
Handlingsplan 2018 
 

Bygg  
 
Alta kommune har som mål å styre våre anlegg ved montering av moderne teknologi, samt 
bevisstgjøring av byggets brukere. 
 

 Redusere energiforbruket i bygg 

 Økt bruk av lavutslippsmaterialer 

 Fase ut oljetanker 

 Øke standard/policy for nye bygg 

 Holde personalet oppdatert på kompetanse  

Tiltak Kostnad Ansvar Tidsplan 
Fortsette å gjennomføre ENØK-tiltak i 
kommunale bygg: 

 Utskifting av el-kjeler 

 Utskifting av vinduer 

  

 
 
2 000 000 kr 
750 000 kr 

Kom. Bygg  
 
2018-2021 
2018 

Følge opp EPC prosjekt 
 

Arbeidstid Kom. Bygg 2016 - pågår 

Forbedre kildesorteringen i 
kommunale bygg 
 

Arbeidstid Kom. bygg 2018 

Klimavennlig bygg 500 000 (støtte) 
900 000 (egne midler) 

Kom. 
Bygg/MPI 

2017-2018 

Alle bygg i Alta kommune skal 
prosjekteres og bygges for min. 
energimerke B 
 

Arbeidstid Kom. bygg 2017 - pågår 

LCC; Innenfor valgte økonomiske 
rammer skal de prosjekterende 
vurdere alternative løsninger som kan 
gi lavest mulig livssykluskostnader 

 

Arbeidstid Kom. Bygg 2017 - pågår 

For nye bygg større enn 500 m2 skal 
det alltid vurderes 
passivhus/lavenergihus og 
vannbaserte oppvarmingssystemer 
 

Arbeidstid Kom. bygg 2017 - pågår 

Kompetanse: 

 Fagbrev byggdriftere 
 Teknisk fagskole (drift) 

 Prosjektledelse 
 

Arbeidstid Kom. bygg Pågår 

Miljøsertifisering av renholdstjenesten 
 

Arbeidstid Renhold Pågår 

Innkjøp 
 
Alta kommune følger de lover og regler som er satt for offentlige anskaffelser og etterstreber 
miljøkrav der det er hensiktsmessig. 
 

 Redusere utslipp fra reise 

 I økende grad bruke krav til miljøsertifisering (FSC etc) 



Tiltak Kostnad Ansvar Tidsplan 
Benytte livsløpskostnadsanalyser (LCC) 
ved planlegging av anskaffelser 

 

Arbeidstid + evt. konsulentbistand Innkjøp/Kom. 
bygg 

Pågår 

Det utarbeides en sak vedrørende 
biladministrasjon 
 

Arbeidstid Innkjøp 2017 

Alta kommune burde ha en 
bilparkansvarlig som blant annet kan 
jobbe med miljøaspekter i henhold til 
kjøretøy 
 

Arbeidstid Rådmann 2018 

Utarbeide en anskaffelsesstrategi som 
skal inneholde miljøstrategier for 
kommunens anskaffelser 
 

Arbeidstid Innkjøp 2018-2019 

Landbruk 
 
«Landbruket vil at kommunen skal bevare sitt grønne særpreg som bærekraftig drift av skog og 
jordbruk gir» 
 

 Redusere utslipp fra gjødsel og annet innen jordbruk 

 Øke planting og bruk av tre 
Tiltak Kostnad Ansvar Tidsplan 
Kartlegge biogass 150 000 (støtte) 

150 000 (egne midler) 
ASU/MPI  

Samferdsel 
 
Dempe vekst i biltrafikken – via kombinasjon av trafikkdempende tiltak og tiltak som stimulerer 
miljøvennlig transport.  
Delmål: Veksten i biltrafikken skal ikke overstige befolkningsveksten.  
 

 Redusere bilbruk i og til sentrum – «de korte turene» 

 Tilrettelegge for kollektiv, sykkel og gåing 
Tiltak Kostnad Ansvar Tidsplan 
Revidere sykkelstrategi 

 
Arbeidstid ASU 2017 

Etablering av hjertesoner rundt 
skolene 
 

15 000 (2 skilt) 
TS midler 

ASU/SVV/FAU Påbegynt 

Trafikkdempende tiltak i sentrale 
områder 
 

Arbeidstid ASU/Parkering 2017-2019 

Mobilitetsuka 
 

Arbeidstid ASU Årlig (september) 

Mobilitetstiltak 
 

75 000 (støtte) 
75 000 (egne midler) 

ASU/MPI 2017-2018 

Være pådriver for bedre 
kollektivtilbud 
 

Arbeidstid ASU Årlig 

Utarbeide plan for kollektiv 
(Revidere strategi fra 2012) 
 

Arbeidstid ASU/DU 2018 

Sykkelbyen: Kurs for 1-3 klassinger i å 
sykle til skolen 
 

Kommunens TS midler ASU Årlig 

Sykkelbyen: Sykle/gå til jobb/skole 
kampanje 

Kommunens TS midler ASU Årlig – 6 uker høst og vår 



Areal 
 
Konsentrert by- og tettstedsutvikling. 
 
Delmål: 95 % av utbygging skal gjøres ved eksisterende sosial infrastruktur 
 

 Redusere avstand mellom befolking og tjenester/jobb 

 Legge til rette for at denne avstanden kan gjøres med kollektiv, sykkel eller gåing 

 Ta vare på grønt preg - Unngå omregulering av grønnstruktur 
Tiltak Kostnad Ansvar Tidsplan 
Tiltak som innarbeides i 
kommuneplanens arealdel: 
 

 

- Unngå omregulering av 
grønnstruktur 

- Målsetninger fra arealdelen  
2011 for prosentfordeling 
(blokk, rekkehus, eneboliger) 
følges opp i boligpolitisk 
notat 

- Legge inn 
rekkefølgebestemmelser for 
utbygging: 90 % av 
utbyggingen skal foregå i 
sentrumsnære områder 

 

Arbeidstid 
 

ASU 
 

2017-2018 
 

Årlig 
 
 
 
 
 

2017-2018 

Klimavennlig boligfelt 200 000 (støtte) 
200 000 (egne midler) 

ASU/MPI 2017- 2018 

Oppfølging: Utvikle energikrav for nye 
bygg /nye boligfelt 
 

Arbeidstid ASU 2018-2019 

Vei, vann og avløp 
 
Sikre tilfredsstillende avløps og avfallshåndtering i hele kommunen 
Kommunen skal sikre forsyning av rent drikkevann, uten helseskadelig forurensning av noe slag 
 

 Videre utbygging av renseanlegg  

 Utbygging av kommunale avløpsanlegg  

 Utskifting og rehabilitering av vann og avløpsledninger og kummer 

 Separering av vann og avløp i kummer  

 Reduksjon av lekkasjer  

 Vannkilder og deres vanntilsigsområder skal beskyttes mot forurensing 

 Overvåking av vannkvaliteten 
Tiltak Kostnad Ansvar Tidsplan 
Redusere energibruk til veibelysning 
langs vei  
 

900 000 Kom. tek 2017 

Mer effektive pumper 
 Elvestrand (4 pumper) 

 

300 000 (1 pumpe) Kom. tek 2017-2018 
 

Systematisk lekkasjekontroll 
 

400 000 (i året) + Arbeidstid Kom. tek 2017-2028 

Rehabilitering av ledningsnettet 

 VL Elvebakken 
 VL Midtbakken 

 
 

 
2 450 000 
70 000 

Kom. tek (2017-2028) 
2018 



Koble flere spredte avløp på nettet 

 Tverrelvdalen 

 OL Øvre Alta 
 

 
25 000 000 
7 770 000 

Kom. tek (2017-2028) 
2017 
2018 
 

Bygging av gang- og sykkelvei 

 Bossekopveien 
 

4 000 000 (støtte) 
4 000 000 (egne midler) 

Kom. tek 2017 

Nye renseanlegg i distriktene 

 Rafsbotn 
 

5 000 000 Kom. tek  
2015-2017 

Koble avløpsrør til renseanlegg 

 Tollevika 

 Skaialuft 

 Apanes 
 

Ca. 5 000 000 per sted Kom. tek  
2015-2017 
2015-2017 
2017-2018 

Kompetanse 

 Kurs om tilsyn av vann og 
avløp 
 

Arbeidstid Kom. tek 2018 (april) 

Klima og miljø 
 
Alta kommunes mål er at den kommunale driften blir klimanøytral innen 2030 
 

 Plan for el-kjøretøy 

 Søke på klimasatsmidler 

 Formidling av temaet internt og til altasamfunnet 

Tiltak Kostnad Ansvar Tidsplan 
Det utarbeides årlig klimaregnskap og 
rapportering på klimaindikatorer som 
tas med i kommunens årsmelding.  
 

Arbeidstid MPI Årlig (første gang 1st 
kvartal 2018 for året 
2017) 

Videreutvikle og følge opp plan for 
ladeinfrastruktur for el-kjøretøy i Alta 
 

Arbeidstid Bilpark 
ansvarlig 

 

8-10 nye kommunale ladepunkter Inntil 180 000 (støtte) 
 

DU 2017-2018 

Redusere energibruk til veibelysning i 
lysløyper 
 

1 000 000  MPI 2015-2018  

Det skal søkes om klimasats midler for 
andre gang i 2018 
 

200 000 – 1 000 000  
(kommunens egenandel) 

MPI 2018 

Næring 
 
 

 
Miljøundersøkelse av Altafjorden 
 
 

50/50 Alta kommune og 
fylkesmannen 

ASU 2017 

 

 

 

 



Økonomi 
 

Nye tiltak som vil kreve finansiering for å kunne gjennomføres: 

Tiltak Kostnad Ansvar Tidsplan 
Fortsette å gjennomføre ENØK-tiltak i 
kommunale bygg: 

 Utskifting av el-kjeler 

 Utskifting av vinduer 

(I rådmannens budsjett forslag for 2018) 
 
2 000 000 kr 
750 000 kr 

Kom. Bygg  
 
2018-2021 
2018 
 

Redusere energibruk til belysning i 
lysløyper  
(videreføring fra 2015-2018) 
 

500 000 kr 
 

MPI 2018-2019 

Det skal søkes om klimasats midler for 
andre gang i 2018 
 

1 000 000 kr (kommunens egenandel) 
(Det søkes om tilsvarende beløp i støtte til 
klimatiltak) 
 

MPI 2018 

 

 

Detaljert tiltaksliste  

 

Her presenteres en mer dyptgående beskrivelse av hvert enkelt tiltak inndelt etter område. 

 

Bygg 

 Fortsette å gjennomføre ENØK-tiltak i kommunale bygg 

I budsjettdrøftingsnotat 2018, 7.5 Drift og utbygging, under punkt 7. Foreløpige innspill fra 

tjenesteområdene er det forslått følgende ENØK- tiltak i kommunale bygg: 

- Utskifting av el-kjeler. Begrunnelse: «Flere av våre gamle el-kjeler har tapt seg i effekt, slik at 

oljekjelen må kjøres på kalde dager. Disse må skiftes ut fordi oljekjelene skal fases ut.» 

o Kostnad er anslått 500 000 kr årlig i 

perioden 2018-2021. 

- Utskifting av vinduer. Begrunnelse: «Vinduer har ei 

anbefalt levetid og må skiftes ut på de eldste 

byggene. Det ble avvik etter årets tilsyn på 

Sandfallet skole, pga trekkfulle vinduer.» 

o Kostnad er anslått 750 000 kr i 2018. 

 

 

 

 



 Energisparekontrakt (EPC) 

Første steg er en kartlegging av potensialet til energisparing. Flere kommuner i Finnmark skal gå 

sammen om denne prosessen, i samarbeid med KS og NKF. Alta kommune tar på seg rollen som 

vertskommune. 

- Konkurransen skal etter planen lyses ut på Doffin medio juni. Forhåpentlig er energirådgiver 

på plass i slutten av august. 

- EPC-prosjektet i Finnmark inngår som pilot i NKF´s program for økt bestillerkompetanse, NKF 

prosjektstøtte, i den forstand at NKF har en aktiv rolle i å bistå kommunene med å skaffe 

nødvendig bestillerkompetanse. NKF Finnmarksnettverk kan 

brukes til å drøfte erfaringer og følge opp leverandørene 

underveis. Et EPC prosjekt varer i 5-10 år til investeringene er 

nedbetalt. Det er derfor viktig å etablere en god 

oppfølgingsordning. 

 

 

 Kontroll av innført kildesortering 

Har alle kommunale bygg tatt i bruk det nye systemet?  

 

 Klimasats: Klimavennlige bygg 

Alta kommune har mottatt 500 000 kr i støtte til å utføre ekstra planlegging av ny storskole og nytt 

rådhus, med tanke på klimavennlig utforming av bygg. 

-  Tyngdepunktet i denne planleggingen bør ligge på klimavennlig materialbruk, 

men også tekniske systemer, energiløsninger og transport knyttet til bygget. 

- Det avventes med å svare på tilsagnet om støtte til det er bestemt om det 

skal bygges ny storskole og nytt rådhus.  

 

 

 Nye krav fra Byggehåndboka, revidert 2017 

 

- Alle bygg i Alta kommune skal prosjekteres og bygges for min. energimerke B 

- Innenfor valgte økonomiske rammer skal de prosjekterende vurdere alternative 

løsninger som kan gi lavest mulig livssykluskostnader. 

- For nye bygg større enn 500 m2 skal det alltid vurderes passivhus/lavenergihus og 

det skal velges vannbaserte oppvarmingssystemer. (Varmefordelingssystemer) 
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 Holde personalet oppdatert på kompetanse 

Flere ansatte har fått muligheten til å oppdatere sin kompetanse gjennom fagbrev, fagskole og kurs i 

prosjektledelse. I kompetanseløftet som omhandler bygg, ligger det også oppdaterte føringer i 

henhold til energi ved drift av bygg. 

 

 Miljøsertifisering av renholdstjenesten 

Budsjett og økonomiplan, kommunestyret 14.12.2016: 

Vi ønsker sterkere fokus på miljøvennlig drift og ønsker derfor at den kommunale renholdstjenesten 

skal jobbe for å bli miljøsertifisert. Kostnadene tas innenfor eksisterende ramme. 

 

Innkjøp 

 Livsløpskostnadsanalyser  

Både innkjøp og kommunale bygg skal benytte livsløpskostnadsanalyser (LCC) ved planlegging av 

anskaffelser. 

 

 Det utarbeides en sak vedrørende biladministrasjon 

Saken skal til kommunestyret 20. november 2017. 

 

 Bilparkansvarlig 

Alta kommune burde ha en bilparkansvarlig som blant annet kan jobbe med miljøaspekter i henhold 

til kjøretøy. Alta kommune bør ha en helhetlig plan for gradvis overgang til el-biler, samt oppbygging 

av nødvendig infrastruktur. 

 

 Anskaffelsesstrategi med miljøaspekter 

Det skal utarbeides en anskaffelsesstrategi som skal inneholde miljøstrategier for 

kommunens anskaffelser. 

 

 

 



Landbruk 

 Klimasats: Kartlegge biogasspotensialet 

Alta kommune har mottatt 150 000 kr i støtte til å kartlegge og få en utredning om 

muligheten til produksjon av biogass fra husholdningsavfall, kugjødsel og oppsamling av 

ekskrementer fra oppdrettsnæringa. Planutvalget vedtok 6.september at kommunen 

stiller med tilsvarende egenandel for å få innvilget støtten fra miljødirektoratet. 

 

Samferdsel 

 Revidere sykkelstrategi 

Revidering av sykkelstrategien for Alta kommune vil pågå siste kvartal av 2017. Blant annet skal 

tiltakene i strategien fornyes. 

 

 Etablering av hjertesoner rundt skolene 

Samarbeid mellom FAU, Statens Vegvesen og Alta kommune. Målet er å få 

vekk den unødvendige bilkjøringen inn på området så det vil bli tryggere og 

mer oversiktlig for de yngste som man helst ser går eller sykler til skolen. 

Veien foran skolen vil bli merket med egne "hjertesone" skilt. 

Så langt har Kaiskuru og Elvebakken skole fått hjertesone. 

 

 Trafikkdempende tiltak i sentrale områder 

 

Parkeringsavgifter påvirker transport-middelvalget og kan redusere bilbruken. Det synliggjør også at 

parkeringsplasser har en kostnad. Tiltak er viktige grep for å begrense miljøbelastninger og avlaste 

veiene i rushperioder. Statlige og kommunale myndigheter bør framstå som forbilder og innføre 

parkeringsavgift på egne parkeringsplasser. 

 

Overflateparkering i sentrum bør begrenses, slik at de verdifulle arealene kan brukes til andre formål 

som boliger og rekreasjon. 

 

Konkrete tiltak består i å øke på prisen på årskort for sentrumsparkering. Samt å etablere 

avgiftsparkering ved rådhuset (og ev. også ved Vgs, Ungdomsskolene og Finnmarkshallen). 
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 Mobilitetsuka 

Årlig arrangement i september med fokus på mobilitet i form av kollektiv, 

sykkel og gange. 

Årets arrangement vil blant annet inneholde stand på torget med 

spørreundersøkelse om kollektiv, lansering av klimasats prosjektet og trekking 

av vinnere av sykkelpunktkonkurransen. Det kommer en ny hjertesone rundt 

Elvebakken skole og det blir kappkjøring mellom sykkel og bil. Alta bibliotek kommer syklende rundt 

til barnehagene med bøker og det vil bli delt ut diverse belønninger til syklende og gående flere 

dager i uken. 

 

 Klimasats: Mobilitetstiltak 

Alta kommune har mottatt støtte til mobilitetstiltak for redusert bilbruk. Prosjektet går ut 

på at kommunen skal låne ut forskjellige typer sykler og dele ut et par månedskort til 

kollektivtransport. Til gjengled skal de nye syklistene og busspassasjerene blogge/ legge 

ut et innlegg på sosialt medium om prøveperioden - gjerne flere innlegg. Det skal postes 

både på kommunen sitt angitte medium - samt brukeren sin personlige side.   

 

 Være pådriver for bedre kollektivtilbud 

Kommunene er en aktiv part i samarbeid med fylkeskommunen og tilrettelegger for bedre 

kollektivtilbud i kommunen. Dette er en kontinuerlig prosess, som blant annet innebærer 

fremsynthet i arealplanlegging, samt innsamling av forslag fra befolkningen.  

 

 Utarbeide plan for kollektiv 

Det er aktuelt å revidere kollektivstrategien fra 2012 for å få et mer helhetlig perspektiv på 

kollektivsatsningen. 

 

 Sykkelbyen: Kurs for 1-3 klassinger i å sykle til skolen 

Hver vår tilbyr Sykkelbyen opplæring på sykkel for 1-3 klassinger, med 

foreldre. Tiltaket er et ettermiddagsopplegg og krever bistand av frivillig lag/ 

foreninger. Tiltaket støttes økonomisk gjennom kommunens 

trafikksikkerhetsmidler. 
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 Sykkelbyen: Sykle/gå til jobb/skole kampanje 

Sykkelbyen Alta gjennomfører to årlige sykle-til aksjoner, rettet mot yrkesaktive og skoleunger, både 

vår og høst. Det er gratis å delta og en vinner på her skole, samt 5 arbeidsreisende mottar gavekort. 

Dette finansieres over Trafikksikkerhetsmidler fra kommunen. 

 

Areal 

 Tiltak som innarbeides i kommuneplanens arealdel 

- Unngå omregulering av grønnstruktur 

- Målsetninger fra arealdelen 2011 for prosentfordeling 

(blokk, rekkehus, eneboliger) følges opp i boligpolitisk 

notat 

- Legge inn rekkefølgebestemmelser for utbygging: 90 % 

av utbyggingen skal foregå i sentrumsnære områder 

 

 Klimasats: Klimavennlig boligfelt 

Alta kommune har mottatt 200 000 kr i støtte for å utrede muligheten for å etablere et 
klimavennlig boligområde, som en øko/klima-lab. 

- Kommunen må sende inn rapport med resultater og erfaringer fra tiltaket, 

samt bekreftet regnskap. 

 

 

 

 

Vei, vann og avløp 
 

 Redusere energibruk til veibelysning langs vei  

I løpet av høsten 2017 skal det byttes ut totalt 264 gamle 

veilysarmaturer til nye LED-armatur, i Alta kommune. Dette 

arbeidet gjelder i år i følgende områder; Hjemmeluft, Bossekop, Kronstad, Kaiskuru/Raipas, Saga og 

Russeluft. Dette arbeidet har kontraktspris på i overkant av 900 000 kr. 

 

 Mer effektive pumper 

To og to pumper skiftes ut ved vannverket på Elvestrand. Mer effektive pumper vil bruke mindre 

energi. 
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 Systematisk lekkasjekontroll 

 

Mindre lekkasjer vil bety at mindre vann vil måtte pumpes rundt. Man vil dermed spare energi ved å 

redusere lekkasjer. 

 

 

 Rehabilitering av ledningsnettet 

I 2018 kommer vannledninger på Elvebakken og Midtbakken til å bli 

rehabilitert. Mindre lekkasjer resulterer i spart energi. 

 

 Koble flere spredte avløp på nettet 

Dette vil redusere forurensningsbelastningen fra spredte avløp til et akseptabelt nivå, slik at mål om 

god økologisk tilstand i vannforekomster kan nås. Det vil også sikre at forurensning fra spredte avløp 

ikke hindrer brukerinteressene knyttet til vannet, som f.eks. bading. 

I 2017 har Alta kommune bygd ut avløpsnett til Tverrelvdalen og i 2018 er det planlagt å etablere en 

overføringsledning til Øvre Alta, Salkobekken - Skillemoen. De spredte avløpene i Tverrelvdalen anes 

for å være en betydelig forurensningskilde til Tverrelva (Vannforekomst: 212-588-R). 

 

 Bygging av gang- og sykkelvei 

I 2017 bygges det gang- og sykkelvei langs Bossekopveien. Halvparten av kostandene er dekket av 

Statens Vegvesen sin tilskuddsordning. Alta kommune har i flere år vært flinke til å søke på ordningen 

og fått støtte til gang- og sykkelvei prosjekter. 

 

 Nye renseanlegg i distriktene 

Tiltakene i Rafsbotn ble prioritert siden renseanlegget hadde mangelfull kapasitet, og det i tillegg var 

skisserte omfattende utbygging av fritidsboliger i området. 

 

 Koble avløpsrør til renseanlegg 

Det er etablert ny pumpestasjon i Tollevika og Skaialuft og avløpet ledes nå il renseanlegget, 

istedenfor utslipp til sjø. Dette er planlagt for avløpsrøret på Apanes også. 

 

 Kompetanse 

Regionalt kurs om tilsyn av mindre kommunale vann og avløp i regi av Norsk-Vann. Kurset vil handle 

om opprydding, kartlegging, tilstand og avviksvurdering. Foreløpig dato er 18-19 April 2018. 



Klima og miljø 

 

 Klimaregnskap 

Alta kommune skal gjennomføre årlig beregning av virksomhetens 

klimafotavtrykk i henhold til GHG protokollen. Klimaindikatorene skal 

også oppdateres årlig. 

- Klimaregnskapet og klimaindikatorene innarbeides i 

kommunens årsmelding. 

- Ved planens revidering i 2021, bør man vurdere å kjøpe utslippsdata fra kommunal 

virksomhet fra klimakost for 2012-2021, for å sammenligne med tallene fra 2001-2012. Nye 

tall fra SSB for Altasamfunnet bør også tas i betraktning hvis disse foreligger. 

 

 Ladepunkter for el-kjøretøy 

Alta kommune bør ha en plan for gradvis overgang til el-kjøretøy. 

- Kommunen har mottatt 180 000 kr i klimasatsstøtte for å sette opp 

ladepunkter.  

 

 Redusere energibruk til veibelysning i lysløyper 

Det er potensial for å spare over 50% på å skifte til LED lyspærer. Det er totalt 400 lyspærer i 

lysløypene. Så langt er det satt av midler til å skifte 200 lyspærer i perioden 2015-2018. Det er 

ønskelig å videreføre prosjektet til alle lyspærene er skiftet ut. 

 

 Sende inn søknader til klimasats 2018 

Staten har innført en ordning «klimasats» der kommunene kan søke om støtte for iverksetting av 

kommunale tiltak som gir virkning på klimaet. 

Alta kommune bør avsette 1 million til kommunale klimatiltak hvert år i perioden 2017 til 2020. Det 

forventes at en dermed kan utløse 1 million kroner i statlige midler hvert år i perioden 2017 til 2020. 
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