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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn  

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-5 skal kommunen ha en arealplan for hele 

kommunen, som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og 

betingelser for hvilke nye tiltak og arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige 

hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene.  

 

Kommuneplanens arealdel for Alta var gjennom en omfattende rulleringsprosess 2009-2011, 

hvor kommuneplanens arealdel for Alta og kommunedelplan for Alta by ble slått sammen til 

én plan med ett sett bestemmelser og retningslinjer, en planbeskrivelse, og to plankart: et 

overordnet plankart for hele kommunen, og et mer detaljert plankart for delområde Alta by.  

 

Siden arealdelen sist ble rullert, er det også gjennomført en rullering av kommuneplanens 

samfunnsdel. Den nye samfunnsdelen «Alta vil 2015-2027» ble vedtatt i kommunestyret i 

juni 2015. Tiden er dermed moden for en revisjon av arealdelens kart og bestemmelser for å 

sikre at arealdelen er oppdatert i forhold til endrede forutsetninger (eksempelvis politiske 

mål, nasjonale føringer etc.) og behov (eksempelvis folketallsutvikling med mer). 

I følge Alta kommunes planstrategi 2016-2019 skal arbeidet med revisjon av 

kommuneplanens arealdel startes opp høsten 2016, og ferdigstilles innen utgangen av 2018. 

1.2 Planprogram 
For regionale planer, kommuneplaner og reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for 

miljø og samfunn skal det, i henhold til plan- og bygningslovens § 4-1, utarbeides et 

planprogram. Hensikten med planprogrammet er å styrke den innledende fasen av 

planarbeidet. Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen 

med frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å 

bli særlig berørt. Gjennom arbeidet med planprogrammet skal det leggs til rette for en bred 

og åpen diskusjon om hvilke rammer og premisser som skal være styrende for planarbeidet. 

En sentral del av arbeidet med planprogrammet, er å avklare behovet for utredninger. Forslag 

til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med 

varsel om planoppstart. 

1.3 Revisjonens overordnede formål: Alta vil! 
Kommunestyret har gjennom kommuneplanens samfunnsdel definert hvilke overordnede mål 

og retningslinjer som skal ligge til grunn for den lokale samfunnsutviklingen, herunder også 

arealplanleggingen. I likhet med annen kommunal planlegging skal revisjonen av 

kommuneplanens arealdel bidra til å nå de overordnede målsettingene i kommuneplanens 

samfunnsdel.  

 

I «Alta vil» er det definert flere mål og tilhørende strategier under de fire hovedtemaene: 

Kunnskap og kompetanse, Næringsutvikling og nyskaping, Trivsel og livskvalitet og 

Attraktivt regionsenter i utvikling. Nedenfor er et utdrag av samfunnsdelens mål og strategier 

knyttet til framtidig arealutvikling innenfor hvert hovedtema. Nummerering av mål og 

strategier henviser til kapittel 6 i Alta Vil. 

  



Kunnskap og kompetanse  

1. Alta vil være en ledende 

kunnskapsby i nord, og et 

knutepunkt for kompetanse i 

Finnmark 

c) Sikre en kunnskapsbasert forvaltning av natur og miljø, 

landbruk, verdensarv og kulturminner, samt arbeide for 

formidling av og kunnskap om naturmangfold, miljø- og 

klimapåvirkning og kulturminner i Alta 

3. Alta vil være en attraktiv 

universitetsby og skolesenter. Alta 

vil at UiT NAU i Alta og Alta 

videregående skole skal være gode 

kunnskaps- og 

kompetanseprodusenter. 

c) Være en god vertskapsby for fagmiljøer, elever og studenter 

gjennom gode læringsfasiliteter, godt boligtilbud og 

attraktive fritidstilbud. 

Næringsutvikling og nyskaping 

7. Alta vil ha økt verdiskaping og 

sysselsetting for alle, i et mangfold 

av næringer. 

d) Sikre god tilgang på næringsarealer, samt sikre 

forutsigbarhet og medbestemmelse for primærnæringene i 

arealplanprosesser. 

f) Legge til grunn et bærekraftig nivå i sjømatproduksjonen i 

Altafjorden og verne om nasjonal laksefjord og Altalaksen 

som villaksstamme. 

Trivsel og livskvalitet  

11. Alta vil være et åpent og 

inkluderende samfunn der vi tar vare 

på hverandre og har de beste 

oppvekstsvilkårene for barn og unge. 

a) Arbeide for møteplasser og aktiviteter som samler 

befolkningen og bidrar til tilhørighet og fellesskap i et 

mangfoldig Alta. 

b) Arbeide for et universelt utformet Alta og gode tilbud til 

personer med nedsatt funksjonsevne. 

e) Prioritere lavterskel fritidstilbud for en god oppvekst, 

uavhengig av økonomi. 

12. Alta vil kjennetegnes av god 

folkehelse og aktiviteter som 

fremmer helse i hele befolkningen i 

et forebyggende perspektiv. 

c) Arbeide for aktivt friluftsliv for alle, skogens betydning og 

vern om viktig grøntstruktur. 

d) Arbeide for nærmiljøanlegg ved alle skoler, og videreutvikle 

turløyper, ski- og lysløyper samt friluftsområder som 

lavterskelareanaer for fysisk aktivitet. 

e) Arbeide for Alta som sykkelby, og prioritere gående og 

syklende i utbygginger. 

14. Alta vil ha boliger for alle i gode 

boområder, og at boforholdene skal 

fremme velferd og 

samfunnsdeltakelse. 

a) Medvirke med kommunal boligforsyning til dempet prispress 

på boligmarkedet, arbeide for flere utleieboliger samt legge 

til rette for god boligforsyning i distriktene. 

b) Bruke kommunens utbyggingsavtaler som virkemiddel i 

gjeldende boligpolitikk. 

c) Arbeide for helsefremmende og trafikksikre boligområder 

med barnevennlige kvaliteter og god byggeskikk. 

  



Attraktivt regionsenter i utvikling  

16. Alta vil ha et mangfoldig og aktivt 

kultur- og idrettsliv, med aktivitet 

året rundt i hele kommunen. 

a) Arbeide for gode arenaer og møteplasser for kultur og idrett, 

samt aktiv bruk av disse i samarbeid med frivillig sektor og 

universitetet. 

17. Alta er Nordlysbyen og vil være en 

attraktiv og opplevelsesfylt 

reiselivsdestinasjon. 

c) Ta vare på og markedsføre kulturminner og verdensarven i 

kommunen, samt videreutvikle kompetanse og formidling 

knyttet til dette. 

18. Alta vil være en bærekraftig og 

attraktiv kommune og by som 

ivaretar utbyggingsbehov, 

landbruksverdier, folkehelse og 

infrastruktur. 

 

a) Planlegge for 1% årlig vekst og prioritere fortetting og 

effektiv arealutnytting i utvalgte områder, med høyest 

utnytting i og ved sentrum. 

b) Bevare Altas grønne preg og verne om viktig furuskog, 

grøntstruktur og kjerneområdet for landbruk (dyrka og 

dyrkbar mark). 

c) Arbeide for god tilstand på infrastruktur i hele kommunen. 

19. Alta vil ha styrket sentrum med 

urbane kvaliteter som bidrar til økt 

aktivitet og bolyst.  

 

a) Forsterke Alta sentrum som boligområde med varierte 

leilighetstyper, god byggeskikk og attraktive uterom. 

b) Arbeide for styrket handel i Alta gjennom konsentrering av 

detaljvarehandel i sentrum og tilrettelegging for festivaler og 

arrangementer. 

c) Prioritere sentrumsområder ved lokalisering av offentlige 

kontorarbeidsplasser og institusjoner. 

d) Videreutvikle Bossekop og Elvebakken som bydelssentrum, 

samt naturlige sentrum i distriktet, med bl.a. økt bokvalitet, 

gode uterom og fokus på stedenes historie. 

20. Alta vil være et knutepunkt for 

kommunikasjon i Vest-Finnmark. 

b) Arbeide for styrking av Alta som samferdsels- og 

godsknutepunkt. 

c) Styrke kollektivtransporten og gjøre det mer attraktivt å reise 

kollektivt. Arbeide særlig for dagpendling internt i 

kommunen. 

21. Alta vil at aktivitetene våre skal skje 

innenfor naturens bæreevne, i et rent 

og trivelig miljø, og med god 

beredskap for klimaendringer og 

uønskede hendelser. 

a) Arbeide for reduserte klimagassutslipp lokalt gjennom 

energibesparing og økt bruk av fornybar energi. 

b) Arbeide for økt miljø- og klimabevissthet, samt rene og 

trivelige omgivelser der alle tar ansvar. 

 

 

 

 



2. Overordnede rammer 
Følgende overordnede rammer foreligger, og skal legges til grunn for planarbeidet. Listen er 

ikke uttømmende. 

2.1 Nasjonale føringer 

Lovverk:  Plan- og bygningsloven, Forskrifter tilknyttet plan- og bygningsloven 

Naturmangfoldloven, Kulturminneloven, Finnmarksloven, Havne- og 

farvannsloven, Vegloven mfl.  

 

SPR/RPR: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging (2014) 

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen 

langs sjøen (2011) 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

(2009) 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen (1995) 

   Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (1994) 

 

RPB/forskrifter: Rikspolitiske bestemmelser for etablering av kjøpesentre (2008) 

Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven 

 

St.mld: Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikter 

Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv 

Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet 

Meld. St. 10 (2015-2016) En konkurransekraftig sjømatindustri 

Meld. St. 20 (2014-2015) Oppdatering av forvaltningsplanen for 

Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten med oppdatert 

beregning av iskanten 

Meld. St. 16 (2014-2015) Forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst 

i norsk lakse- og ørretoppdrett 

Meld. St 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles 

løsning med EU 

Meld. St. 35 (2012-2013) Framtid med fotfeste 

(Kulturminnepolitikken) 

Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge 

Meld. St. 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk 

   Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje – bu- leve 

 

Rundskriv, veil.:  Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 

Sametingets planveileder 

Temaveileder om Reindrift 

Nasjonal jordvernstrategi 

Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 

T-1491 Kommuneplanens arealdel 

T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel 

   T-1468 Universell utforming 



   T-2/08 Om barn og planlegging 

T-1442 Behandling av støy i arealplanleggingen 

 

Øvrig veiledningsmateriell: www.planlegging.no  

2.2 Regionale føringer 
Fylkesplaner:  Fremtidens Finnmark RUP 2014-2023 

Regional Transportplan for Finnmark 2014-2023 

Handlingsplan for kollektivtransport 2015-2018 

Fiskeri og havbruksstrategier 2011-2014 

Landbruksstrategier for Finnmark 2015-2020 

2.3 Kommunale føringer 

Gjeldende planer: Kommuneplanens samfunnsdel ”Alta vil” 2015 – 2027 

   Økonomiplan 

   Tematiske kommunedelplaner 

- Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 

- Alta havn 

- Vei 

- Boligpolitikk (under utarbeidelse, sees i sammenheng ) 

- Miljø, klima og energi (under utarbeidelse, sees i 

sammenheng) 

- Barnehage og skole (under utarbeidelse, sees i 

sammenheng) 

- Helse og sosial (under utarbeidelse, sees i sammenheng) 

Høyderestriksjoner Alta lufthavn 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Alta kommune 

Støykart 

Plan for sammenhengende sykkelvegnett (SVV/Alta kommune) 

Restriksjonsplan for vannverkene 

Hovedplan for vann 

Hovedplan for avløp (oppstart 2017) 

Folkehelseutfordringer i Alta, oversiktsdokument (rev. 2017) 

Byggeskikkveileder for Alta kommune 

Andre gjeldende hovedplaner/sektorplaner 

Maler:   Mal for bestemmelser og retningslinjer (så langt den passer) 

   Mal for planbeskrivelse (så langt den passer) 

 

Tidsaspektet: Revisjonen skal være avsluttet med vedtak i kommunestyret 2. kvartal 

2019. 

 

Plandokumentasjon: Plankart i SOSI-format, ett for Alta by og ett for hele kommunen 

Bestemmelser og retningslinjer  

Planbeskrivelse med konsekvensutredning og ROS-analyse 

Temaspesifikke rapporter følger som vedlegg til planbeskrivelsen 

 

http://www.planlegging.no/


3. Hovedtema for revisjonen 

3.1 Innledning 

3.1.1 Valg av hovedtema 

Det er mange forhold og tema som kan tas opp til revisjon. For at revisjonen ikke skal bli for 

omfattende i forhold til tidsbruk og tilgjengelige ressurser er det nødvendig å avgrense hvilke 

tema som er påkrevd å revidere i denne omgang. 

Valg av hovedtema betyr imidlertid ikke at andre utfordringer ikke vil bli drøftet, men den 

største oppmerksomheten vil bli viet til hovedtemaene. 

Foruten de overordnede rammene som er angitt i kapittel 2, er forslag til hovedtema basert på 

erfaringer fra forvaltning av gjeldende plan, samt innspill og vedtak gjort av planutvalg og 

kommunestyre etter siste rullering av kommuneplanens arealdel i 2011. Hovedtema med 

merknader kan også bli revidert etter innspill som kommer i høringsperioden for 

planprogrammet. 

3.1.2 Arealstrategi for Alta kommune 

Gjeldende arealstrategi definert i kommuneplanens arealdel 2011-2030 samt i 

kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 vil legges til grunn ved nye arealinnspill ved 

denne kommuneplanrevisjonen. En utfordring som må ses på i forbindelse med revisjonen er 

at arealstrategien i gjeldene arealdel er basert på avlastningsveien/nye E6. Dette gjør at man i 

planarbeidet må vurdere hvilke område som kan utvikles uavhengig av denne og hvilke som 

er helt avhengig av den nye E6, og om det er behov for å finne alternative løsninger.  

 

Planadministrasjonen opplever i all hovedsak at gjeldende arealdel fungerer som et godt og 

styringsdyktig verktøy. Den samfunnsutviklingen som har skjedd siden arealdelen sist var 

rullert tilsier ikke at det er behov for store omveltninger i arealbruken, og revisjonsarbeidet 

vil i all hovedsak handle om konkretisering av enkelte problemstillinger, og en oppdatering 

og oppstramming av arealdelens kart og bestemmelser i tråd med arealstrategien som er 

formulert i kommuneplanens samfunnsdel, samt sentrale føringer i de nasjonale 

forventningene til den kommunale planleggingen. 

3.1.3 Alternative areal- og utviklingsløsninger 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan og bygningsloven bør 

planprogrammer på generell basis inneholde en beskrivelse av hvilke alternative 

utbyggingsstrategier som skal utredes i prosessen. Når det gjelder overordnede 

kommuneplaner vil det i planprogramfasen sjelden være avklart hvilke arealendringer som 

skal inngå i planforslaget og som derfor må konsekvensutredes. Her vil de arealløsninger som 

velges være et resultat av kompromisser mellom kommunens utbyggingsstrategi, 

sektormyndighetenes holdning, private plan- og utbyggingsinitiativer som spilles inn i 

planprosessen med mer. Forskriften tillater derfor at det på arealdelnivå kun klargjøres hvilke 

hovedtema som skal utredes, jf. veileder om konsekvensutredninger for kommuneplanens 

arealdel. Overordnede konsekvenser for foreslåtte arealendringer vil bli redegjort for først når 

et konkret planforslag legges fram til offentlig ettersyn. Det vises for øvrig til oversikt over 

relevante utredningskriterier i kapittel 4. 

 

  



3.2 Hovedtema  

3.2.1 Boligformål 

Gjeldende kommuneplanens arealdel inneholder per 2. halvår 2016 et potensiale på 4157 nye 

boenheter.  Med et gjennomsnitt på 2,6 beboere per boenhet gir dette et potensiale på bolig til 

10 808 nye personer innenfor eksisterende områder avsatt til bolig. I tillegg kommer 

potensialet for fortetting innenfor eksisterende strukturer. Folketallet i Alta var ved inngangen 

av 3. kvartal 2016 20279, og er i 2040 anslått til 23 255 personer, basert på middels nasjonal 

vekst. (lav 21 297, høy 25 837). Basert på dette er det ikke behov for å sette av nye arealer for 

boligbebyggelse i den neste planperioden, men det er behov for å se nærmere på 

utbyggingsrekkefølge og fortettingsstrategier knyttet til den overordnede utviklingen av Alta 

og teknisk og sosial infrastruktur. 

Fortetting 

Tydeligere fortettingsstrategi, definere hva vi mener med fortetting og hvilken type fortetting 

vi ønsker hvor. I denne forbindelse kan knutepunktstenkning være en måte å definere grad av 

fortetting, hvor utnyttelsesgraden er høyest der man har nærhet til kollektivholdeplasser, til 

sentrum, til handlesenter, til skole og barnehager, idrettsanlegg etc. Det må vurderes om det 

er hensiktsmessig å bruke hensynssoner i plankart for å vise hvilke områder man ønsker 

fortetting. 

 

Det må defineres dokumentasjonskrav til fortettingsprosjekter for å vise hvordan prosjektet 

forholder seg til omgivelsene. Det bør også vurderes om det skal legges inn krav til et antall 

utleieenheter i nye prosjekt, evt. vurdere insentiver for å tilrettelegge for et antall rimelige 

boenheter i prosjektene. (ses i sammenheng med boligpolitisk plan)  

Sentrumsutvikling 

Oppfølging av sentrumsutviklingsstrategiene i samfunnsdelens mål 19. a)-d). Det må 

vurderes om det er behov for styrking av bestemmelser og rekkefølgekrav knyttet til 

utbyggingsrekkefølge for å sikre at utviklingen går i den retning man ønsker. Her vil også 

fortettingsstrategien være viktig, samt vurdering av behov for arealer for utvidelse av 

sentrumsområder og behov for bestemmelser knyttet til hva disse eventuelt skal inneholde av 

funksjoner (eksempelvis Prestegårdsjordet). 

3.2.2 Områder for offentlig eller privat tjenesteyting 

Barnehage og skole 

Det må vurderes om det er behov for nye arealer til barnehager og skoler, samt idrettsanlegg 

(spesielt idrettshaller) i tilknytning til disse. Her må man vurdere lokalisering, og 

utbyggingsrekkefølge i sammenheng med boligutviklingen. I forbindelse med 

skolenedleggelser og bygging av ny, sentral storskole vil det være viktig å vurdere hvilket 

arealformål de gamle skolearealene skal ha i fremtiden. Dette arbeidet må sees i sammenheng 

med kommunedelplan for barnehage og skoler, som er under utarbeidelse. I denne 

sammenhengen er det viktig å se på kommunedelplanene for Barnehage og skole, og for 

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I forbindelse med endring av arealformål på eksisterende 

arealer satt av til skole, eller at det avsettes nye arealer vil det være viktig å kjøre en egen 

prosess med offentlig høring av alternativer. 



Helse- og sosialinstitusjoner 

Behov for nye arealer til institusjoner må vurderes i sammenheng med kommunedelplan for 

Helse og sosial. 

Sosial boligbygging 

Behov for nye arealer for tilrettelagte boliger for enkelte brukergrupper må vurderes og sees i 

sammenheng med arbeidet med kommunedelplanene for Helse og sosial og Boligpolitikk, 

samt strategier om mest mulig helhetlig boligplanlegging hvor kommunens boligsosiale 

behov i hovedsak dekkes innenfor ordinære boligområder/boligprosjekter.  

Grav- og urnelund 

Behovet for en ny grav- og urnelund var oppe til vurdering ved sist rullering av 

kommuneplanens arealdel. Flere alternativer ble utredet, og et areal på Sandfallet ble av 

administrasjonen utpekt som aktuelt for en fremtidig grav- og urnelund. Planutvalget valgte i 

løpet av prosessen å utsette avgjørelsen om valg av fremtidig gravlund til neste rullering av 

arealdelen, og ba administrasjonen vurdere to hovedalternativer i sine utredninger. En felles 

gravlund for Alta by sentralt plassert i byen, eller to adskilte gravlunder (en i vest og en i øst 

som i dag). 

3.2.3 Råstoffområder 

Områder for masseuttak: Det må vurderes om det er behov for å sette av nye områder elle 

utvide eksisterende områder for uttak av stein/pukk og sand og grus, og også om arealer som 

i dag er satt av og ikke tatt i bruk er hensiktsmessig eller bør fjernes, med bakgrunn i endrede 

sertifiseringskrav og behov i bransjen.  

Vi mangler i Alta et godkjent område for deponering/håndtering av overskuddsmasser, 

herunder også jomfruelige masser for nydyrking. 

 

Skiferarealer. Er det behov for å se på avgrensningene for arealer satt av til skiferdrift? Det 

kan være behov for å se nærmere på bestemmelsene for arealene, med tanke på behov i 

skifernæringen. 

3.2.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Parkering  

Revisjon av dagens parkeringsvedtekter, vurdere differensierte krav til parkeringsdekning i 

sentrumsområdet, nærområdet og distriktet. Frikjøpsordningen. 

Sykkelparkering 

Krav til antall og tilrettelegging 

Grønn mobilitet 

Kollektivtrafikk: hvordan kan man tilrettelegge for økt kollektivandel, hvor ønsker man at 

bussen skal kjøre og stoppe?  Bruke knutepunktstenkning for å underbygge fortettingsstrategi 

og kollektivsatsning. Arbeide for styrking av sammenhengende gang- og 

sykkelveinett/fortausløsninger. 



3.2.5 Grønnstruktur 

Byløypa, grønt i sentrum, friområder som nær- og grendelekeplasser (herunder kan man også 

se på lekeplassnormen?), snarveger mellom daglige gjøremål, andre grønne verdier.  

Alta kommune har kartlagt og verdsatt alle Friluftslivsområdene i hele kommunen, inkludert 

grendelekeplasser. Kartgrunnlaget knyttet til denne kartleggingen skal i tråd med 

kommunestyrets vedtak i sak 33/16 oppdateres ved revisjon av kommuneplanens arealdel. I 

denne forbindelse bør det også vurderes om deler av informasjonen skal kartfestes i 

arealplankartet, i tillegg til å være et temakart i kommunens digitale kartbase.  

3.2.6 LNFR 

Jordvern/Landbruk 

Oppfølging av arbeidet gjort under forrige rullering, samt regjeringens nye jordvernstrategi. 

Etter forrige rullering ble det vedtatt at neste rullering (denne) også skulle innarbeide 

kjerneområde for landbruk i plankartet for nærområdene og distriktet også, slik det den gang 

ble gjort for Alta by. Det bør vurderes om det er relevant å definere arealer for nydyrking  

3.2.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Under dette temaområdet er kystsonen hovedfokus ved denne revisjonen, men det er også 

viktig å se på strandsonen. Spesielt med tanke på byggeforbudet i 100-metersbeltet, som fra 

1. juli 2013 også omfatter tiltak som er nødvendig for landbruket. Behovet for byggegrenser 

langs vassdrag bør også vurderes. Ved forrige rullering ble det lagt inn en elvekorridor langs 

Altaelva, som har fungert veldig bra. I denne revisjonen kan det være aktuelt å se på om det 

samme kunne være aktuelt å gjøre for Eibyelva. 

Kystsonen 

Endringer i driftsformer innenfor oppdrettsnæringen, økt/ny kunnskap om de ulike 

lokalitetenes egnethet, forholdet til nasjonal laksefjord etc. gjør at det er behov for å utrede 

muligheter for flytting, utvidelser, oppretting av nye eller fjerning av tidligere avsatte 

akvakulturlokaliteter. Andre brukergrupper i sjø skal hensyntas i dette arbeidet (fiske, ferdsel, 

natur og friluftsliv). Bestemmelser for akvakulturområder, areal for/bestemmelser om lukka 

anlegg? Vi må også se på formålet FFNFA i gjeldende plan. Er det behov for å konkretisere 

bestemmelsene for arealene? 

 

I planarbeidet bør man vurdere om det er behov for å sette av et eget godkjent område for 

deponering av masser i sjø. 

 

I arbeidet med kystsonen må det også ses nærmere på klimaendringer (havnivåstigninger, 

mer vind, bølgepåslag, ising, utvasking). 

Alta havn 

Behov som synliggjøres gjennom rullering av Havneplanen skal vurderes som innspill i 

planprosessen. 

3.2.8 Gjennomgang av reguleringsplaner 

Det er behov for en gjennomgang av eksisterende reguleringsplaner, og vurdering av hvilke 

som fortsatt skal gjelde og hvilke som kan/bør oppheves, samt rettelser/korrigeringer i 

overgangene mellom reguleringsplan – kommuneplan i plankart. 



3.2.9 Bestemmelser og retningslinjer 

Eksisterende bestemmelser oppdateres i forhold til plan- og bygningsloven, gjeldende lover 

og forskrifter samt kommunens egne ønsker og behov, blant annet knyttet til de andre 

temaene i revisjonen. 

Rekkefølgebestemmelser 

Det må utformes rekkefølgebestemmelser som sikrer en god sammenheng mellom 

utbyggingsvolum og kapasitet på infrastruktur. Både teknisk infrastruktur (vei, vann, avløp 

mm.) og sosial infrastruktur (skole, barnehage, helsetjenester mm.). I denne sammenhengen 

vil det være vesentlig å se nærmere på nye E6, som er en viktig premissgiver for 

arealstrategien i gjeldende arealdel. Hva vil det bety for den planlagte utviklingen om denne 

ikke kommer på lang tid, hvilke arealer kan utvikles uavhengig av nye E6? 

 

  



4. Konsekvensutredninger 

4.1 Generelt 

Kommuneplanens arealdel omfattes alltid av kravet til konsekvensutredning, jf. KU-

forskriftens § 2 b). For kommuneplanens arealdel gjelder det at konsekvensutredningen skal 

beskrive virkninger for miljø og samfunn av alle nye områder for utbygging og ved vesentlig 

endret arealbruk i eksisterende byggeområder. Det kan i tillegg utløses krav til 

konsekvensutredning ved endring i bestemmelser til allerede avsatte områder. 

 

Det legges i hovedsak ikke opp til at man i denne revisjonen av kommuneplanens arealdel 

skal avsette nye arealer til utbygging, men at man gjennom å revidere intensjoner og 

bestemmelser styrker kommunens gjeldende strategi for arealbruk som er definert i 

kommuneplanens arealdel 2011-2030 og kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027. Forslag 

til endringer av arealbruk som er kommet inn i forkant av planprosessen, eller som kommer 

inn underveis i prosessen vil vurderes opp i mot arealstrategien og utredningskriteriene angitt 

under. 

4.2 Utredningskriterier  
I planprosessen skal det for utbyggingsområdet redegjøres for fire hovedkriterier – på 

bakgrunn av innledende behovsanalyse: 

0. Beskrivelse av eksisterende situasjon 

1. Beskrive alternative utbyggings- og utviklingsstrategier 

2. Konsekvenser for samfunnsinteresser 

3. Gjennomføring 

Det skal foretas alternativvurderinger i forhold til utbyggingsområdet som foreslås. Dette er 

viktig for å se om det finnes realistiske alternativer som kommer bedre ut i forhold til valgte 

utredningskriterier. 

 

I forbindelse med rekkefølgekrav og prioritering av utbyggingsrekkefølge for områder som er 

avsatt til utbyggingsformål i gjeldende plan, men ikke er tatt i bruk enda, vil det være viktig å 

gjennomføre en tilsvarende behovsanalyse for å avgjøre når i planhorisonten områdene kan 

tas i bruk. 

4.3 Metode 
 

Tabellen på neste side illustrerer hvordan utredningsopplegget er tenkt strukturert. 

Konsekvensutredningen vil imidlertid inngå som en integrert del av planbeskrivelsen, og det 

kan derfor bli endringer i oppsett/layout/detaljering. 

 

Valg av alternativ skjer gjennom en vektig av fordeler og ulemper knyttet til de ulike 

utbyggingsområdene mht definerte utredningskriterier. Vektingen baseres på verbale 

formuleringer. 
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1.        

2.        

3.        

…       
Aktuelle 

vurderingskriter

ier 

(ikke 

uttømmende 

opplisting) 

- Overord før 

(kap2)  

- Status 

- Befolkningsutv. 

- Bef. 

framskriving 

- Innspill i pros 

- Andre 

- ENØK 

- Klimahensyn 

- Forurensning 

- Landskap 

- 

Verneinteresser 
   (naturverdier, 

    kulturminner, 
    

kulturlandskap, 

    kulturmiljø 
mm) 

- Planteliv 

- Fauna 

- Andre 

 

- Jordbruk 

- Skogbruk 

- Fiske 

- Havbruk 

- Reindrift 

- 

Vann/drikkevann 

-

Mineralressurser  

(herunder 

berggrunn og 

løsmasser) 

- Høsting 
(fisk,vilt,bær..) 
- Andre 

 

- Attraktivitet (sol, 

utsikt, lokalklima, 

avstand skole, 
barnehage, service 

mm) 

- 

Utviklingspotensial 

- Bymiljø 

- Distriktsutvikling 

- Boligpolitikk 

- ROS (overordnet) 

- Barns interesser 

- Friluftsinteresser 

- Samiske 

interesser 

- Folkehelse 

- Fysisk aktivitet 

- Transportbehov 

- Andre 

- Teknisk 

infrastruktur 

- Sosial 

infrastruktur 

- Feltinterne 

kostnader 

- Andre 

utfordringer 

mht  

   realisering 

 

Tabell: Skjematisk framstilling av metode for konsekvensutredning 

 

 

 

 

 

  



5. Behov for grunnlagsdata og delutredninger 
I det videre planarbeidet er det nødvendig å skaffe tilveie ulike typer grunnlagsmateriale. 

Under er det angitt noen utredninger som det kan bli behov for å gjennomføre. Andre 

utredninger kan komme som resultat av valg og innspill underveis i den videre planprosessen. 

Det kan være behov for å kjøpe eksterne tjenester i forbindelse med utredningsarbeidet. 

Dersom det blir aktuelt, vil styringsgruppa fremme sak for formannskapet om dette, med 

budsjett for innkjøpet. 

 

Nr Type utredning Ansvar 

1.  Statistikk i forhold til folk og bosetting. Egne analyser, SSB, 

Finnmarksstatistikken m fl. Her inngår bla. 

- utviklingsdata 

- framskrivingsdata 

ASU 

2.  Statistikk mht sysselsetting og næringsutvikling ASU 

3.  Evt. geotekniske rapporter, raskart AK/Konsulent 

4.  Kapasitet på teknisk infrastruktur DU/ASU 

5.  Kapasitet på sosial infrastruktur DU/BU/HS/ASU 

6.  Kjerneområder for landbruk Landbruksmynd. 

7.  Arealer for nydyrking Landbruksmynd. 

8.  Kulturminneregistreringer Kulturminnemynd. 

9.  Høyderestriksjoner i tilknytning til Alta lufthavn Luftfartstilsynet 

 

 

 

  



6. Organisering av arbeidet 

6.1 Organisasjonskart 

Politiske beslutninger: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrative beslutninger: 

 

 

 

 

 

 

Prosjektledelse:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Innspill og faglig tilrådning: 

 

 

 

 

 

  

Kommunestyret 

Planutvalget 
Saksordfører: Ordføreren 

Styringsgruppe 
Rådmannen 

Kommunalleder samfunnsutvikling 

Fagleder plan 

Kommuneplanlegger 

Prosjektleder 
Fagleder plan 

Arbeidsutvalg 
Oddvar Konst 

Hallgeir Strifeldt 

Veslemøy Grindvik 

Rep. fra budsjett (Statistikk /analyse) 

Temagrupper 
1. Boligformål/fortetting 

2. Kystsone 

3. Råstoff 

4. Samferdsel 

5. Grøntstruktur 

6. Landbruk 

7. Bestemmelser og retningslinjer 

8. Plankart 

 

Berørte parter 
1. Statlige og regionale myndigheter 

2. Kommunale myndigheter 

3. Lag og foreninger 

4. Lokalt næringsliv 

5. Spesielle grupper 

 a. Barn og unges rep 

 b. Ungdomsrådet 

 c. Eldrerådet 

 d. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 

 e. Andre 

6. Privatpersoner 

Referansegruppe 
Rådmannens ledergruppe 



6.2 De enkelte aktørenes rolle i revisjonsarbeidet 

Kommunestyret 

- Vedtar planprogrammet 

- Drøfter og gir tilbakemelding til administrasjonen på prinsipielle veivalg som må tas 

underveis i planprosessen. Som hovedregel er det planutvalget som gir disse 

tilbakemeldingene, men de de tilfeller der planutvalget ikke kan/ønsker å gi 

administrasjonen tilbakemelding selv, løftes de opp til kommunestyret. Se punktet om 

planutvalget. Problemstillingene fremmes eventuelt som såkalte drøftingsnotater. 

- Vedtar planen 

Planutvalget 

- Legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn 

- Gir tilbakemeldinger til administrasjonen på faglige problemstillinger/nødvendige 

veivalg som dukker opp underveis i planprosessen. Disse fremmes som 

drøftingsnotater. 

- Innstiller til vedtak i kommunestyret vedrørende planprogram og endelig planforslag 

- Legger planforslaget ut til offentlig ettersyn 

- Saksordføreren har et særlig ansvar for å følge innhold og framdrift i planprosessen. 

Deltar i eventuelle meklingsmøter ved fremming av innsigelser. 

Styringsgruppa 

- Fremmer drøftingsnotater fra administrasjonen til planutvalget 

- Konkluderer på administrativt nivå med hensyn til 

o Ressursbruk 

o Planfaglige spørsmål som ikke er av en slik overordnet karakter at de bør 

legges frem for planutvalget (fremmet av arbeidsutvalget) 

o Sikrer at tverrfaglige hensyn blir tatt i planleggingen 

- Benytter rådmannens ledergruppe som referansegruppe i forkant av politiske 

behandlinger og i forbindelse med prinsipielle diskusjoner for ytterligere sikring av 

tverrfaglige hensyn. 

Prosjektleder  

Leder det daglige arbeidet med revisjonen, herunder 

- Koordineringsansvar mot temagrupper 

- Sekretær for arbeidsutvalget og styringsgruppa 

- Ansvar for løpende orientering/involvering av saksordførerne 

Arbeidsutvalget 

- Daglig drift 

- Gjennomgang av drøftingsnotater fra temagruppene 

- Utarbeide drøftingsnotater på problemstillinger som ikke naturlig faller inn under 

ansvarsområdene til temagruppene 

- Utarbeider de formelle plandokumentene som plankart, bestemmelser/retningslinjer, 

planbeskrivelse med KU, analyser, statistikk 

- Kontakt med sektormyndigheter 

- Bistå arbeidet i temagruppene ved behov 

- Organisere medvirkningsopplegg, møter med eksterne parter mm. 



Temagrupper 

For hvert av hovedtemaene i revisjonen nedsettes det en tverrfaglig sammensatt temagruppe. 

Temagruppen skal drøfte/utrede og foreslå grep i planen for å imøtekomme behovet innenfor 

sitt tema. 

Temagruppene har ansvar for å følge opp føringene i planprogrammet og 

bestillingen/temabeskrivelsen som hver enkelt gruppe har fått. 

Temagruppene er i all hovedsak satt sammen av administrasjonens egne fagfolk. Enkelte 

eksterne parter som er særlig sentral i planutformingen er imidlertid tatt inn, bla Statens 

Vegvesen, Kystverket, Fiskeridirektoratet, NVE og FeFo. Utover dette oppfordres gruppene 

til å hente inn nødvendig kompetanse i forhold til konkrete problemstillinger. 

De berørte partene 

Det må benyttes ulike metoder for involvering av de ulike partene som er berørt av 

revisjonen. Dette må det tas mer konkret stilling til underveis i planprosessen. Se for øvrig 

kapittel 7, Medvirkningsopplegg. 

 

  



7. Medvirkningsopplegg 

7.1 Generelt 

I henhold til plan- og bygningslovens § 5-1 har alle som fremmer planforslag en plikt til å 

tilrettelegge for medvirkning. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning 

fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser 

som ikke er i stand til å delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen 

måte. Dette kan eksempelvis være grupper med ulike funksjonsnedsettelser, minoriteter med 

annet språk, enkelte næringsutøvere f.eks innen reindriften eller fiske, siden virksomhetene 

drives uten samme kontakt med kommunen og lokale medier. 

7.2 Varsling av oppstart og offentlig ettersyn av planprogram 
Kommunen varsler berørte parter og myndigheter om at planarbeidet er igangsatt, og gir frist 

for tidlige innspill. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn, med 

samme frist for innspill/merknader. I varslingsfasen planlegges følgende 

medvirkningsopplegg: 

a) Annonser og reportasjer i Altaposten og Finnmark dagblad 

b) Brev til berørte parter 

 Statlige og regionale myndigheter 

 Skoler og barnehager 

 Lag og foreninger (grendelag, idrettslag, næringsforeninger og andre interesser) 

c) Sak på kommunens hjemmeside 

 Presentasjon av saken og saksdokumentene 

 Link for elektronisk innspill 

d) Oppstartsmøte med temagruppene 

e) Regionalt planforum 

Regionalt planforum ble gjennomført i Vadsø 9. mars 2017. 

 

7.3 Underveis i planprosessen 

a) Folkemøter 
I forbindelse med planarbeidet, vil kommunen arrangere folkemøter i Alta, der 

planprosessen blir presentert og befolkningen får muligheter til å komme med innspill til 

arbeidet. Det tas sikte på at folkemøtene gjennomføres i perioden august-oktober 2017. 

Møtene vi kunngjøres med annonser i Altaposten og Finnmark dagblad. 

 

Talvik (Langfjorden, Talvik og Kåfjord) 

Øvre Alta (Gargia, Eiby og Øvre Alta) 

Saga (Saga, Tverrelvdalen og Rafsbotn) 

Kviby (Nyvoll, Storkorsnes, Skillefjorden, Årøya og Kviby) 

Korsfjord (Lille Lerresfjord, Store Lerresfjord, Komagfjord og Korsfjord) 

Kvalfjord (Stjernøya og Seiland) 

Rådhuset (Alta by) 

 

b) Særmøter 

Møter med blant andre Eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for likestilling av 

funksjonshemmede, interesseorganisasjoner/lag/foreninger, reindrifta, andre spesielle 



grupper. Medvirkningsform må nødvendigvis tilpasses den enkelte part og tema som man 

ønsker medvirkning til, og vil avklares nærmere ved behov i løpet av planprosessen.  

 

7.4 Offentlig ettersyn 
Forslag til plankart og bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn sammen med 

planbeskrivelse med KU. Medvirkningsopplegget under offentlig ettersyn skal i stor grad 

følge malen for varslingsperioden. Konkrete aktiviteter for de enkelte partene drøftes og 

avklares eventuelt med planutvalget/saksordførerne. I utgangspunktet legges det opp til 

følgende prosess frem mot og under offentlig ettersyn: 

Statlige og regionale myndigheter 

- Formelle brev i forbindelse med milepæler i planleggingen 

- Møter i Planforum før offentlig ettersyn. Behovet for et slikt møte før vurderes i 

planprosessen 

- Løpende kontakt (drøftinger på telefon, e-post, (uformelle) møter mm.) 

- Særmøter for å drøfte/forhandle om konkrete problemstillinger i planleggingen. Særlig 

aktuelt overfor landbruks- og reindriftsmyndighetene. Andre sentrale parter som det kan 

være aktuelt å involvere er Statens vegvesen, Kulturminnemyndighetene, Fylkesmannen, 

NVE, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Husbanken, FeFo og Avinor m.fl. 

Kommunale myndigheter 

De ulike virksomhetsområdene i kommunen er involvert i planarbeidet gjennom å være 

representert i relevante temagrupper. Rådmannens ledergruppe vil fungere som 

referansegruppe til styringsgruppa og være med å ivareta tverrfaglige hensyn i planprosessen. 

Lag/foreninger, næringsliv, spesielle grupper og privatpersoner 

Andre interne/eksterne ressurser som det er aktuelt å involvere på ulik måte er blant andre 

barn og unge (skoler og barnehager), Ungdomsrådet, Eldrerådet, Rådet for likestilling av 

funksjonshemmede og andre relevante lag/foreninger. Medvirkningsform må nødvendigvis 

tilpasses den enkelte part og tema som man ønsker medvirkning til. 

 

  



8. Milepæler og framdriftsplan 
 

Tid 

 

 

Planprosess 

 

 

 

Merknad 

April 2016 Vedtak om oppstart/vedtak 

planstrategi 2016-2019 

- P.utv. 13.04 

- K.styret 21.04 

  

Nov/des 2016 Utarbeide forslag til 

planprogram 

  

Jan/feb 2017 Forslag til planprogram til 

politisk behandling 

- P. utv. 25.01 

Høring forslag til 

planprogram 

Min 6 uker 

Varsle oppstart 

Mars/mai 

2017 

Revidere planprogram   

 

Senest 10 uker etter 

høringsfrist. 

Fastsette planprogram 

- P.utv. 11.05 

- K.styret 23.05 

Konstituere temagrupper 

Mai 2017 – 

feb. 2018  

Deltemaarbeid 

- Delrapport fra 

temagrupper 01.10.17 

- Sluttrapport fra 

temagrupper 01.03.18 

Temagruppene er 

aktive 

Temagruppene fremmer 

drøftingsnotater 

underveis etter behov. 

Mai 2017 – 

sept. 2018 

Utarbeide planforslag og 

KU 

Arbeidsutvalget 

samordner 

innspillene fra 

temagruppene 

Nødvendige avklaringer 

og konklusjoner tas i 

styringsgruppa/planutval

get, evt. i 

kommunestyret. 

Folkemøter om 

planarbeidet gjennomføres 

perioden august – oktober 

2017. 

Okt 2018 Vedtak om offentlig 

ettersyn av planforslag 

- P.utv 

  

Okt 2018 – jan 

2019 

Offentlig ettersyn av 

planforslag og KU 

 Forlenget 

høringsperiode på grunn 

av sommerferie Folkemøter om 

planforslaget 

Feb. – mai 

2019 

Revidere planforslag   

mai/juni 2019 Vedtak av plan 

- P.utv  

- K.styret  

  

juni 2019 Offentliggjøring av vedtak  Dokumenter tilgjengelig 

på internett 

Avdekkes det behov for tilleggsutredninger underveis, vil prosessen ta noe lengre tid. 

 


