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Administrasjonens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13 fastsettes planprogrammet for revisjon av 
kommuneplanens arealdel for Alta, datert 27.04.17. 
 
Saksutredning 
Vedlegg: 

1. Planprogram, Forslag til vedtak, datert 27.04.17 
2. Referat fra innspill under varsling av oppstart/høring av planprogram 
3. Mottatte innspill til endret arealbruk 
4. Endringer i planprogram etter offentlig ettersyn 
5. Forslag til sammensetning av temagrupper 

  
Andre saksdok.:  
Sakens dokumenter er arkivert på sak 16/6039 i ESA. Ulike innspill som er innkommet i 
forkant av høringsperioden finnes på sak 15/5508 og 12/1755. 
 
Bakgrunn 
Oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel ble vedtatt i kommunal planstrategi 2016-
2019. Forslag til planprogram for revisjonsarbeidet ble sendt på høring og lagt ut til offentlig 
gjennomsyn samtidig med varsel om oppstart av revisjonsarbeidet. Høringsperioden løp fra 
27.01.17 til 13.03.17 
 
Høring/merknader 
I høringsperioden mottok kommunen 55 innspill, hvorav 24 var innspill til planprogram og 
planprosess, mens de øvrige var innspill til endret arealbruk/konkret utforming av planen.  
 
I første omgang behandles nå innspillene til planprogram og planprosess. Det er i all hovedsak 
statlige og regionale myndigheter som har hatt innspill til utformingen av planprogrammet. 
Innspillene går både på formelle og innholdsmessige forhold, men også i stor grad på 
problemstillinger som bør diskuteres underveis i planprosessen knyttet til de ulike 
hovedtemaene for revisjonen. Innspill til innholdet i planprogrammet er i stor grad 
innarbeidet i planprogrammet, og innspill knyttet til problemstillinger og utredninger 
underveis i prosessen vil bli innarbeidet i oppgavebeskrivelsene til temagruppene knyttet til 



de ulike hovedtemaene. Hvordan innspillene er behandlet/hensyntatt kommer frem i 
planadministrasjonens kommentar i merknadsheftet (vedlegg 2). 
 
Innspill om endringer i arealbruk er oppsummert i tabellform i vedlegg 3, og vil bli vurdert av 
de ulike arbeidsgruppene gjennom planarbeidet. Innspill til endringer i arealbruk kommer 
stadig inn, og vil løpende tilflyte planarbeidet selv om de ikke rekker å bli referert for 
kommunestyret ved denne behandlingen. 
 
Vurdering 
Generelt 
I planprogrammet legges det opp til følgende hovedtemaer: 

 Boligformål – med tanke på fortettingsstrategi, knutepunktsutvikling og 
sentrumsutvikling 

 Områder for offentlig og privat tjenesteyting 

 Råstoffområder – med tanke på uttaksområde, skiferdrift og behov for 
massedeponi/håndtering av overskuddsmasser 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – knutepunktstenkning, parkering, 
tilrettelegging for gående og syklende 

 Grønnstruktur – verne om viktig grønnstruktur, spesielt i sentrale deler, byløypa, 
grønne snarveier etc. 

 LNFR – Kjerneområde landbruk, spredt bolig/fritidsbebyggelse 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone – spesielt med fokus på 
kystsonen og akvakultur 

 Gjennomgang av reguleringsplaner – hvilke skal fortsatt gjelde, hvilke bør 
endres/oppheves/styres bedre gjennom kommuneplan 

 Bestemmelser og retningslinjer – oppdatering i henhold til nye føringer, 
rekkefølgekrav for utbygging etc. 

 
De statlige og regionale myndighetene er i stor grad fornøyde med forslag til planprogram, og 
bemerker at overordnede problemstillinger er i samsvar med nasjonale og regionale føringer 
for planleggingen i kommunen. Dette er et godt utgangspunkt i det videre planarbeidet. 
 
Temagruppene 
For å jobbe med de ulike hovedproblemstillingene i planprogrammet har arbeidsutvalget satt 
sammen tverrfaglige temagrupper for de ulike problemstillingene. Det er satt ned en gruppe 
per hovedtema, med unntak av Grønnstruktur og LNFR som er slått sammen til en gruppe. Så 
snart planprogrammet er fastsatt vil arbeidsutvalget invitere alle temagruppene til et felles 
oppstartsmøte. Det foreløpige forslaget til deltakere i temagruppene er lagt ved i vedlegg 4. 
 
Kulturminner 
Både innspill fra Midlertidig faglig råd for verdensarven Struves meridianbue, 
kulturminnemyndigheten hos Finnmark fylkeskommune og Riksantikvaren er svært opptatt 
av kulturminner i Alta kommune, og i særdeleshet verdensarvområdene og støttende verdier 
i tilknytning til disse. De oppfordrer Alta kommune til å lage et eget tema i planprogrammet 
knyttet til kulturminner, spesielt med tanke på å avsette buffersoner omkring 
verdensarvområdene. Det vises blant annet til et arbeid Riksantikvaren er i ferd med å starte 
opp, med tanke på buffersoner omkring verdensarvområder, hvor disse ikke vil være klare før 



vedtak av kommuneplanen, samt at kulturvirksomheten i Alta kommune er i ferd med å 
utarbeide en plan for kulturminner i Alta.  
 
Planadministrasjonen er av den oppfatning at kommunen per i dag, i alle planprosesser, har 
god oversikt over kjente kulturminner. Alle saker som kan komme i berøring med 
kulturminner sendes på høring til kulturminnemyndigheten, og aktsomhetsplikten etter 
kulturminneloven tas med i alle reguleringsplaner. Planadministrasjonen anser det ikke som 
hensiktsmessig på dette tidspunkt å legge til et nytt hovedtema om kulturminner, men 
temaet kan vurderes nærmere i forbindelse med neste planrevisjon. Når man forhåpentligvis 
har kommet nærmere både en regional plan for kulturminner og en avklaring på 
riksantikvarens arbeid med buffersoner. Kulturminner vil likevel være et viktig tema, og 
forholdet til kulturminner må diskuteres i relevante område, f.eks knyttet til 
verdensarvområdene og Kåfjord.  
 
Videre prosess 
Fremdriftsplanen for planarbeidet er justert noe i revidert forslag til planprogram, for å ta 
høyde for de utredningene som det vil være behov for f.eks knyttet til kystsonen. Endelig 
vedtak av kommuneplanens arealdel ventes i kommunestyret i juni 2019. Vedtak om offentlig 
ettersyn av planforslag er forventet i årsskiftet 2018/2019. Før den tid vil det erfaringsmessig 
være behov for å drøfte og avklare veivalg med politisk nivå, enten i planutvalget eller i 
kommunestyret. I tråd med tidligere praksis vil derfor administrasjonen fremme såkalte 
drøftingsnotater til planutvalget for å skaffe grunnlag for videre planutforming. Dette er også 
beskrevet nærmere i planprogrammet. Drøftingsnotater til politisk behandling vil sendes ut til 
utvalget sammen med ordinære sakspapirer, selv om det i de fleste tilfeller ikke nødvendigvis 
forventes formelle vedtak. 
 
 
Alta, 28.04.17 
 
Bjørn-Atle Hansen     Oddvar Kr. Konst 
Rådmann      Kommunalleder samfunnsutvikling 
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