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Statlige og regionale myndigheter 
1 Fiskeridirektoratet region Nord (FIN) 

Oppsummering av brev datert 27.02.17 

Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltningen av akvakultur og marin 
ressursforvaltning. FIN skal ivareta viktige regionale og nasjonale interesser i marin sektor i 
Finnmark og Troms og har innsigelsesrett i saker som gjelder fiskeri. 
 
FIN viser til at det er betydelige fiskeriinteresser i Alta kommune, og ber om at lokale fiskerlag 
og de samiske fiskeriinteressene involveres i arbeidet. De lokale fiskerne har ofte god kunnskap 
om områder som vil være viktig for ivaretakelse av fiskeriinteressene. Alta kommune er en 
viktig kommune for akvakultur i Finnmark, og FIN oppfordrer til dialog med akvakulturnæringen 
i utarbeidelsen av planen. 
 
FIN oppfordrer kommunen til å benytte deres kartverktøy http://kart.fiskeridir.no/, som 
inneholder informasjon om arealbruken til fiskeri om akvakultur. Data fra Alta kommune er fra 
2012, og ny informasjon fra fiskeriinteressene kan supplere FINs data.  
 
Det er viktig at kommunen utarbeider en god konsekvensutredning til kommuneplanen. 
Arealdisponeringer/tiltak som berører sjøarealene må konsekvensutredes i forhold til 
fiskeriinteresser. Kommunen bør også utrede konsekvenser av tiltak på marint biologisk 
mangfold, samt å vurdere effekten av fiskeri og eventuell utvikling av akvakulturnæringen på 
både samfunn og miljø. Kommunen må ta hensyn til at Storekorsnes er en statlig fiskerihavn i 
planleggingen. 
 
FIN viser til at det i 2017 vil innføres et nytt vekstregime for akvakulturnæringen som blant 
annet innebærer en inndeling av kysten i 12 ulike produksjonsområder samt en innføring av et 
trafikklysregime som legger opp til at anledning til vekst avgjøres av miljø og sykdomsstatus. 
Denne ordningen vil i ulik grad innebære behov for endringer i næringens arealbehov og 
lokalitetsstruktur. FIN anbefaler at kommunen vurderer dette i planleggingen, i dialog med 
næringen og relevante sektormyndigheter. 
 
Avslutningsvis lister FIN opp 12 konkrete punkter som de anser som viktige å ta hensyn til ved 
revisjon av kommuneplanens arealdel. Disse er et mål fra FIN for planen, men hva som er det 
korrekte for kommunen vil være en skjønnsvurdering for hvert område. For tips til gode 
løsninger, henvises det til Norconsults rapport om planlegging i sjø som er tilgjengelig på 
regjeringens nettsider. 
 
FIN anbefaler kommunen å delta på den årlige plankonferansen i regi av Fylkesmannen i 
Finnmark og Finnmark fylkeskommune. De anbefaler også at kommunen benytter muligheten 
til å få innspill fra sektormyndighetene tidlig i prosessen gjennom regionalt planforum. 
 
FIN stiller gjerne på eget møte med kommunen.  
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillene tas til orientering, og vil bli vurdert 
gjennom arbeidet med hovedtema 3.2.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 
strandsone. Alta kommune ønsker å involvere både fiskerinæringen og akvakulturnæringen i 
planarbeidet, og kommer blant annet til å invitere begge næringene til å delta med en 
representant hver i temagruppen for kystsonen. 
 

 

http://kart.fiskeridir.no/
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2 Tromsø museum – Universitetsmuseet  

Oppsummering av brev datert 28.02.17 

Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø museum rette myndighet dor forvaltning av 
kulturminner under vann og i sjø og vassdrag i Nord-Norge. Tromsø Museum har ingen 
konkrete merknader på dette tidspunkt, men minner om at forvaltning av kulturminner under 
vann er like viktig å ta hensyn til i forbindelse med planarbeid som automatisk fredede 
kulturminner på land. Funn av mer enn 100 år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last og annet 
som har vært om bord eller deler av slike ting er vernet etter kulturminnelovens § 14. 
 
Tromsø museum mangler oversikt over kulturminner under vann i Alta kommune, og de har 
kun gjennomført noen få begrensede undervannsregistreringer av kulturminner i kommunen. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillet tas til orientering, og vil vurderes 
nærmere i forbindelse med temaområdene som kan berøre kulturminner under vann. 
 

 

3 Midlertidig faglig råd for verdensarven Struves meridianbue 

Oppsummering av brev datert 06.03.17 

Det vises til Forvaltningsplan for verdensarven Struves meridianbue, vedtatt av Finnmark 
fylkeskommunes fylkesutvalg 13.02.17. 
 
Alta kommune oppfordres til å etablere et eget tema i planprogrammet som omhandler 
buffersone for verdensarven Struves meridianbue. Ved innskriving på UNESCOs verdensarvliste 
i 2005 ble det skrevet inn buffersone for alle 4 punkter i Norge/Finnmark, men disse er ikke 
effektuert i arealplan. Det anbefales å etablere hensynssoner med retningslinjer i kommunens 
arealplan som oppfyller buffersonekravet, og sikrer forutsigbarhet i framtidige plansaker hvor 
verdensarvverdiene i Alta kan bli berørt. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillet vil bli ivaretatt i det videre 
planarbeidet. UNESCO-konvensjonen og UNESCOs operasjonelle retningslinjer for 
implementering av konvensjonen samt vedtatt forvaltningsplan 2016-2022 for Struves 
meridianbue legges inn i planprogrammet under overordnede føringer.  
 
Planadministrasjonen vurderer det ikke som hensiktsmessig å etablere et eget hovedtema i 
planprogrammet for buffersoner for verdensarven Struves meridianbue. Området det gjelder er 
avsatt til LNFR, og er et viktig friluftsområde, og temaet bør derfor diskuteres i sammenheng 
med dette i gruppen som jobber med LNFR og grøntstruktur.  

 

4 Finnmarkseiendommen (FeFo) 

Oppsummering av brev datert 10.03.17 

FeFo legger til grunn i sin strategiske plan at disponering av Finnmarkseiendommen skal skje i 
henhold til godkjente kommunale arealplaner. Finnmarkseiendommen ønsker derfor at revisjon 
av kommuneplanens arealdel skjer i dialog med FeFo som grunneier. 
 
I planprogrammet legges det opp til at revisjonen først og fremst skal handle om en 
oppdatering og videreføring av dagens arealbruk, så FeFo vil komme tilbake til konkrete 
synspunkter og problemstillinger knyttet til arealbruk senere i planprosessen. 
 



 
 

5 
 

 Fritidsbebyggelse  
FeFo ber kommunen vurdere om det skal settes av flere områder til fritidsbebyggelse. 
FeFo merker etterspørsel etter hytte ved sjøen, og FeFo erfarer at flere av de sjønære 
områdene på FeFo-grunn som ved forrige rullering ble avsatt til spredt 
fritidsbebyggelse i liten grad var mulig å realisere. 

 Reiseliv 
FeFo ber kommunen vurdere om nyetablering av reiselivsnæring skal skje gjennom 
dispensasjonspraksis eller om det kan settes av areal i plankart. 

 Skiferfeltene  
FeFo ser at det over tid har utviklet seg en langvarig arealbruk i strid med gjeldende 
plan i skiferfeltene. Blant annet ulovlig omdisponering av skiferhytter til fritidsbolig, 
bygg som brukes til fritidsformål uten godkjent tomt eller avtale med grunneier, 
caravanoppstilling, søppeldeponering etc. FeFo ber kommunen benytte revisjon av 
arealdelen til å vurdere om arealformålet kan endres i henhold til faktisk bruk for deler 
av områdene, eller på annen måte rydde opp i arealbruken. 

 Råstoffområder 
Behov for nye eller utvidelse av eksisterende kan diskuteres med FeFo underveis i 
planprosessen. Dette gjelder også ved fjerning av områder som ikke er tatt i bruk og 
områder til deponering av masser. 

 Caravanoppstilingsplass  
FeFo ber kommunen å vurdere behovet, og om nødvendig sette av areal. Konkret bes 
det om en vurdering av utvidelse av caravanoppstillingsplassen i Sarves. 

 Kjerneområde landbruk 
Kommunen kan vurdere å gi vern til viktige landbruksarealer i hele kommunen ved å 
båndlegge disse i plankartet. 

 
Fefo forutsetter at planforslaget utarbeides i samsvar med Sametingets retningslinjer for endret 
bruk av utmark, jf. Finnmarkslovens §4, og minner om at Reindriften er selvstendig 
rettighetshaver på FeFo-grunn og må involveres tidligst mulig i planprosessen. FeFo ber 
kommune om å vurdere om kjerneområder for reindrift kan settes av i plankartet. 
 
FeFo deltar gjerne på særmøter i forbindelse med planarbeidet ved behov. 
  
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Fritidsbebyggelse: Tas til orientering, vurderes nærmere i temagruppe LNFR med tanke på 
spredt bolig og fritidsbebyggelse. 
Reiseliv: Innspillet tas til orientering 
Skiferfeltene: Innspillet tas til orientering, og vil vurderes nærmere i forbindelse med tema 
Råstoffområder. 
Råstoffområder: Tas til orientering 
Caravanoppstilingsplass: Tas til orientering. Innspillet vil vurderes nærmere i planprosessen, 
sammen med blant annet caravanoppstillingsplass Stilla ikke er realiser og som ligger inne i 
eksisterende kpa.  
Kjerneområde landbruk: tas til orientering. Jf. planprogrammet skal dette arbeidet gjøres i 
revisjonen. 
 
Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark er viktige premisser som vil bli hensyntatt i 
planprosessen. Reindriftens medvirkning i planarbeidet er også vikitg for Alta kommune, og alle 
reinbeitedistriktene som berører Alta kommune er kontaktet i forbindelse med oppstart av 
planarbeidet. Ved eventuelle endringer i arealdelen som berører reindriftens interesser, vil 
kommunen ta kontakt med berørte distrikt.  
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5 Sámediggi – Sametinget 

Oppsummering av brev datert 09.03.17 

1. Sametingets rolle i planleggingen 
Sametinget registrerer at Alta kommune har lagt inn Sametingets planveileder under kap 2.1 
Nasjonale føringer i planprogrammet. Dette er positivt, og Sametinget ber om at kommunen 
bruker veilederen aktivt i planarbeidet. 
 
2. Hovedtema i planarbeidet 
Sametinget kommer med noen generelle innspill i forhold til utredningsprinsipper og 
arealdisponering. 
 

 Boligbygging og fortetting av sentrumsområder: 
Henviser til Sametingets planveileder kap 5 Hensyn å ta i forhold til samisk kultur, og 
henviser spesielt til punkt 5.1, 5.2 og 5.4 med tanke på hyttebygging og boligbygging. 
 
Sametinget anmoder kommunen om å vektlegge disse hensyn ved rullering av 
kommuneplanens arealdel, også med tanke på tilrettelegging for utvikling av samisk 
kultur- og samfunnsliv i Alta sentrum. 

 

 Akvakultur: 
Henviser til kap 6 i Sametingets planveileder, punkt 6.1 og 6.2 som omhandler bruken 
av sjøarealer.  
 
Sametinget ber om at disse punktene legges til grunn ved rulleringen, og ber samtidig 
om at det i konsekvensutredning for eventuelle nye akvakulturområder vurderes 
sjøarealenes betydning for tradisjonelt fjordfiske. 

 
3. Utredningsbehov 
Sametinget anbefaler at kommunen tar utgangspunkt i delrapporten om samiske interesser i 
gjeldende kommuneplanens arealdel, og vurderer om det er behov for revisjon og supplering 
av informasjon i rapporten i løpet av planprosessen. 
 

 Reindriftens behov: 
Sametinget ber om at konsekvensen av planlagte arealinngrep samlet sett for hvert av 
de berørte reinbeitedistrikt, og henviser til PBL § 3-1 og punkt 6.5 i Sametingets 
planveileder. 
Konsekvensutredningen bør beskrive reindriftens bruk av arealene i kommunen, og 
spesielt i områder ved foreslåtte nye arealformål. Direkte og indirekte beitetap som 
følge av planlagte utbygginger skal vurderes. Det skal også gjøres en vurdering av 
beitetap hvor det tas hensyn til samlet virkning av inngrep, eksempelvis ved veianlegg, 
kraftlinjer, hyttefelt og lignende. Det skal i konsekvensutredningen vurderes hvor mye/i 
hvilken grad tiltakene i kommuneplanen vil påvirke det fastsatte reintallet for det 
berørte distriktet. 

 

 Kulturminner 
Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet etter 
kulturminnelovens § 4 annet ledd. I forbindelse med utarbeidelse av planer i henhold til 
plan- og bygningsloven, vil sametinget presisere at forholdet til kulturminner ikke blir 
endelig avklart ved oppfyllelse av utredningsplikten i henhold til 
konsekvensutredningsforskriften. Forholdet til kulturminner kan avklares endelig på 
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kommuneplannivå, men det er ikke noe krav i lovverket om dette. Detaljer i forhold til 
en slik fremgangsmåte kan avklares med kulturminneforvaltningen. Dersom 
avklaringen ikke skjer på kommuneplannivå, skal forholdet til kulturminner avklares på 
reguleringsplannivå ved at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 oppfylles. 
I områder hvor forholdet til kulturminner ikke er avklart på kommuneplannivå og det 
ikke er krav om reguleringsplan, må det utarbeides tydelige retningslinjer i 
kommuneplanen som sikrer at det innhentes uttalelse fra kulturminnemyndighetene 
for tiltak i områdene, jf. kulturminnelovens § 8. Dette gjelder både byggeområder og 
LNFR-områder. 

 
Kulturminneverdiene er i all hovedsak dårlig kartlagt. Dette medfører at mangel på 
kjente kulturminner innenfor et område ikke gjør at man uten videre kan dra 
konklusjoner om at tiltak i området ikke har negative konsekvenser for kulturminner. 
Sametinget ber derfor om at man i konsekvensutredningen presiserer at verdi- og 
konsekvensvurderingene for samiske kulturminner vare gjelder kjente kulturminner. 
Videre at man ikke gjør noen verdivurderinger på grunnlag av mangel på kjente 
kulturminner, såfremt det ikke dokumenteres at området det er snakk om er godt nok 
undersøkt fra før av. På bakgrunn av dette ber vi om at hensynet til samiske 
kulturminner vektlegges og konkretiseres i planarbeidet. 

 

 Andre samiske interesser 
Utmarka utgjør en viktig ressursbase i høsting av tradisjonelle utmarksprodukter. 
Utmarksnæringer, med blant annet fiske, jakt, duodji og sanking, er en viktig del av 
samisk levevei. Se sametingets planveileder punkt 6.4. Lokal og tradisjonell samisk 
kunnskap vil også være svært viktig kunnskapskilde i konsekvensutredningen om samisk 
natur- og kulturgrunnlag. 

 
4. Planprosess og medvirkning 
Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid. Samiske 
interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, bygdelag, utmarkslag, 
laksefiskelag, fiskarlag, sauebeitelag, forening og andre interesseorganisasjoner. Samiske 
kultursentre, museer og lignende i kommune eller region kan ha foretatt 
dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap som vil kunne være relevant i denne 
sammenheng. 
 
Sametinget anmoder kommunen om å få frem tradisjonell samisk kunnskap om bruka va 
områder gjennom planprosessen og tillegge denne kunnskapen leike stor vekt som den 
forskningsbaserte kunnskapen i det videre arbeidet. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

1. Tas til orientering 
2. Tas til orientering, vil vurderes nærmere i planarbeidet 
3. Reindriftens behov: Konsekvenser for reindriftsinteressene vurderes der det er relevant, i 

forbindelse med eventuelle endringer i arealbruk. 
Kulturminner: Tas til orientering, og vil hensyntas i planleggingen.  
Andre samiske interesser: tas til orientering 

4. Tas til orientering 
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6 Avinor  

Oppsummering av brev datert 13.03.17 

1. Lufthavnarealer 
Henviser til områderegulering for Bukta industri og kommunikasjonsområde vedtatt 25.10.16, 
og ber om at lufthavnsarealene avsatt i denne innarbeides i kommuneplanens arealdel. 
 
2. Restriksjonsplan for Alta lufthavn 
Restriksjonsplan for Alta lufthavn er revidert siden sist rullering av kommuneplanens arealdel, 
og det er ønskelig at den reviderte restriksjonsplanen innarbeides i Arealdelen. Forslag til 
videreføring av eksisterende restriksjoner, samt noen nye bestemmelser og retningslinjer. 
 
3. Farlig eller villedende belysning 
Forslag til generell bestemmelse om farlig og villedende belysning evd Alta lufthavn. 
 
4. Flystøysoner 
De nye flystøysonene, beregnet i 2015, må legges inn som hensynssoner (H210 og H220) med 
tilhørende bestemmelser i revidert arealdel. 
 
5. Avsluttende merknader 
Dersom punkt 1, 2 og 3 ikke innarbeides i revidert plan, vil Avinor senere vurdere å fremme en 
innsigelse til planen, jf. pbl § 5-4. 
Punkt 4 er ment som et faglig råd til planarbeidet. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

1. Lufthavnarealer 
Det er ikke problematisk å innarbeide disse arealene også i kommuneplanens arealdel, 
men planadministrasjonen vil bemerke at den nylig vedtatte områderegulering for 
Bukta fortsatt vil gjelde for disse arealene selv om kommuneplanen revideres. 
Endringen vil dermed ikke være av praktisk betydning for arealbruken. 

2. Restriksjonsplan for Alta lufthavn 
Vurderes i planarbeidet 

3. Farlig eller villedende belysning 
Vurderes i planarbeidet 

4. Flystøysoner 
Vil innarbeides i planforslaget, jf. innspill. 

5. Avsluttende merknader 
Tatt til orientering. 

 
 

7 Husbanken 

Oppsummering av brev datert 12.03.17 

Husbankens mål er å bidra til at kommunene utformer trygge og gode boliger, og planlegger for 
gode bomiljø. Husbanken skal legge til rette for at kommunene finner de gode løsninger 
gjennom helhetlig boligpolitisk planlegging og universell utforming.  
 
Et godt bomiljø som fremmer trivsel, integrering og tilhørighet er fremmende faktorer for 
folkehelsen. 
 
Kommentarer til de ulike punktene i planprogrammet: 
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Pkt. 2 Overordnede rammer 
Under nasjonale føringer henvises det til Meld. St. Byggje – bu – leve. Husbanken ønsker å 
bemerke at stortingsmeldingen følges videre opp med nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, 
«Bolig for velferd». Strategien fremhever betydningen av at kommunens samfunnsplanlegging 
er et virkemiddel for å forebygge og redusere opphopning av sosial ulikhet. 
 
Pkt. 3 Hovedtema for revisjonen 
3.2.1 Boligformål 
Det fastslås at det ikke er behov for å avsette nye arealer til boligbebyggelse, emn at det er 
behov for å se på utbyggingsrekkefølge og fortettingsstrategier. Husbanken ønsker å legge til at 
utbyggingsavtaler er et sentralt virkemiddel for sosial infrastruktur i denne sammenhengen. 
Husbanken oppfordrer kommunen til å bruke utbyggingsavtaler som et virkemiddel for sosial 
boligbygging, spesielt med hensyn til å sikre barn og barnefamilier en god og trygg bolig i et 
godt bo- og nærmiljø. 
 
3.2.2 Områder for offentlig eller privat tjenesteyting 
Barnehage og skole 
I revisjonen skal det vurderes hvilket arealformål gamle skolearealer skal ha i fremtiden. 
Utvikling og transformasjon av eksisterende bygg kan gi viktig bidrag til å oppfylle kommunens 
boligpolitikk, gjerne i form av offentlig-privat samarbeid. Dette må gjerne ses i sammenheng 
med nødvendig tjeneste- og servicetilbud og nærmiljøutvikling. 
 
Helse- og sosialinstitusjoner 
Arealer som settes av til helse- og sosialinstitusjoner skal vurderes i sammenheng med 
kommunedelplan for Helse og sosial. Husbanken vil henvise til regelverk for 
investeringstilskuddet hvor prinsippene om normalisering og integrering skal tas hensyn til ved 
lokalisering og planlegging. Boenhetene bør ikke være for mange, plasseres i ordinære og gode 
bomiljø, og uheldig samlokalisering av ulike grupper må unngås. Husbanken ber kommunen å 
ta hensyn til dette i utforming av areal til slike formål. 
 
Sosial boligbygging 
Det er positivt at kommunens boligpolitiske planprosess er under utvikling på samme tid som 
arealplanarbeidet starter. Da gis det god anledning for å legge til rette for arealer til boliger og 
godt bomiljø som legger til rette for sosial inkludering. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Pkt. 2 Overordnede rammer: tas til orientering 
 
Pkt. 3 Hovedtema for revisjonen 
3.2.1 Boligformål: Hvordan utbyggingsavtaler kan brukes som virkemiddel for sosial 
boligbygging vil bli diskutert både gjennom den boligpolitiske planen og i arbeidet med 
arealdelen. 
 
3.2.2 Områder for offentlig eller privat tjenesteyting:  
Barnehage og skole: Tas til orientering, vil vurderes i planprosessen. 
 
Helse- og sosialinstitusjoner: Tas til etterretning, vil være med i vurderingsgrunnlaget for 
eventuelle nye arealer til helse- og sosialinstitusjoner. 
 
Sosial boligbygging: Tas til orientering 
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8 Kystverket Troms og Finnmark 

Oppsummering av brev datert 10.03.17 

Det bør i arealplanlegging være forutsigbar arealforvaltning av kommunens sjøarealer, slik at 
disse områdene ikke kommer i konflikt med navigasjonsinnstallasjoner (hvit lyssektor) eller 
farleder. 
 
Generelt: 
Kystverket Troms/Finnmark er det som viktig at alle tidligere vedtatte planer/plandokumenter 
blir samordnet slik at arealbruken blir entydig og sammenfallende. Ved den videre 
arealforvaltning gjennom kommuneplanens arealdel, kommunedelplaner, områdeplaner og 
detaljreguleringer må kommunen være observant på at det ikke tilrettelegges for aktiviteter 
som kommer til hinder for sikkerhet og framkommelighet på sjøen. Kystverket anbefaler at det 
i planleggingsfasen benyttes kystverkets karttjeneste Kystinfo på www.kystverket.no. Her 
finnes sjøkart og andre sjørelaterte opplysninger. 
 
Kystverket viser til Havne- og farvannsloven, vedtatte nødhavner i Alta og hvilket kartlag det 
finnes informasjon om disse, samt om det store potensialet i Troms og Finnmark for 
kraftproduserende anlegg i sjø. 
 
Generelle merknader til planprogrammet 

1. Planperioden bør fremgå av planen 
2. Gjør oppmerksom på at retningslinjer/informasjon ikke er juridisk bindende 

bestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven 
3. Forholdet mellom plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven: alle 

tiltak/bygg/etableringer i sjø krever egen tillatelse etter havne- og farvannslovens 
bestemmelser. 

4. Farleder: det er viktig at det legges opp til at all fremtidig arealdisponering tar høyde 
for at hoved- og bileder forbeholdes sjøverts ferdsel. 

5. Ankerplasser: Kystverket anser ankerplasser som viktige, og forutsetter at kommunen 
påser at disse sikres og opprettholdes for fremtidig bruk. Kystverket ber om at det 
særlig vektlegges at oppdrett/havbruk ikke etableres på de områder som i sjøkartet er 
merket som ankringsplasser. 

6. Fyrlykter: I forbindelse med utbyggingsplaner må det ikke føres opp bygg eller lignende 
som kan komme til å skjerme for lyset fra fyrlyktene. Det må ikke etableres noen bygg, 
installasjoner, oppdrettsanlegg, fortøyninger mm. innenfor hvit lyktesektor. 

7. Etablerte fiskerihavner: I Alta kommunen er det en statlig fiskerihavn, Storekorsnes. 
Kystverket anbefaler at det avsettes områder til sjødeponi med tanke på fremtidige 
tiltak i Storekorsnes fiskerihavn eller farledstiltak i kommunen som kan medføre 
utdypningsarbeid. 

8.  Fiskerihavnekrav/nye utbyggingstiltak: Fiskerihavnekrav fra kommuner konkurrerer i 
nasjonale tildelinger. Det er derfor spesielt viktig at eventuelle havnekrav blir grundig 
dokumentert og at nytte- kostvurderinger blir en vesentlig del av utredningsarbeidet. 

9. Tinglyste rettigheter: Eventuelle utbyggingstiltak i områder hvor Kystverket har 
tinglyste rettigheter må ikke settes i gang eller utføres uten at dette på forhånd er 
godkjent av Kystverket. 

10. Beredskapsmessige hensyn: Bruk av ROS-analyse i planleggingen er viktig mht. 
transport langs kysten med forurenset last og oljeprodukter, ivaretakelse av 
sikkerheten på kysten og sårbarhet ovenfor næringsinteresser. 

11. Container-/næringsarealer: I områder relatert til større fiskeri- og /eller 
skipsvirksomhet kan det være nødvendig å sette av fellesområde nær sjø for plassering 
av containere eller lager. Ved bruk av containere er det behov for åpne og tilgjengelige 

http://www.kystverket.no/
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arealer for omlasting/lossing og behov for nærhet til kai med dybdeforhold. 
12. Olje-/petroleumsbaser: Det er knyttet en rekke funksjonelle kriterier til etablering av 

olje-/petroleumsbaser. Om kommunen har konkrete planer for slike tiltak, ber 
Kystverket om å bli kontaktet.  

13. Tidligere områder for dumping av fartøy og kondemneringsområder: Bør fremgå av 
planen. 

14. Dumpeplass for ammunisjon: Bør fremgå av planen, dersom slike finnes. 
15. ISPS: I tråd med forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger 

mv. skal det utarbeides sikringsplan for hver havn/havneterminal.  
16. Akvakultur: Kystverket i samråd med Fiskeridirektoratet er spesielt oppmerksom på 

arealdisponeringen til akvakultur. Med dette menes det at det ikke tillates at noen 
deler av anlegget skal komme utenfor områdene som er avsatt til akvakultur, inkludert 
anleggets fortøyninger. Kystverket minner om at ingen anlegg skal i utgangspunktet 
komme i konflikt med hvit lyktesektor, og at plasseringen skal være i god avstand fra 
ankringsområder, farled, nødhavner, områder med kabler/rør i sjø. Kystverket gjør 
videre oppmerksom på at søknad om akvakulturanlegg alltid skal behandles av 
Kystverket, jf. tiltaksforskriften.  

17. Planforum 9.03.17: Det er mulig å sette bestemmelser for regulering i vannsøylen, det 
er mulig å angi areal for fangstbasert akvakultur gjennom planformål Fiske eller FFNF 
med bestemmelser om at anlegg for levendelagring tillates. Kystverket er positiv til at 
kommunen vurderer å erstatte flerbruksformålet FFNFA med FFNF i arealplanen, for 
videre å spesifisere områder for akvakultur. 

 
Oppsummering: Blant kystverkets viktigste interesser er sikkerhet og fremkommelighet 
innenfor hoved-/bileds arealavgrensning og øvrige beredskapshensyn. En bærekraftig og 
framtidsrettet arealplanlegging vektlegges i stor grad. Det er spesielt ønskelig med god 
kommunikasjon og dialog mellom næring, kommune og statlige etater med hensikt å oppnå 
synergieffekter. Kystverket stiller gjerne til rådighet dersom det er behov for veiledning i 
forbindelse med myndighet og forvaltning etter havne- og farvannsloven. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Innspillet tas til orientering, de kommenterte punktene vil vurderes nærmere i planprosessen, av 
temagruppen som jobber med Kystsonen. Planperioden er lagt til i planprogrammet. 

 

9 Finnmark fylkeskommune 

Oppsummering av brev datert 10.03.17 

Planfaglig uttalelse/innspill 

 Det er positivt at kommunen der behovet for en gjennomgang av eksisterende 
reguleringsplaner for å se hvilke som fortsatt skal gjelde og hvilke som bør 
korrigeres/oppheves i forbindelse med denne revisjonen 

 De fire valgte hovedtemaene som er vektlagt er dekkende for kommunens utfordringer 

 FFK støtter kommunens boligstrategi mtp. utbyggingsrekkefølge og fortetting. 
Kommunen burde i større grad enn tidligere tilrettelegge for leilighetsbygg/rekkehus, 
heller enn eneboligtomter.  

 I forbindelse med ny, sentral storskole bør kommunen vurdere hvordan 
trafikkforholdene rundt denne vil bli, spesielt mtp. at foreldre kjører barna til skolen 
selv om det finnes offentlig etablert skoleskyss. (motsetning av tanken om fortetting, 
reduksjon i bilkjøring og økt andel gående/syklende) 

 Knutepunktstenkning for å underbygge fortettingsstrategi og kollektivsatsning er et 
skritt i riktig retning. Styrking av sammenhengende gang- og sykkelveinett, grønt i 
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sentrum og snarveier mellom daglige gjøremål er fremtidsrettet tenkning. 

 Medvirkningsopplegget for Altasamfunnet generelt og grupper som krever 
tilrettelegging virker solid. 

 Minner om plan- og bygningslovens § 1-1. Her fremkommer det at prinsippet om 
universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. 
Videre kommer det frem av samme bestemmelse at hensynet til estetisk utforming av 
omgivelsene skal vektlegges. Det er særlig viktig at arealer som skal være avsatt til 
offentligheten, for eksempel leke- og oppholdsarealer, parkeringsplasser og andre 
offentlige rom blir vurdert opp mot kriteriet om universell utforming. Lokale leke- og 
oppholdsmuligheter for barn og unge bør vurderes før boliger og veier plasseres. 

 
Kulturminnefaglig innspill – arkeologi 

 Minner om viktigheten av å ta hensyn til kulturminner og kulturmiljøer, spesielt i 
pressområder 

 Fortetting og knutepunktstenkning må ses i sammenheng med kulturminne- og 
verdensarvlokalitetene i Alta. 

 Ber om at det opprettes et nytt hovedtema i planprogrammet om hensynssoner, som 
skal fungere som buffersoner rundt verdensarvområdene i Alta og støttende verdier. 

 Fylkeskommunen ønsker å være behjelpelig med fremskaffelse av kunnskap om kjente 
kulturminner og eventuelt oppdatering av eksisterende kunnskap. 

 Dersom kommunen ønsker det, kan undersøkelsesplikten etter KML § 9 oppfylles på 
kommuneplannivå. Dersom det er ønskelig må kulturminnemyndigheten i 
fylkeskommunen og Sametinget kontaktes så tidlig som mulig. Eventuelle undersøkelse 
må gjøres før planen vedtas, og kommunen er ansvarlig for dekning av kostnader. 

 Kommunen bør vurdere om det skal utarbeides et eget temakart for kulturminner, 
kulturmiljøer og landskap. 

 
Innspill fra Riksantikvaren 

 Buffersoner rundt verdensarvområdene – for enkelte områder må også arealer i sjø 
inngå i buffersone. Avgrensing av endelige buffersoner er en prosess som ikke vil være 
ferdig avklart før vedtak av kommuneplanens arealdel, men kommunen kan ta samtidig 
som dette arbeidet settes i gang likevel legge inn foreløpige buffersoner i arealplanen 
som ivaretar områdene omkring verdensarvområdene. Riksantikvaren deltar gjerne på 
et møte i Planutvalget sammen med fylkeskommunen for å prate nærmere om dette 
viktige arbeidet som det hviler et nasjonalt, regionalt og lokalt ansvar for. 

 Bergkunst på lokaliteter utenfor verdensarvområdene er vikitge støttende verdier til 
verdensarven, og det må diskuteres om det skal legges inn buffersoner også her fordi 
disse kan bli en del av innskrivningen på sikt. 

 Kommunen må ved revidering av arealdelen ta hensyn til de eiendommer i kommunen 
som er forskriftsfredet eller under forskriftsfredning. Disse bør legges inn som 
hensynssone d). 

 
Kulturminnefaglig uttalelse – nyere tid/bygningsvern 

 Alta kommune har flere verdifulle kulturminner fra nyere tid som Finnmark 
fylkeskommune mener er viktige å ta med i det videre arbeidet. Planprogrammet bør 
også ta med tema om hvordan Alta kommune ønsker å ivareta andre ikke fredede 
kulturminner. 

 Det bør beskrives i planprogrammet hvordan verdensarven, de oppsluttende verdier og 
buffersoner skal ivaretas i kommuneplanens arealdel. Et eget hovedtema i 
planprogrammet for ivaretakelsen av verdensarven og buffersonene kunne med fordel 
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vært opprettet. 

 I planprogrammet bør det legges inn hvordan Alta kommune ønsker å ivareta 
bygningsvernet i kommunen, spesielt er det for alta kommune 
gjenreisningsbebyggelsen som er viktige kulturminner fra vår nære historie. 

 Om fortetting og sentrumsutvikling i forslag til planprogram bør det også beskrives noe 
om hvordan alta kommune skal ivareta verneverdig bebyggelse, siden Alta kommune 
har flere verneverdige bygninger og kulturmiljø med verneverdig bebyggelse. FFK er 
fornøyd med at kommunen er flink til å sende saker ang. bygninger fra 
gjenreisningsperioden på høring til FFK, og ser at kommunen fortsetter med det. 

 Det er flere krigsminner i Alta som med fordel kan omtales som eget tema 

  Kvenske kulturminner har i dag ikke eget vern. Det er derfor viktig at denne typen 
kulturminner spesielt blir omtalt i det videre planarbeidet. 

 Haldde – nordlysobservatoriet og Halddeveien trekkes fram som særlig verneverdig og 
en viktig del av kulturhistorien både for Alta kommune og forskningshistorien. Veien 
opp til Haldde og nordlysobservatoriet bør legges inn som egen hensynssone. 

 Bergverk, og spesielt kopperverket i Kåfjord, er viktig kulturbærer i Alta kommune og 
bør beskrives og tas med i planene videre. Bergverket har også en sterk kvensk 
tilknytning. 

 I Alta kommune jobbes det med en kulturplan, med en egen delplan for kulturminner. 
Delplanen for kulturminner bør knyttes opp mot kommuneplanens arealdel. 

  
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Planfaglig uttalelse: Innspillet tas til orientering. Punktene vil vurderes og innarbeides i 
planprosessen. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: Innspillet tas til orientering. Kommunen tar forholdet til 
kulturminner på alvor, men ser ikke at det er behov for et eget deltema for hensynssoner 
omkring verdensarv/kulturminner i denne planprosessen.  
 
Innspill fra Riksantikvaren: Buffersoner omkring verdensarven er et arbeid i oppstartsfasen. 
Planadministrasjonen kan ikke se at det er hensiktsmessig å behandle dette som et eget tema i 
planprogrammet, selv om problemstillingen må diskuteres i prosessen. I planprosessen vil man 
nødvendigvis være nødt til å diskutere forholdet til verdensarven og de støttende verdiene der 
man kommer i berøring med disse. Det samme gjelder forskriftsfredede bygninger. 
 
Kulturminnefaglig uttalelse – nyere tids bygingsvern: Problemstillingene vil bli diskutert, emn 
planadministrasjonen ser det ikke som hensiktsmessig på dette tidspunkt å behandle 
kulturminner/buffersoner som et eget hovedtema i planarbeidet. 
 

 

10 Direktoratet for mineralforvaltning 

Oppsummering av brev datert 13.03.17 

Kommentar til planprogrammet: 
Det er DMFs vurdering at en i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel bør skaffe 
seg en oversikt over hvor langt frem i tiden eksisterende massetak og råstoffområder kan dekke 
behovet for byggeråstoff i kommunen, for bedre grunnlag til å vurdere behovet for å avsette 
nye arealer.  
Masseuttak kan medføre ulemper for nærområder, så DMF mener det er viktig å utnytte 
eksisterende masseuttak fullt ut, både for å utnytte ressursen best mulig og unngå konflikter 
som eventuelle nye områder kan medføre. 
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Det er viktig å legge inn områder for råstoffutvinning i areladelen for å synliggjøre den faktiske 
bruken av arealet og for å unngå eventuelle arealbrukskonflikter i pågående og eventuelle 
framtidige uttak. 
 
Kommentarer til konsekvensutredningstema: 
DMF ser at berggrunn og løsmasser inngår som konsekvensutredningstema. Vi ber om at dette 
behandles som tema Mineralressurser. Dette dekker byggeråstoffer, naturstein, 
industrimineraler, metalliske malmer og energimineraler. 
 
Mineralressurser en ikke-fornybar ressurs som bare kan utvinnes der den fra naturens side er 
lokalisert, og det er derfor viktig å utrede og vurdere dette i sammenheng med andre tema og 
arealavklaringer i arealdelen. En oversikt over ressursene er nødvendig for å hindre nedbygging 
av forekomstene og unngå arealbrukskonflikter i pågående og fremtidige uttak. 
 
Innspill til videre arbeid: 
I gjeldende kommuneplan er det beskrevet hva detaljregulering for råstoffområdene skal 
inneholde. DMF mener bestemmelsene for detaljplanens innhold er for detaljert for flere av 
bestemmelsene som omhandler driftsforhold. Dette er forhold som reguleres av mineralloven. 
For detaljerte bestemmelser etter pbl. kan legge hindringer for drifta og føre til økt grad av 
dispensasjonssøknader. DMF ber Alta kommune om å endre bestemmelsene i dagens arealdel 
pkt 2.7.1 gjennom revisjonen.  
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Innspillet tas til etteretning, vurderes nærmere i forbindelse med hovedtema Råstoffområder og 
arbeidet med bestemmelser og retningslinjer. 
 

 

11 Statkraft 

Oppsummering av brev datert 13.03.17 

Reguleringsmagasin 
Statkraft regulerer Virdnejavri som er inntaksmagasinet til Alta kraftverk. Dessverre fremgår det 
ikke av dagens kommuneplanens arealdel at dette er et vannkraftmagasin. Statkraft ber om at 
det blir lagt inn hensynssone på regulerte vannkraftmagasin jf. pbl §11-8 bokstav d. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Tas til etterretning, vil innarbeides i plan. 

 

12 Fylkesmannen i Finnmark (FM) 

Oppsummering av brev datert 17.03.17 

Innspill til planprogrammet: 
Planprogrammet er oversiktlig, gjennomarbeidet og gir god oversikt over planprosessen, og 
inneholder de formelle kravene framsatt i plan- og bygningslovens § 4-1. 
 
Innspill til temaer som bør utredes i planarbeidet: 
For kommuneplanens arealdel bør fokus for konsekvensutredningen være å besvare viktige 
spørsmål knyttet til lokalisering og arealformål. Konsekvensutredningen må få frem: 

- Viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene 
- Virkningene som utbyggingen kan få for disse verdiene 
- Hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger. 
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1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Ber om at de nasjonale forventningene nevnes i planprogrammet. 
2. Kunnskapsgrunnlaget 

Henviser til veileder T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel, og 
Klima- og miljødept. og kommunal og moderniseringsdept. Sin veileder 
«Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser for innhenting av data – 
oversikt per 8. juli 2015» 

3. Medvirkning 
Det er bra at kommunen i planprogrammet synliggjør sitt ansvar for å sikre aktiv 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging. Fylkesmannen trekker 
spesielt fram de samiske interessene, og viser til at kommunen gjennom pbl § 3-1 1. 
ledd, c) er pålagt å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv. I dette ligger det spesielt en ivaretakelse av beitearealene som 
hovedgrunnlaget for en bærekraftig reindriftsnæring. FM oppfordrer kommunen til å 
benytte seg av temaveileder om reindrift, utarbeidet av klima- og miljødepartementet. 
 
I forbindelse med planprosesser som berører reindrifta skal planmyndigheten gjennom 
hele prosessen sørge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning fra reindrifta og 
styrings- og forvaltningsorganene. Planmyndigheten skal ved oppstart kontakte den 
lokale reindriftsforvaltningen for å avklare hvem som blir berørt av den aktuelle planen 
og hvordan det skal legges opp til en aktiv medvirkning. Under kap. 7 i planprogrammet 
bør det presiseres at det skal tilrettelegges for medvirkning fra reinbeitedistriktene som 
forvalter næringens bruksretter. 

4. Reindrift 
PBL § 3-1 c) er en viktig nasjonal føring som burde tas med under kap 2 i 
planprogrammet. 

5. Biologisk mangfold 
Konsekvensene for biologisk mangfold må utredes 

6. Akvakultur 
Når et område blir foreslått avsatt til akvakultur er det viktig at konsekvenser for andre 
brukerinteresser og naturverdier i kystsonen blir bredt utredet og belyst. Konsekvenser 
av å etablere nye oppdrettsanlegg må utredes med tanke på landskap, biologisk 
mangfold, herunder anadrom laksefisk, forurensning, herunder støy, og annen 
arealbruk i området både i sjø og på land, for eksempel hyttebebyggelse, friluftsliv mm. 
 
Kommunen har uttrykt behov for å dokumentere miljøtilstanden i Altafjordsystemet før 
det kan avsettes mer areal til akvakultur. Dette behovet kan overlappe med krav til 
kunnskapsgrunnlag for den regionale vannovervåkningsplanen, og det kan være 
fornuftig å koordinere kartlegging og overvåkning av miljøtilstanden i Altafjorden i et 
helhetlig program med utgangspunkt i vannforskriftens definisjoner av god økologisk og 
–kjemisk tilstand i kystvann. Fylkesmannen har ansvar for operasjonalisering av et 
regionalt overvåkningsprogram for vannregion Finnmark, og vil ta kontakt med Alta om 
muligheter for samarbeid om et delprogram for Altafjorden. 

7. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhetsanalyse: 
Det er vesentlig at samfunnssikkerheten blir ivaretatt i planprosessen. Systematisk 
risiko- og sårbarhetsanalyse er viktig i alle utbyggingsplaner for å unngå å bygge inn 
større sårbarhet i samfunnet. 
Klimatilpasning 
ROS-analysen må ta høyde for fremtidige klimaendringer 
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Skred 
Snøskred, steinsprang, jordskred og kvikkleireskred er alle aktuelle faretemaer i Alta 
kommune. 
Flom 
Flom både i store elver og mindre bekker samt urban overvannsflom er aktuelle 
faretemaer som bør vurderes nærmere i ROS-analysen. 
Stormflo 
Det er viktig at man vurderer faren knyttet til stormflo, spesielt med tanke på 
klimaendringer som kan føre til havnivåstigning og økte stormflohøyder. 
Drikkevannssikkerhet 
Hensynet til drikkevannssikkerhet og sikring av drikkevannenes tilsigsområder i Alta bør 
vurderes nærmere i ROS-analysen til arealdelen. 
Flysikkerhet 
Høyderestriksjoner i tilknytning til Alta lufthavn bør tas inn i ROS-analysen 
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet for utrykningskjøretøyer 
Temaer med stor betydning for kommunens innbyggere, bør med i ROS-analysen 
Storulykkebedrifter 
Hensynet til storulykkebedrifter i arealplanleggingen bør inngå som en del av ROS-
analysen til kommuneplanens arealdel for Alta. 
Elektromagnetisk stråling 
Fylkesmannen anbefaler at temaet tas med risiko- og sårbarhetsanalysen, og at man tar 
hensyn til høyspentanlegg i arealplanen enten ved bruk av faresone eller generelle 
bestemmelser. 

 
Fylkesmannens innspill til kommuneplanens arealdel 
Fylkesmannen har kommet med utdypende innspill til innholdet i arealdelen, under disse 
temaene: 

8. Veileder  
T-1491 om kommuneplanens arealdel er et praktisk hjelpemiddel for kommunens 
behandling og framstilling av arealdelen. 

9. Bestemmelser til arealdelen 
For å unngå for stort tolkningsrom må bestemmelser være skrevet i «skal»-form. 

10. Byggegrense mot sjø 
For å fravike byggeforbudet i 100-metersbeltet må kommunen sette byggegrense mot 
sjø, jf. pbl §1-8, tredje ledd. Byggegrense må vurderes konkret for hvert enkelt 
utbyggingsområde, både for nye arealer og områder som er avsatt til utbygging i 
gjeldende plan. 
Fylkesmannen anbefaler at revisjon av kommuneplanens arealdel også omfatter 
kommunens sjøområder, og at vurdering av strandsonen er et eget tema i arbeidet 
med rullering av kommuneplanens arealdel og tilhørende konsekvensutredning. 

11. Landbrukstiltak i strandsonen 
Minner om at unntaket for byggetiltak i strandsonen som er nødvendig i landbruket fat 
bort 1. juli 2013 jf. PBL § 34-2 åttende ledd. Kommunen må dermed avklare hvilken 
landbruksaktivitet som skal være tillatt i 100-metersbeltet. 

12. Vassdrag 
Kommunen må i planprosessen vurdere å fastsette byggegrense langs vassdrag. Etter 
FMs syn bør kommunen fastsette byggegrense langs vassdrag som har betydning for 
natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser. Regional vannforvaltningsplan for Finnmark 
vannregion skal benyttes aktivt i arbeidet. 

13. LNFR – spredt 
Det skal settes krav til lokalisering og omfang av bebyggelse i LNFR – spredt. FM har lagt 
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inn forslag til bestemmelser for konkretisering av god landskapsmessig tilpasning.  
14. Landbruk 

FM ber kommunen om å ta hensyn til landbruket i arbeidet med kommuneplanen. 
FM ber om at det der det er relevant belyses konsekvenser av foreslått arealbruk for: 
- dyrka og dyrkbar jord 
- kulturlandskap 
- landbruksdrift 
- skogbruk og klima 
 
Fylkesmannen ber også om at kommunen vurderer å forlenge rekkefølgetidspunket 
2025 for Prestegårdsjordet, dersom de andre frigitte arealene (Heggelijordet/C13 og 
C16 i sentrumsplanen) er fullt utnyttet og fortettet. 
 
Ber om at kommunen implementerer regjeringens mål at om årlig omdisponering av 
jordbruksareal skal være under 4000 dekar innen 2020. 

15. Spredt boligbygging 
Fylkesmannen er fornøyd med den fortettings- og knutepunktstenkningen som Alta 
kommune legger opp til i planprosessen. 
Ny boligbygging utenfor kommunesentra bør bare tillates når den kan: 
- Styrke eksisterende bygder/bosteder 
- Bedre utnyttelsen av eksisterende infrastruktur, herunder skole, barnehage og lokalt 
næringsliv 
- Gi gode trafikksikkerhetsløsninger 
- Gi gode og sikre oppvekstforhold for barn, herunder muligheter for uorganisert 
kontakt med andre barn i fritiden. 
- Ivareta jordverninteresser og ikke medføre distriktsulemper eller –begrensninger for 
landbruket. 

16. Hyttebebyggelse 
Understreker viktigheten av at etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom 
kommunens planarbeid. 

17. Utmarksbygg – gammer og laksehytter 
Alta kommune bør ta sikte på å avklare problemstillinger knyttet til utmarksbygg i 
kommuneplanens arealdel. 

18. Akvakultur 
Alta kommune bør konkretisere behovet for nye arealer i forbindelse med 
planarbeidet. Levendelagring av torsk og fangstbasert akvakultur har vært en næring i 
vekst de siste årene. Etablering av anlegg for fangstbasert akvakultur forutsetter at det 
er satt av egnet areal i kommuneplanens arealdel. 
Nye arealer til oppdrett 
Eksisterende oppdrettsaktivitet har effekter for bestanden av laks, sjørøye og sjøørret i 
kommunen. Eventuelle nye lokaliteter må vurderes i forhold til samlet belastning, fordi 
det allerede er så mange lokaliteter i vandringsrutene for laks som skal til og fra 
Altaelva. Det er kommunen som skal avklare om nye lokaliteter vil være forsvarlig i 
henhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12. FM trekker fram situasjonen i Vestre 
Jakobselv som eksempel på negative konsekvenser på naturmangfoldet på grunn av 
oppdrettsvirksomhet. 

19. Områder vernet etter naturmangfoldloven 
Ber om at disse områdene båndlegges 

20. Reindrift 
Kommunen må i arealplanen ta hensyn til reindriftas arealbehov og ta innover seg at 
næringens driftsgrunnlag forringes ved bit-for-bit nedbygging. 



 
 

18 
 

21. Råstoffutvinning 
For å unngå arealkonflikter og for å sikre byggeråstoff i framtida bør de viktigste grus- 
pukk- og andre mineralforekomster reserveres som områder for råstoffutvinning i 
arealdelen. Kommunen bør i arealdelen avsette hensiktsmessige arealer til 
massedeponering ut i fra grunnforhold og dets omgivelser. 

22. Forurensing 
Det er påvist forurenset sjøbunn flere steder i Finnmark, og aktivitet som fører til 
oppvirvling av forurenset sjøbunn kan føre til spredning av miljøgifter. Alta kommune 
bør gjøre egnede masser tilgjengelig for fremtidig bruk, fremfor å deponere i sjø. 

23. Hensyn til barn og unge 
Fylkesmannen forutsetter at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår utredes på et 
bredt grunnlag i kommuneplanarbeidet. 

24. Landskap 
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har utarbeidet veilederen «Metode for 
landskapsanalyse i kommuneplan» med tilhørende skjemaer. Gjennom en 
landskapsanalyse vil kommunen få økt kunnskap og bevissthet om de elementene som 
er med på å gi kommunen identitet og egenart og kan skille den fra nabokommunen. 
EN slik analyse vil gi Alta kommune et godt grunnlag for kommunens arbeid med 
rullering av kommuneplanene, både for å ivareta sine spesielle landskapsressurser og 
som grunnlag for vurdering av konsekvensene av arealbruksendringene som foreslås. 

25. Friluftsliv 
Fylkesmannen ber om at det vurderes om viktige områder for friluftsliv skal settes av og 
avmerkes i plankartet. FM ber også om at kommunen vurderer tilgjengeligheten til de 
viktigste/mest brukte friluftsområdene. Anbefaler at det blir vurdert om det er behov 
for å sette av arealer til utfartsparkering, også i tilknytning til skuterløyper. 

26. Grønnstruktur 
Det er etter fylkesmannens syn svært viktig at grøntområder for friluftsliv i nærmiljøet 
og i tilknytning til sentrum, skoler og barnehager ivaretas og sikres i arealplanen. Viktige 
grønnstrukturer som f.eks. Byløypa kan sikres gjennom hensynssoner. 

27. Naturmangfoldloven – krav til offentlige etaters beslutninger 
Norge har gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å 
stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2020. Gjennom planarbeidet er det særlig 
viktig at kommunen ivaretar leveområdene for sjeldne, trua og sårbare arter, og arealer 
med naturtyper med verdivurdering «Viktig» (B) og «Svært viktig» (A). 
Kartlegging av biologisk mangfold i utbyggingsområder 
I områder der kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig må det skaffes til veie ny 
kunnskap. Det vil være nødvendig for å kunne vurdere virkningen av 
utbyggingsområder om den samlede belastningen på økosystemet. FM minner også om 
den generelle utredningsplikten etter forvaltningslovens § 17. 

28. Klimatilpasning 
Konsekvensutredningen må ta hensyn til de statlige planretningslinjene for klima- og 
energiplanlegging samt ansvar for klimatilpasning. 

29. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Se fylkesmannens uttalelse til planprogrammet 

30. Tilbud om kvalitetssikring av arealplankart mm. 
Minner om krav i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister og 
Kart- og planforskriften. 
Fylkesmannen anbefaler at kommunen sender et eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til 
kartverket Vadsø per e-post for kvalitetssikring. Kartverket vil da utføre en teknisk 
kontroll av planen og melde eventuelle rettingsbehov tilbake til kommunen. 
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Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Innspill til temaer som bør utredes i planarbeidet: 

1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging var nevnt under 
overordnede føringer. 

2. Til orientering 
3. Til orientering 
4. Hele plan- og bygningsloven ligger til grunn som overordnet føring, 

planadministrasjonen ser ingen grunn til å trekke fram enkeltparagrafer her 
5. Til orientering, er tema i konsekvensutredning 
6. Tas til orientering 
7. Tas til orientering 

 
Fylkesmannens innspill til kommuneplanens arealdel 
Innspillene tas til orientering, og vil innarbeides i oppgavebeskrivelsene til de ulike 
temagruppene. 
 

 

13 Statens vegvesen 

Oppsummering av brev datert 27.03.17 

Planprogram og utredninger 
Med utgangspunkt i hovedtemaene knytte til fortetting og sentrumsutvikling vil vegvesenet 
understreke at mulige konsekvenser av endringene vil være nye trafikale utfordringer og 
forventet økt belastning på det eksisterende vegnettet. 
Vegvesenet ser det som nødvendig at man gjennom KU-arbeidet utreder virkninger og 
konsekvenser av fortetting og sentrumsutvikling, og konsekvenser for eksisterende 
infrastruktur. Arealdisponering for nye og alternative trafikkløsninger, trafikkavvikling, kapasitet 
for bil, kollektivtrafikk og kollektivsatsning og ikke minst gående og syklende kan være noen 
sentrale utfordringer. 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillet tas til orientering, og vil være viktige 
vurderinger i forbindelse med flere av hovedtemaene i planarbeidet. 
 

 

  



 
 

20 
 

Kommunale instanser 

14 Kulturvirksomheten, Alta kommune 

Oppsummering av brev datert 07.03.17 

Kulturvirksomheten ønsker å spille inn behov for arealer til kultur i Alta. 
- Areal til ny kultursal i Alta sentrum 
- Areal til ny kulturskole 
- Behov for å sikre areal i sentrum som kan benyttes ved større kulturarrangement (eks. 

Borealis vinterfestival, Finnmarksløpet og 17. mai) 
- Behov for å sikre areal til tivoli, sirkus og andre arrangementer som foregår i store telt. 

 
Kulturvirksomheten ønsker å minne om at selv med dagens areal på sentrum er det knapt med 
plass for avvikling av Borealis vinterfestival og Finnmarksløpet. 
 
Under punktet om barnehage og skole i planprogrammet ønsker kulturvirksomheten at 
nærmiljøanlegg tas med i ordlyden: 

- nye areal til barnehage og skoler, samt idrettsanlegg (spesielt idrettshaller og 
nærmiljøanlegg) i tilknytning til disse.  

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Innspill om areal til kulturformål tas til orientering og vil vurderes gjennom selve planarbeidet. 
 
Innspill om å ta med nærmiljøanlegg i formuleringen under punktet om barnehage og skole tas 
til orientering. Nærmiljøanlegg ved alle skoler er et premiss som er definert i kommuneplanens 
samfunnsdel, som skal ligge til grunn for hele arbeidet med kommuneplanens arealdel, og 
planadministrasjonen har derfor ikke nevnt dette særskilt her. Idrettsanlegg er tatt med i 
formuleringen fordi samlokalisering av skole og idrettsanlegg ikke er tema i overordnede 
kommunale føringer. 

 

15 Kommuneoverlegen i Alta kommune 

Oppsummering av brev datert 09.03.17 

Kommuneoverlegen har følgende innspill til planprogrammet: 
 
2. Overordnede føringer 
2.1 Nasjonale føringer: Anbefaler at det under lovverk også henvises til Folkehelseloven. 
2.3 Kommunale føringer: Henvisning til oversiktsdokument over folkehelseutfordringer i Alta 
kommune (sist vedtatt 2013, ny versjon snart klar) 
 
3. Hovedtema 
For alle hovedtemaene anses det som viktig å vurdere om endingene i kommuneplanens 
arealdel fremmer befolkningenes helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. 
Folkehelse bør derfor omtales i de fleste hovedtemaene. 
 

 Råstoffområder: for nye områder må det vurderes evt. konfliktnivå i forhold til 
omkringliggende arealbruk, samt transportveier. 

 Barnehager og skoler: Viser til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 
m.v, som stiller krav til beliggenhet for skoler. 

 Vannverk: Flere av vannverkene i Alta har restriksjoner i nedbørsfeltet. Det anses som 
viktig at arealplanen synliggjør dette. 

 Støy i bygg- og anleggsfasen: Bør omtales i bestemmelsene til arealdelen. 
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Både kommuneoverlege og helsekonsulent ønsker å bistå i arbeidsgrupper som nedsettes.  
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Innspill til 2. Overordnede føringer innarbeides i planprogrammet. Innspill til 3. Hovedtema vil 
ivaretas gjennom det videre plan- og utredningsarbeidet. Folkehelse er et selvsagt tema i 
konsekvensutredningen. 
 

 

16 Alta kommune, miljø, park og idrett 

Oppsummering av brev datert 13.03.17 

Med tanke på energi- og klimaplanlegging er målene fra satsningsområdet attraktivt 
regionsenter i utvikling i Alta vil viktige. 
I henhold til energi- og klimaplanlegging bør det tas hensyn til følgende forslag: 
 
Fortetting: 

 Flere boliger innenfor 1 km -2 km fra sentrum 

 Vekst av boliger i og ved sentrum 

 Utbyggingsrekkefølge: fortetting i og ved sentrum først 
Sentrumsutvikling: 

 Torget må være slik at folk har lyst å være der 

 Veien til sentrum bør være hyggelig å gå (grønt, gangfelt, aktivitet) 

 Tilrettelegging for avfallssortering i sentrum? 
Råstoffområder: 

 Se på bestemmelser for bruk av areal til skifernæring, mtp forurensing, og oppbevaring 
av skifer/paller etc. på privat tomt av skifernæringsdrivende 

 Fiskeridirektoratet ønsker at kommunen skal tilrettelegge for akvakultur i 
arealplanleggingen. Man bør se på muligheten til å stille krav om «integrert multi-
trofisk akvakultur (IMTA)» (bærekraftig akvakultur, eks. ocean forest) 

Parkering: 

 Sentrum: Bolig og næringsarealer er viktig, parkering er ikke. All parkering i sentrum 
som ikke er under bygg burde fjernes eller flyttes ut av sentrum. 

Grønn mobilitet: 

 Sentrumsavgift for bil, med unntak for beboere som må gjennom sentrum og buss 

 Utvide bilfri sone i sentrum 

 Tilrettelegge for sykling i og til sentrum 

 Krav til sykkelparkering i sentrum 

 Revidering av mobilitetsplan/ plan for sammenhengende hovednett for sykkel i Alta by, 
spesielt med tanke på publisering av aktuelle kart. 

 Busstasjonen/venterommet bør gjøres mer attraktivt og inneha mer informasjon om 
busstilbudet i kommunen. 

 Nasjonal føring: Vekst av transport skal tas med kollektiv, sykkel og gange 
Annet: 

 Mål om at man om 4-5 år setter energikrav til utbyggingstomter, oppstart med 
prøveprosjekt 2017.  

 Skal Regional vindkraftplan 2013-2025 legges til under regionale føringer? 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Innspill under de ulike temaområdene tas med videre i planarbeidet, og vil vurderes av 
arbeidsgruppene som jobber med de ulike tema. 
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Regional vindkraftplan 2013-2025 var i utgangspunktet ikke lagt til som regional føring, da Alta 
ikke inngår i de områdene hvor fylkeskommunen anbefaler satsning på vindkraft, og den vil 
dermed ikke påvirke Alta kommunes arealdisponeringer. 
 
En tett kobling mellom kommunedelplan for energi og klima, og kommuneplanens arealdel er 
viktig, for å sikre sammenheng i planleggingen. 

 

17 Alta kommune, Kommunalteknikk 

Oppsummering av brev datert 14.03.17 

2.3 Kommunale føringer 
- Gjeldende kommunedelplan for avløp utgår ila. 2017. Arbeidet med ny hovedplan for 

avløp 2018-2029 vi startes ila. 2017. 
- Ny hovedplan for vann 2017-2028 ble vedtatt av kommunestyret 7. feb. 2017 
- Har ikke kommunedelplan for vei, men «forskrift for kommunal veinorm» 

2.3.3 Råstoffområder 
- Viktig at planprosessen avklarer et område for deponering av overskuddsmasser, med 

langsiktig perspektiv. 
- Opplever en mangel på områder for snødeponering både i boligområder og 

industriområder. Bortkjøring er ressurskrevende og lite miljøvennlig, men samtidig må 
det sikres tilgang til deponering i sjø gjennom arealplan. 

2.3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Parkering – vedtekter og strategi: 

- Uklar formulering i planprogrammet ang.  revisjon av parkeringsvedtekter. Dersom en 
mener dagens parkeringsordning, må dette gjøres gjennom en egen prosess – ikke 
gjennom arealplanarbeidet. 

- Det er viktig at frikjøpsordningen evalueres. I den sammenheng må frikjøpsbeløpet 
være gjenstand for vurdering. 

- Krav til parkeringsdekning er et relevant tema. Det vil i et slikt arbeid være naturlig å 
planlegge strategisk slik at flere innbyggere velger sykkel, buss eller å gå. Å planlegge 
for buss og snarveier for buss inn i og nært boligfelt vil være et viktig ledd i satsningene. 
Ny bussterminal vil også kunne være et satsningsområde. 

3.2.9 bestemmelser og retningslinjer 
- Det er viktig å lokalisere ny bebyggelse nært opp til eksisterende infrastruktur. Nye 

bebyggelsesområder med behov for særskilte løsninger for avløpsutslipp og vannkilder 
må unngås. Dette bør reguleres gjennom rekkefølgebestemmelser. 

6 organisering av arbeidet 
Det er naturlig for Kommunalteknikk å delta i planarbeidet fremover, særskilt i grupper for 
Fortetting/boligformål og samferdsel. 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

 2.3 Kommunale føringer: planprogrammet er oppdatert i henhold til innspillet. 

 2.3.3 Råstoffområder: Både deponering av snø og overskuddsmasser vil være viktige 
tema i planprosessen. 

 2.3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Innspillet er tatt til etterretning, og 
planprogrammet er oppdatert i henhold til merknaden. 
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 2.3.9 Bestemmelser og retningslinjer: Tas til orientering, vil være et viktig premiss når 
rekkefølgebestemmelsene settes. 

 Kommunalteknikk vil bli invitert til å delta i temagrupper i planarbeidet fremover. 
 

 

Lag og foreninger 

18 Finnmark Skogselskap 

Oppsummering av brev datert 22.02.17 

Finnmark skogselskap viser til viktigheten av å bevare den skogressursen vi har i Alta i dag, og 
hvor viktig det er å løfte vernet av skogarealene våre. Det vises til Alta vil, hvor tre av 
hovedtemaene berører skogbruk og skogens betydning.  
 
Finnmark skogselskap mener at vi i langt større grad enn tidligere må ivareta og verne om 
skogen og skogarealene i kommunen. Vi har ikke råd til å miste mer skogarealer dersom skogen 
skal være viktig for næringsutvikling og nyskaping, trivsel og livskvalitet, attraktivt regionsenter i 
utvikling osv. Finnmark skogselskap mener at men imidlertid kan legge noe til rette for 
kontrollert friluftsliv ved å tilby at en dela v deres eiendom ved Altaelva, Sierra Kennta (gnr 
21/bnr 2) kan avsettes til frilutsformål så man kan iverksette friluftstiltak i ordnede former. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Innspillet tas til orientering, og vil være viktige i det videre revisjonsarbeidet. 
 

 

19 NFU Alta lokallag 

Oppsummering av brev datert 12.03.17 

Det er et stort behov for boliger til psykisk utviklingshemmede i Alta kommune. Kommunen må 
derfor regulere tomter til formålet både når det etableres nye boligfelt og når det fortettes i 
eksisterende boligområder. Areal til sosial boligbygging kan inngå både i offentlige og private 
utbygginger. 
 
Våre medlemmer er som resten av befolkningen i Alta med forskjellige ønsker om hvor i byen, 
og med hvem, de ønsker å bo. Kommunen bør derfor legge til rette for flere mindre 
bofellesskap i de ulike bydelene i stedet for store anlegg. NFU Alta lokallag minner om at 
nasjonale føringer i stor grad legger opp til at bofellesskap med rundt seks boenheter er 
ønskelig. 
 
NFU Alta lokallag deltar gjerne i det videre arbeidet med arealplanen, dersom dette er ønskelig. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Behovet for boliger til psykisk utviklingshemmede og hvordan det er mest hensiktsmessig å 
tilrettelegge for slike boliger vil diskuteres i pågående kommunedelplaner for Helse og sosial, og 
for boligpolitikken i Alta. De behov og strategier man kommer fram til her, skal så innarbeides i 
kommuneplanens arealdel for å sikre gjennomføringskraft. 
 
NFU Alta lokallag vil bli invitert til å delta i flere av planprosessene ved behov, for eksempel i 
form av dialogmøter eller workshops med ulike interesseorganisasjoner. 
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20 Alta laksefiskeri interessentskap (ALI) 

Oppsummering av brev datert 13.03.17 

Altaelva med sin unike laksestamme har vært sentral for altasamfunnet i flere hundre år. Den 
har vært viktig for bolyst, inntjening, og har gjort Alta kjent langt utover Norges grenser. Etter 
mange år med oppdrettsindustri i Altafjorden, har denne industrien dessverre påført Altalaksen 
skade ved at det nå er konstatert gen-innblanding mellom oppdrettslaks og den ville laksen. 
Hvis altasamfunnet virkelig mener å ta vare på den unike altalaksen som er så viktig for bolyst 
og omdømme for Alta, så må det gjøres tiltak som beskytter altalaksen. 
 
ALI ønsker å komme med følgende innspill, synspunkter og opplysninger til planarbeidet: 
2. Overordnede rammer 

1. Henviser til en nylig utgitt studie av Professor Fauchald ved Fritjof Nansens institutt: 
«Hvilke krav stiller grunnlovens § 112 til lakseoppdrettsnæringen?», og spør om Alta 
kommune kan risikere å komme i en situasjon der kommunen blir ansvarliggjort for 
skadene påført altalaksen fra oppdrettsindustrien.  

2. Savner Naturmangfoldloven i oversikt over føringer, og minner om at denne loven har 
en «føre var» - paragraf og at kvalitetsnormen til Naturmangfoldloven sier at genetisk 
innblanding er et uakseptabelt fotavtrykk. 

3. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning konkluderer i sin rapport at den genetiske 
integriteten for Altalaksen er dårlig, noe som også er tema i NINA v/Kjetil Hindar sin 
rapport om gen-innblanding som ble presentert på Laksekonferansen i Alta. 

4. Ønsker å gjenta innspillet fra fylkesmannen på høringen i Davatluft-saken: 
Villaks er i ferd med å forsvinne fordi genetisk integritet blir svekket av at oppdrettsfisk 
rømmer. I Vestre Jakobselv er genetisk integritet til vill laks så svak at det ikke vil være 
mange år før elva blir fri for vill laks. Altalaks har bedre genetisk integritet enn laksen i 
Vestre Jakobselv, men om ikke utviklingen stanses, vil det samme skje i Alta. 

5. Minner om at det er viktig at administrasjon og politikere i Alta tar det ovenstående 
innover seg før Alta er i samme situasjon som Vestre Jakobselv. 

 
3.2.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
Teknologi: Slik vi har forstått det kan ikke Alta kommune stille krav til type teknologi eller hvor 
mye biomasse det kan være på en lokalitet. 
 
Forurensing: Påpeker at det er problematisk at utslipp fra oppdrettsnæringen går urenset rett i 
sjøen. Dette mtp. fjordfiskere. 
 
Bærekraftig nivå: Hevder at politisk ledelse og administrasjon i Alta så langt har gitt etter for 
alle krav som oppdrettsindustrien har kommet med. Dette har gått utover fjorden og 
fjordfiskerne og altalaksen, og er ikke i overensstemmelse med 7 B) i alta vil, om at vi vil legge 
til grunn et bærekraftig nivå på sjømatproduksjonen i Altafjorden, og verne om nasjonal 
laksefjord og altalaksen som villaksstamme. 
 
ALI ber om at en representant fra ALI og en representant fra fjordfiskerne inviteres til å være 
med i temagruppe 2 Kystsone. 
 
Alta kommune er i dag Norges 4. største oppdrettskommune og har fått merke konsekvensene 
av det. Det er ikke mulig å stille teknologiske krav til anlegget om man legger til rette for areal 
til akvakultur og det er vanskelig å stille krav til forurensing som medfører at industrien snarest 
mulig flytter over fra merder med åpne nett til lukka anlegg i sjø. Derfor må Alta kommune si 
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klart i fra at i neste planperiode legges det ikke til rette med nye arealer til oppdrettsindustrien. 
 
Deponering i sjø: I dag deponeres det store mengder snø i Altaelva og rundt Alta bru. Prøver 
som ble tatt i april 2013 av snødeponi i området Alta bru og Øyra viste da verdier av 
tungmetaller som ligger langt over det Statens Forurensningstilsyn aksepterer. Det er særlig 
verdiene av tungmetaller som krom, kobber, nikkel, bly og sink som er høye. Snøprøvene ble 
analysert på Altalabben. Dette må forbys, og man må vurdere andre plasser å deponere denne 
snøen. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  
Overordnede rammer: 

1. tatt til orientering 
2. Oversikten over overordnede føringer er ikke en uttømmende liste. At 

Naturmangfoldloven ikke er nevnt her beror på en skrivefeil (naturvernloven), som vil bli 
korrigert i det endelige dokumentet. 

3. tatt til orientering 
4. tatt til orientering 
5. tatt til orientering 

 
3.2.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
Teknologi: dette vil være et viktig tema å diskutere i planarbeidet 
 
Forurensing: Dette temaet må diskuteres nærmere i planarbeidet 
 
Bærekraftig nivå: Det vil være viktig i planarbeidet å definere hva som er et bærekraftig nivå. 
Både ALI og fjordfiskerne vil inviteres med en representant hver til deltakelse i temagruppen om 
Kystsonen, i likhet med oppdrettsnæringen. 
 
Deponering i sjø: Deponering av snø er et viktig tema som må ses nærmere på i planarbeidet.  
 

 

21 Kviby og Leirbotn Bygdelag 

Oppsummering av innspill datert 22.03.17 

Forslag til planprogram burde i større grad synliggjøre og legg til rette for gode prosesser for 
utvikling av distriktet i Alta kommune. Hensynet til distriktsutvikling i Alta kommune er 
nærmest usynlig i forslag til planprogram, Det endelig planprogrammet bør vise at distriktene 
også er en del av Alta kommune. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar: I kapittel 7 om medvirkning beskrives det at men 
underveis i planprosessen vil arrangere folkemøter på flere steder i kommunen, for å nå ut til 
flest mulig. I dette er distriktene i høyeste grad inkludert, og vil ha store muligheter til å 
medvirke i planprosessen. Det vil også bli arrangert egne møter kalt særmøter med aktuelle 
interessegrupper i løpet av prosessen. Hvilke grupper og temaer dette vil være aktuelt for er noe 
som må avklares etter hvert som man har jobbet seg inn i problemstillingene og avdekker 
behovet. Da vi i all hovedsak legger opp til at det skal gjøres få endringer i selve 
arealdisponeringen i kommuneplanen, er det mer hensiktsmessig å legge opp til ekstra 
medvirkning der man ser behovet dukker opp underveis i prosessen, gjennom innspill og 
tilbakemeldinger i folkemøter mm. 
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22 Naturvernforbundet i Finnmark 

Oppsummering av brev datert 22.03.17 

Naturvernforbundet har følgende konkrete innspill til hovedtema i 3.2.7 Bruk og vern av sjø og 
vassdrag, med tilhørende strandsone: 

 Bruken av friluftsliv, ferdsel, fiske, natur og akvakultur-areal (FFFNA) som generell 
kategori må opphøre 

 Det anbefales å bruke enbruksområder for akvakultur. Dette gir bedre planavklaring i 
kommuneplanen. 

 Ved konsekvensutredning av akvakultur som avgrenset formål er det mer presist hva 
som skal konsekvensutredes 

 Areal til akvakultur må inkludere fortøyninger over og under vannsøylen 

 Det bør vurderes om oppdrettsanlegg kan flyttes lengre ut i Altafjorden 

 Tidligere avsatte akvakulturområder som er uegnet må tas ut ved rullering- Det 
inkludere areal for akvakultur under FFFNA 

 I revideringen vil det ikke være aktuelt å utvide eksisterende areal eller finne nye areal 

 det tilrettelegges for lukka oppdrettsanlegg på land 

 Det tilrettelegges for å flytte åpen oppdrettsanlegg over til lukkede havanlegg 

 Område for akvakultur må ikke lagges der det kommer i vesentlig konflikt med 
allmenne interesser. Det må tas spesielt hensyn til område av særlig verdi for fiskeri 
som gyteplasser for torsk 

 Anleggene må ikke ha installasjoner i sjøen eller på land som ikke er nødvendige for 
drifta 

 det skal utarbeides reguleringsplaner for arealer som avsettes til akvakultur 

 det skal knyttes bestemmelser til formålet akvakultur 

 det må stilles klare krav til utslipp og forurensing fra oppdrettsanlegg som er strengere 
enn de generelle kravene som stilles i dag 

 Akvakulturareal må ikke komme i konflikt med formålet til nasjonal laksefjord. 
Hensynet til villaks må vie tyngst – i dag og i fremtiden 

 Akvakulturareal må ikke komme i konflikt med eller fortrenge lokale fiskeinteresser 
eller tradisjonelle sjøsamiske næringsinteresser. 

 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillene er viktige tema som må vurderes 
gjennom den nedsatte temagruppens arbeid i planprosessen. 
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Næringslivet 

23 Reinbeitedistrikt 41 Beaskadas 

Oppsummering av brev datert 27.02.17 

Reinbeitedistrikt 41-Beskades forventer å tidlig bli tatt med i planer som berører distriktet, og 
at de får muligheten til å komme med innspill i en tidlig fase. Distriktet kan kontaktes via e-post, 
telefon eller brev. 
 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillet er ivaretatt. Reinbeitedistriktet har fått 
planprogrammet tilsendt sammen varsel om oppstart av planarbeid, og har fått muligheten til å 
komme med innspill i tidlig fase av planarbeidet. Distriktet vil også bli involvert i det videre 
planarbeidet både gjennom muligheten til å gi innspill ved offentlig ettersyn, og mer konkret i 
forkant av offentlig ettersyn dersom det planlegges endringer i arealdisponeringen som berører 
reinbeitedistrikt 41 Beskades.  
 
(Denne kommentaren gjelder også de øvrige reinbeitedistriktene i Alta kommune.)  
 

 

24 Reinbeitedistrikt 30 C Østre sone/Nuortajohlat 

Oppsummering av brev datert 08.02.17 

1. Reinbeitedistrikt 30 C Østre sone ber om synliggjøring av reindriftens bruk av arealene i 
kommunen, og reindriftens rettigheter der reindriften kan bruke områdene sammen 
med andre og der annen bruk fortrenger reindriften.  

2. Reindriftens bruk av områdene finnes i distriktsplanen til de respektive 
reinbeitedistrikt. Det er viktig at endre brukere av områdene kjenner tilstrekkelig til 
reindriftens bruk av områdene slik at deres bruk i størst mulig grad tilpasses 
reindriftens bruk. Hvordan slik informasjon skal komme ut til andre brukere bør 
fastsettes i planprogrammet. 

3. Kommunen bør utrede og synliggjøre i planprogrammet reindriftens rettigheter i 
forhold til annen bruk i de tilfeller annen bruk kan kombineres med reindriftens bruk og 
i de tilfeller reindriften ikke kan tilpasse sin bruk uten å bli skadelidende. Distriktet 
anser slik utredning som avgjørende for en kunnskapsbasert forvaltning. 

4. Gjør oppmerksom på at det kan være tilfeller der det kreves konsultasjon med og 
samtykke fra berørt reindrift til nye næringsarealer 

5. kommunen bør ha et program for å informere om reindriftens bruk og rettigheter i 
forbindelse med aktivt friluftsliv for alle, skogens betydning og vern om viktig 
grøntstruktur. Turløyper, ski- og lysløyper samt friluftsområder som lavterskelarena for 
fysisk aktivitet bør utvikles i samarbeid med reindrift, og man bør søke å få formidlet 
reindriftens kunnskap om områdene til friluftsfolket. 

6. Reindriftens kunnskap og forståelse kan være en nyttig kilde til bedre forståelse av 
helleristningene. Etter reindriftens syn er slik kunnskap til nå fraværende i 
presentasjonen av disse. 

7. Når det gjelder «å verne om viktig furuskog, grøntstruktur og kjerneområdet for 
landbruk» foreslår distriktet å føye til «de områder som brukes av reindriften» 

8. Når det gjelder konsekvensvurderinger av tiltak som kan berøre reindriften ber 
distriktet om at det alltid utarbeides en egen konsekvensvurdering for reindriften der 
det kommer klart frem om reindriften må endre sin bruk av området på bakgrunn av 
tiltaket. Konsekvensvurderinger for reindriften skal se aktuelle tiltak og planer i 
sammenheng med tidligere inngrep i samme område, og andre planer i samme 
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område. 
9. Distriktet ber kommunen lage en tematisk kommunedelplan for reindrift 
10. I tillegg til de oppsatte behov for utredning i kap. 5, bør det lages en egen utredning om 

reindriften i kommunen, og reindriftens rettigheter, med mål om å ende opp med noen 
etiske retningslinjer for hvordan kommunen skal forholde seg til reindriften, for å sikre 
at kommunen følger internasjonale og nasjonale forpliktelser ovenfor urfolk. 

 
Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

1. Tas til orientering, det er allerede lagt et godt utgangspunkt for dette i gjeldende 
kommuneplanens arealdel, i planbeskrivelsens vedlegg 3 Samiske interesser. 

2. Innspillet tas til orientering, og vil vurderes i planarbeidet. Planadministrasjonen er av 
den oppfatning at hvordan slik informasjon skal tilgjengeliggjøres bør bestemmes i 
planprosessen – når man har avklart hvilken informasjon som skal tilgjengeliggjøres. 

3. Reindriftsinteresser er et viktig tema i konsekvensutredningene som skal gjøres i 
forbindelse med arealdelen, se kap. 5 i planprogrammet. 

4. Ved endringer i plan som berører reindriftsinteressene vil kommune ta kontakt med 
aktuelle reinbeitedistrikt 

5. Tas til orientering. Vil vurderes underveis i planprosessen, spesielt i forhold til LNFR og 
Grøntstruktur. 

6. Tas til orientering 
7. den aktuelle formuleringen er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i 2015. 

Innspillet tas til orientering. 
8. Tas til orientering. 

 

 


