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NOTAT 

Oppdrag 1350013062 Langnes næringsområde, områderegulering med KU 

Kunde Alta kommune 

Notat nr. D-001 

Dato 2017/10/12 

Til Alta kommune, Samfunnsutvikling v/Reidar Olsen 

Fra Andreas W. Foss Westgaard 

Kopi Ulla Sennesvik 

 

Merknadshefte – Forslag til områderegulering for 

Langnes næringsområde 

 

Dette notatet oppsummerer mottatte merknader til offentlig 

ettersyn og høring av forslag til områderegulering for Langnes 

næringsområde, planid 20150005. Planforslaget ble lagt ut til 

offentlig ettersyn i planutvalgets behandling 11.05.17, sak PS 

28/17.  

 

I alt 13 høringssvar er mottatt til offentlig ettersyn. Kommunens 

interne høringsparter ble tilskrevet i september 2017. Merknadene 

omhandler i hovedsak forhold knyttet til: 

 

• Tilrettelegging for fergekai (Hasvik-sambandet) og båtanløp 

Sibelco.  

• Krav til drikkevann og vannkvalitet. 

• Omtale av skredfare i plankart og bestemmelser. 

• Krav vedrørende støy, belysning og ev. framtidige utslipp. 

• Møte/prosessplan med berørt reinbeitedistrikt. 

 

Referat og kommentarer er kronologisk ordnet i tabell fra neste 

side. 

 

  



 

 

2/6 

 

Nr. Innspill fra Dato Oppsummering Kommentar 

01 Avinor 22.05.17 1. Avinor viser til uttalelse av 22.04.15 i forbindelse med oppstart av 

planarbeidet og har ingen ytterligere merknader til planforslaget. 

 

Notert. Hensyn anses ivaretatt i 

planforslaget. 

02 Statnett 31.05.17 1. Statnett har ingen merknader til planforslaget. 

 

Notert. 

03 Sibelco Nordic AS 06.06.17 1. Sibelco viser til tidligere møter i saken og formidler ønske om 

kaiplass innenfor planområdet for sine anløp med MS Nefelin V.  

Begrunnelse: Bedriften har i dag anløp på Isnestoften på turer til/fra 

Stjernøya hvor om lag 20 personer benytter anløpet. Framtidig E6 i 

tunnel fra Langnesbukt til Storsandnes medfører at dagens kai ikke 

lenger er optimal på grunn av lenger vei for farende fra Burfjord – 

Langfjord. Optimalisering av båttransport for ansatte er et prioritert 

utredningsforhold i forkant av mulige moderneriseringer og 

oppgraderinger av gruveanlegget i Lillebukt på Stjernøya. 

Erfaringsmessig utgjør hele strekningen Badderen – Alta 

rekrutteringsområde for arbeidstakere til Sibelco. Dette gjør at 

bedriften for framtida er avhengig av sikker kaiplass innenfor 

planområdet. 

 

Det er ikke mulig å avklare dette i 

denne planen uten at det medfører nytt 

offentlig ettersyn. Etablering av kai til 

Nefelin bør trolig sees på og vurderes i 

sammenheng med evt. nytt 

fergesamband til Hasvik. Slike 

avklaringer må gjøres som en del av en 

helhetlig planlegging av nærings-

området for øvrig. Det primære målet 

med reguleringsplanen er å sikre 

landareal til fremtidige nærings-

etableringer. Planadministrasjonen er 

derfor på det nåværende tidspunkt 

skeptisk til å etablere midlertidige 

løsninger som vil kunne medføre 

redusert fleksibilitet for utnyttelse av 

området til næringsformål. 

 

04 Kystverket 27.06.17 1. Kystverket har ingen merknader til planforslaget og synes det er 

positivt at kommunen regulerer til formål som legger til rette for 

sjørettet næringsutvikling. 

 

Notert. 

05 Mattilsynet 27.06.17 1. Vedrørende vannforsyning bemerker Mattilsynet at dersom man 

knytter seg opp til Talvik vannverk må vannverket utvides for økt 

kapasitet. En slik endring regnes som vesentlig, og vannverkseier må 

på forhånd søke om plangodkjenning jf. drikkevannforskriften § 18. 

Vedr. 1 – 3: Kravene til 

drikkevann/vannforsynings-kvalitet er 

notert og må følges opp på tiltaksnivå. 
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2. Det vises til ønske fra beboere på Isnestoften om å koble seg på 

framtidig vannforsyning til Langnes næringsområde fordi de har 

dårlig vann i dag. Mattilsynet minner i den forbindelse om «Nasjonale 

mål for vann og helse» bokstav c, og forutsetter at vannforsyningen 

til Langnes planlegges og dimensjoneres slik at det sikres trygt og 

nok drikkevann til både næringsområdet og fastboende på 

Isnestoften. 

3. Mattilsynet gjør oppmerksom på at dersom det skal etableres 

godkjenningspliktig sjømatvirksomhet i planområdet, vil krav til 

hygienisk trygt drikkevann være en forutsetning for godkjenning. 

 

06 Finnmark 

fylkeskommune 

(FFK) 

29.06.17 1. FFK er fornøyd med at det i planbestemmelsene er satt krav om 

detaljregulering før byggetiltak, samt rekkefølgekrav og at 

kommunens byggeskikkveileder skal følges. 

2. Krav om universell utforming skal legges til grunn for utforming av 

byggverk og uteområder, noe som er i tråd med nasjonale føringer.  

3. FFK er fornøyd med at aktsomhetsplikten er tatt inn i 

bestemmelsene. 

 

Vedr. 1 – 3: Notert.  

07 Fiskeridirektoratet 30.06.17 1. Planområdet ligger i nærhet til registrert fiskeområde med passive 

redskap (jukse, garn, line). Fiskeområdet er del av et større fiskefelt, 

og det antas at tiltaket ikke vil få vesentlige negative konsekvenser 

for fiskeriene. 

2. Fiskeridirektoratet har ingen merknader til planforslaget. 

 

Til 1: Opplysningene er omtalt i 

planbeskrivelsen. 

 

Til 2: Notert. 

08 Norges vassdrags- 

og energidirektorat 

(NVE) 

30.06.17 1. NVE påpeker at for reguleringsplan skal reell fare være utredet. 

Plandokumentene må tydelig vise hvordan skredfaren er vurdert og 

tatt hensyn til. Skredutsatte arealer skal vises med hensynssone og 

tilknyttes bestemmelser.  

Til 1: Reell fare er utredet og 

merknadsbehandlingen har gitt 

utfyllende opplysninger jf. kommentarer 

til pkt. 2 og 3 under. 
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2. I planarbeidet er det utført ROS-analyse, grunnundersøkelse og 

skredvurdering for jord- og flomskred, uten at NVE kan se at 

begrunnelsen er vedlagt. 

3. NVE bemerker at det ikke er avsatt hensynssoner for nevnte farer i 

planen. Planbestemmelsene ivaretar heller ikke forutsetninger angitt 

for å ivareta fare for jord- og flomskred. Nødvendige sikrings- og 

stabiliseringstiltak er heller ikke beskrevet i planen. Dette medfører i 

utgangspunktet grunnlag for innsigelse til planen, men hvis 

hensynssone framgår av plankartet og planbestemmelsene ivaretar 

forebyggende tiltak for jord- og flomskred samt konkretiserer krav til 

forebyggende tiltak/rekkefølge som f.eks. vurdering av 

områdestabilitet, innen det blir gitt tillatelse til videre utfylling, så er 

det mulig å ivareta sikkerheten. 

 

Til 2: Begrunnelse for skredfare er et 

eget fagnotat vedlagt planbeskrivelsen 

(vedlegg 9). 

 

Til 3: Jord-/flomskred Rambøll har 

konkludert med at området ikke ligger 

innenfor skredfarlig område 

jf. sikkerhetsklasse S3 i TEK10 (snø-

/jord-/flomskred samt steinsprang), 

under forutsetning av det ikke skjer 

vesentlige terrenginngrep i skråningen 

eller blokkering av vannveier. 

Skråningen er LNFR-areal og utenfor 

planområdet (i uregulert strøk), men 

aktuelt område vil avmerkes som 

hensynssone ifb. rullering av 

kommuneplanens arealdel med 

bestemmelser om bevaring av 

vegetasjon. Revidert kommuneplan vil 

være vedtatt før utbyggingstiltak på 

Langnes er aktuelt, men rekkefølgekrav 

medtas for sikkerhets skyld (ny 

bestemmelse pkt. 3.2 c). 

 

Områdestabilitet Multiconsult (v/Tone 

Skogholt) klargjør i e-post av 09.10.17 

at grunnforholdene i utfyllingsområdet 

med bløt (ikke kvikk) leire er 

hensyntatt i prosjekteringen. Fyllingen 

har tilfredsstillende sikkerhet og følgelig 

er det ikke risiko for grunnbrudd i 

fyllingen. I område på land er det ikke 

påtruffet sprøbruddsmateriale. 
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Multiconsult konkluderer med at 

hensynssone i opparbeidet 

industriområde ikke er nødvendig. 

Dette tas til følge og planbestemmelse 

3.3 om kvikkleire, områdestabilitet tas 

ut. 

 

09 Reinbeitedistrikt 26 

Lákkonjárga 

(RBD26) 

30.06.17 1. RBD26 viser til tidligere uttalelser av 31.05.15 og 17.08.16 i saken. 

2. Kommunen har overfor distriktet varslet invitasjon til møte med sikte 

på forhandlingsbasert løsning i saken. Distriktet ønsker møtet 

velkomment og at forhandlingsprosessen kommer raskt i gang, 

særlig med tanke på anleggsperioden som allerede pågår med de 

konsekvensene det har for reindrifta. RBD26 foreslår at 

forhandlingsprosessen reguleres gjennom egen prosessavtale, som 

de gar positive erfaringer med (Mølleelva kraftverk). Ved positivt 

forhandlingsresultat, avløses prosessavtalen av hovedavtale. 

3. Distriktet vil be sin arealrådgiver Protect Sápmi å fremme utkast til 

prosessavtale som kan presenteres i første møte med kommunen. 

 

Vedr. 1 – 3: Innspillene er notert. 

Kommunen vil invitere til møte i saken. 

10 Hasvik kommune 06.07.17 1. Formannskapet i Hasvik avga høringsuttalelse til saken i møte 

28.06.17 der Hasvik kommune anmoder om at planområdet også kan 

benyttes til fergekai med tilhørende oppstillingsplasser og 

servicebygg (totalt arealbehov ca. 5 daa). Nærmere plassering må 

avklares i framtidig detaljregulering, men områdeplanen bør ta høyde 

for en slik etablering i et område med tilstrekkelig dybde og 

skjerming for vind og strøm. 

Begrunnelse: Hasvik kommune har lenge arbeidet for at 

fergesambandet til Hasvik tilbakeføres som et statlig fergesamband. 

En slik beslutning bør følges av også nytt anløpssted slik at 

sambandet tilknyttes riksveg og ikke fylkesvei slik tilfellet er i 

Øksfjord i dag. Området på Langnes er etter Hasvik kommunes 

Et framtidig fergeleie på Langnes kan 

være aktuelt på sikt, men må løses i 

forbindelse med utarbeidelse av 

fremtidig detaljregulering for hele eller 

deler av området. Det foreligger per 

dags dato ingen konkrete planer om 

oppstart av et slikt planarbeid. Et slikt 

fergeleie vil endre dagens fergestruktur, 

noe som vil kreve bred medvirkning fra 

flere ulike etater og ikke minst 

vertskommunene for dagens anlegg 

(Loppa og Hasvik). 
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formening sært godt egnet som fergeleie. Langnes muliggjør kort og 

effektiv transport av fiskeprodukter langs E6 eller rv. 93, samt at 

turister og fastboende på Sørøya får kortere og bedre vei mot 

stamflyplass (Alta). Samlet reisetid Alta – Hasvik vil ikke økes, selv 

med lengre fergestrekning.  

 

11 Sametinget 07.07.17 1. Sametinget er fornøyd med at aktsomhetsplikten etter 

kulturminneloven er ivaretatt i planbestemmelsene og har ingen 

andre kulturminnefaglige merknader til planforslaget. 

 

Notert. 

12 Alta kommune, 

Helseadm., 

Kommuneoverlegen 

20.09.17 1. Kommuneoverlegen vurderer det slik at planforslaget tar hensyn til 

forhold som angår miljørettet helsevern. Det er bra at det er stilt 

spesifikke krav til støy, men dette bør suppleres med krav til støy ved 

bygge- og anleggsvirksomhet. 

2. Kommuneoverlegen kan ikke se at det er stilt krav til forurensning, 

eksempelvis belysning eller utslipp til grunn eller vann, noe som bør 

vurderes medtatt planbestemmelsene. 

 

Til 1: Planbestemmelsene pkt. 3.6 

suppleres med at krav til støy fra 

bygge- og anleggsvirksomhet (kap. 4 T-

1442/2016) skal legges til grunn. 

 

Til 2: Saksområdet forurensning/utslipp 

fra framtidig virksomhet reguleres av 

forurensningsloven med forskrifter. 

Belysning bør være tema i 

detaljregulering og medtas derfor som 

retningslinje til bestemmelse 4.1.1. 

 

13 Alta kommune, 

Kommunalteknikk 

(KOMTEK) 

26.07.17 1. KOMTEK vurderer at sine innspill er hensyntatt i planarbeidet og har 

ingen merknader til planforslaget. 

 

Notert. 

 


