5 a, b, d: 
a. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og 
unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. 
b. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn 
kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. 
Dette forutsetter blant annet at arealene: 
- er store nok og egner seg for lek og opphold 
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike 
årstider 
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir 
muligheter for samhandling mellom barn, 
unge og voksne. 
d. Ved omdisponering av arealer som i planer 
er avsatt til fellesareal eller friområde som er 
i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes 
fullverdig erstatning. Erstatning skal også 
skaffes ved utbygging eller omdisponering 
av uregulert areal som barn bruker som 
lekeareal, eller dersom omdisponering av 
areal egnet for lek fører til at de hensyn som 
er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens 
eller framtidens behov ikke blir oppfylt. 

Rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag 
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4. Forholdet til konsekvensutredninger 

Planer under arbeid i området 
Plan Beskrivelse Forslagsstiller 
   
   
   

Konsekvensutredning (KU) Merknader: 
1. Konsekvensutredning (KU): 

Forslagsstiller skal vurdere om 
planarbeidet omfattes av 
kravene i forskrift om 
konsekvensutredninger. 
(https://lovdata.no/dokument
/SF/forskrift/2017-06-21-854) 
Denne vurderingen må gjøres 
av forslagsstiller før 
oppstartsmøte. 
 

2. Utredningstema jf. forskriften 
 

3. Konklusjon om KU-plikt 
 

1) Konsekvensutredning vurdering: 
 
Planadministrasjonen er enig i forslagstillers vurdering om 
at tiltaket ikke faller inn under forskriftens §6 om tiltak som 
alltid skal konsekvensutredes. Planadministrasjonen er 
derimot ikke enig med forslagstiller i at tiltaket ikke faller 
inn under forskriftens §8 som angir planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. 
 
Planadministrasjonen har gjort en egen vurdering av om 
tiltaket «utvidelse av boligfelt» (etter vedlegg II jf. pkt. 13) 
kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter 
forskriftens §10.  
 
Jf. §10 i forskrift til konsekvensutredninger er det utarbeidet 
en veileder som angir kriterier for vurderingen av om en 
plan eller et tiltak kan få vesentlig virkninger for miljø og 
samfunn.  
 
Jf. kap. 2 i veilederen står det at: 
«Dersom en plan eller et tiltak helt eller delvis er lokalisert 
innenfor regionalt sjeldne og representative landskap med 
særlige kvaliteter, landskap med særlig lokal verdi, vil dette 
normalt utløse konsekvensutredning.» 
 
«Dersom en plan eller et tiltak er lokalisert innenfor 
områder sikret til friluftformål og områder som er vurdert 
viktige i plansammenheng, på tvers av overordnede 
turruter, langs sjø eller mindre tilrettelagte turområder, vil 
dette normalt utløse konsekvensutredning.» 
 
«Dersom en plan eller tiltak vil komme i konflikt med 
formålet eller konkrete retningslinjer i de statlige 
planretningslinjene/planbestemmelsene, eller det er 
manglene samsvar med føringer/retningslinjer i regional 
plan om temaet, vil dette normalt utløse 
konsekvensutredning» 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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5. Planprosessen 

 
 
6. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, standardtekster 
og adresseliste. 
 

- Annonse i 1 lokalavis (som er alminnelig lest på stedet) + elektroniske medier, for 
eksempel nettavis som er alminnelig lest på stedet. 

- Brev til berørte parter (med kopi til kommunen):  
 oversiktskart 
 kart med planavgrensning 
 god redegjørelse for planens hensikt (mest mulig informasjon) 

 
2) Utredningstema:  
- Kartlegging av skogen som naturtype og kartlegge skogens 
verdi nasjonalt og globalt og konsekvenser for skogen som 
følger av omregulering av areal. 
-Konsekvensutredning av skogen som klimavern og vern 
mot erosjon. 
-Konsekvensutredning av friluftsliv, med fokus på friluftsliv i 
tilknytning til strandsonen. 
 
3) Konklusjon: Tiltaket faller inn under forskrift om 
konsekvensutredning. Ved varsling skal det gis en mer 
detaljert beskrivelse av konsekvensutredningstema, med 
henvisning til metode og prosess for KU. 
Planadministrasjonen henviser til ny metode fra 
miljødirektoratet: «Veileder| M-1941 
Konsekvensutredninger for klima og miljø» :  
https://www.miljodirektoratet.no/konsekvensutredninger  

 Merknader: 
- Berørte grupper 
- Forslag til prosess for medvirkning 
- Krav til medvirkning (Konklusjon fra oppstartmøte) 
- Felles plan -og byggesak Felles plan/ og byggesak:  

- Forum for friluftsliv og 
natur 

- Naboer 
- Planadministrasjonen 

lager adresseliste og 
sender til plankonsulent 
sammen med 
oppstartsmøtereferat. 
 
 

https://www.miljodirektoratet.no/konsekvensutredninger
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 kart med dagens planstatus 
 angivelse av framtidig planstatus 
 planinitiativ 
 referat fra oppstartsmøte 

- Prosess for medvirkning (f.eks. informasjonsmøte/andre info-tiltak) 
- Planavgrensning: Planavgrensning skal ved varsling sendes til kommunen i Sosiformat 

(evt. dxf), slik at den kan legges inn i kommunens kartsystem. 
- Opplysning om hvor mer informasjon om planarbeidet finnes: HR- sitt nettsted. 
- Ved varsling skal det gis en mer detaljert beskrivelse av konsekvensutredningstema, 

med henvisning til metode og prosess for KU.  
Etter gjennomført varsling, sendes kopi av innspill til kommunen. Det samme gjelder referat fra 
møter, og lignende om planforslaget. 

 
 

7. Viktige tema i planarbeidet 
Tabellen under angir viktige, planfaglige tema jf. bestemmelse § 1.11.1 i Kommuneplanens 
arealdel for Alta (KPA), som må vurderes evt. utredes i det videre planarbeidet, og som skal 
kommenteres nærmere i planbeskrivelsen. Forslagsstiller må selv – på bakgrunn av bla innspill i 
forvarslingen – vurdere om det er flere forhold som er relevant å vurdere i saken.  
 
Tema Merknad 
1. By- og stedsutvikling Planer og nye tiltak skal gi et positivt bidrag til lokal 

stedsutvikling i distrikt, nærområde og by. For øvrig skal tiltak 
bidra til å bygge byen innover og styrke tresenterstrukturen (jf. 
Kommuneplanens samfunnsdel).  
Vurdering i forhold til boligbyggeprogrammet. Viktig tematikk i 
planbeskrivelsen. Vurdere ant boenheter.  

2. Byggeskikk og estetikk Byggeskikkveileder for Alta kommune finnes på 
www.alta.kommune.no 
Vurdering av fargebruk, byggehøyder, volum, landskapsbilde og 
forholdet til eksisterende bebyggelse.  

3. Barns og unges interesser Barn og unges interesser skal dokumenteres og sikres ved 
gjennomføring av nye 
tiltak/planlegging. Ville i utgangspunktet vært behov for en 
nærlekeplass med tanke på at boligbebyggelsen ønskes utvidet. 
Per nå er det ikke etablert en lekeplass i boligområdet. 
Etablering av en nærlekeplass vil likevel ikke være 
hensiktsmessig innenfor planområdet. 

4. Demografiske forhold Det skal redegjøres for hvordan tiltak/planer 
påvirker lokal demografi, herunder 
folketall/bosetting.  

5. Sosial infrastruktur Hvordan forholder prosjektet seg til kommunedelplanen for 
boligpolitikk?  

6. Folkehelse Nye tiltak og planer skal legge til rette for tiltak som kan bidra til 
bedre folkehelse. Jf også tema under Risiko og sårbarhet. Viktige 
vurderinger opp mot friluftslivet. Beskrive muligheter for å 
sykle/gå til jobb, skole, barnehage. 

http://www.alta.kommune.no/
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7. Friluftsliv Befolkningens tilgang til friluftsområder/-aktiviteter skal sikres. 
Vurderinger av plassering av bygg/tomt-er.  

8. Landskap og natur Landskap, stedlig vegetasjon og naturmangfold skal redegjøres 
for. Vurdering av plassering av tomt med hensyn til eksisterende 
boliger mot nord. Vurdering av virkninger for landskapsbilde og 
strandsonen. Vurdering av byggehøyde er relevant her. Skogen 
som naturtype og klimavern skal svares ut i KU. Vurdering av 
NML er viktig.  

9. Lokalklima I forbindelse med alle planer for beboelse og opphold skal 
forholdet til lokalklima utredes og søkes optimalisert for tiltaket 
selv og omgivelsene. Skogen som klimavern, stormflo, erosjon, 
havnivåstigning. 

10. Miljøvennlig/alt. 
Energiforsyning 

I alle planer og ved større tiltak skal mulighetene for bruk av 
miljøvennlig, fornybar energiforsyning utredes.  
Jf. 1.8.1 I KPA: )  
a) I alle planer og ved større tiltak skal 
mulighetene for bruk av miljøvennlig, 
fornybar energi utredes. 
 
b) I alle planer og større tiltak skal det, tilpasset 
tiltakets omfang redegjøres for: 
- Tiltak for å redusere energibruk 
- Tiltak for å redusere klimagassutslipp 
- Valg av energiløsninger og byggematerialer. 

11. Naturressurser I alle planer skal naturressurser innenfor 
planområdet dokumenteres og sikres i størst 
mulig grad.  

12. Risiko- og sårbarhet Ros- analyse: ROS- analyse + eventuelle utredninger. Stormflo, 
erosjon, havnivåstigning, vind/storm, dokumentasjon av 
geotekniske forhold, risiko for setninger, flomveier. 

13. Samiske interesser ved 
endret bruk av utmark 

Hensynet til lokal, samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv skal utredes og sikres.  
Jf. delutredning om samiske interesser som finnes vedlagt til 
planbeskrivelsen.  
Vann og avløp:  
http://www.va-norm.no/content/view/full/48386 
Mulighet for å koble seg på kommunal vannledning, men ingen 
spillvannsledning i området. 
 
Overvannshåndtering:   
Krav om VAO-plan for tiltaket.  
 

14. Teknisk infrastruktur og 
Trafikkforhold 

Vei:  
 
https://www.alta.kommune.no/innfoering-av-forskrift-om-
kommunal-veinorm-i-alta-kommune.4968196-351420.html 
 

http://www.va-norm.no/content/view/full/48386
https://www.alta.kommune.no/innfoering-av-forskrift-om-kommunal-veinorm-i-alta-kommune.4968196-351420.html
https://www.alta.kommune.no/innfoering-av-forskrift-om-kommunal-veinorm-i-alta-kommune.4968196-351420.html
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Planavgrensning inkluderer ikke vei og må utvides slik av 
adkomst er med i planavgrensning. Skal reguleres til 
fellesavkjørsel. Vurdere behov for oppgradering av adkomst? 
Beskrive eksisterende situasjon mht. mulighet for gang og sykkel 
samt trafikkbelysning langs E6. 

15. Universell utforming Jf. www.universell-utforming.miljø.no 
pbl § 29-3 samt teknisk forskrift (TEK 17). 
Tilrettelegging for tilgjengelig boenhet. Alle hovedfunksjoner på 
inngangsplan.  

16. Verneverdier  
17. Gjennomføring/ 

utbyggingsavtale 
I plandokumentene skal det redegjøres for finansiering og 
fremdrift. Behov for, og innhold i evt. utbyggingsavtale 
 
Gjennomføring: 
 
Utbyggingsavtale: (Jf. kommunestyresak 74/06 arkivsak 
04/1985, vedlegg 9 i kommuneplanen). 

18. Felles plan -og byggesak Felles plan/ og byggesak: Ikke aktuelt.  
 
 

 
8. Innlevering av planforslag – krav til material 

1. Plankart: Leveres på SOSI-format (Sosifilen må være georeferert) og PDF jf. Nasjonal 
produktspesifikasjon, se link http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-
bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324 

2. Bestemmelser/retningslinjer: kommunes mal benyttes 
3. Planbeskrivelse med vedlegg: kommunes mal benyttes 
4. Annet materiale: Eks.: Det kan bli påkrevd materiale som bidrar til å visualisere den 

planlagte bygningsmassen. Følgende tema vil være sentrale å få belyst: 
o Tilpasning i forhold til omkringliggende bebyggelse og landskap. 
o Ifc-fil (kan diskuteres ut i fra tiltakets omfang). 
 

Dokumenter leveres både som pdf-dokument og som redigerbar fil (word). 
 
Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. Planforslaget blir 
ikke behandlet før materialet er komplett og i hht maler og avtale med kommunen på 
oppstartsmøtet. 
 
 
9. Protokollering av uenigheter om planinitiativet  

 
- (Dersom kommunen krever innhenting av fagkompetanse for å oppfylle krav i PBL § 12-

3 skal dette framkomme her.)  
 

- (Dersom forslagsstiller krever saken forelagt kommunestyret skal dette framkomme 
her.) 

 

http://www.universell-utforming.milj%C3%B8.no/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
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10.  Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 

 
 

11.  Fremdrift 
Kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Frist for behandling av 
komplett planforslag er 12 uker. 
 
Framdriften er bl.a. avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig ettersyn. Foreløpig 
tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan: 
 

1. Forslagsstiller planlegger å varsle planarbeidet i løpet av januar. 
2. Forslagsstiller planlegger å sende inn planforslag til kommunen i uke…… 
3. Kommunen anslår at første gangs behandling i planutvalget kan skje tidligst 8 uker etter 

mottak av komplett planforslag. Planutvalg: 22 mars, 4 mai, 2 juni, 30 juni (politisk 
møtekalender vil bli sendt til plankonsulent). 

4. Kommunen anslår at vedtak kan fattes ….. uker etter at offentlig ettersyn er over. 
 

12. Gebyr 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt. Gjeldende gebyrregulativ er tilgjengelig på kommunens 
hjemmeside: www.alta.kommune.no 
Fakturaadresse: Paul Håkon Nilsen 

 
 

13. Godkjenning av referat 

   
 Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan- 

Samsvarer med arealformålet. 
Planstatus 

x Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan. 

x Ja Kreves KU 

 Nei 

 Områderegulering 

x Detaljregulering 

Plankrav 

 Endring etter forenklet prosess 

Utbyggingsavtale  (I plandokumentene skal det redegjøres for finansiering og fremdrift. 
Behov for, og innhold i evt. utbyggingsavtale) 

Planavgrensning  Avklares i oppstartsmøte ev. etter annen avtale 

Annet   

x Anbefaler oppstart av planarbeid Anbefaling  

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

http://www.alta.kommune.no/
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Referatet og kommunens merknader og innspill bygger på de opplysninger og planfaglige 
forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. Konklusjonene er derfor 
foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere 
saksbehandlingen.  
 
Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede 
planfaglige vurderinger. Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften 
av det. 
 
Referat, datert, 20.12.21  
Referent: Saksbehandler Ingrid Holtan Fredriksen  
 
 
Referat godkjent av forslagstiller i e-post datert 23.12.21


