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I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 vedtas kommunal planstrategi 2016-2019 for 
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Vedlegg: 

1. Tekstdokument: Kommunal planstrategi – Alta kommune 2016-2019 
2. Endringer i kommunal planstrategi etter offentlig gjennomsyn 

  
Andre saksdok.: 
 
Bakgrunn: 
I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver 
valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal 
planstrategi. Den kommunale planstrategien er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for 
den politiske prioriteringen av kommunens planbehov i kommunestyreperioden. Formålet 
med den kommunale planstrategien er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør 
starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen. 
 
I henhold til lovens paragraf skal kommunestyret i kommunal planstrategi ta stilling til 
følgende: 
• Behovet for revisjon av kommuneplanen (samfunnsdelen og arealdelen). 
• Behovet for nye eller revisjoner av gjeldende kommunedelplaner eller temaplaner for 

bestemte sektorer eller tema. 
• Igangsetting av viktige reguleringsplaner (områdereguleringer). 
 
I tillegg heter det at kommunal planstrategi bør omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, 
miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og vurdering av kommunes planbehov i perioden. 
 



I henhold til pbl. § 10-1 skal kommunen ved oppstart av arbeidet med kommunal 
planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner.  
Disse ble varslet ved brev 30.11.2015, med frist for innspill 11.01.2016. I høringsperioden 
mottok kommunen 7 innspill. 
 
Grunnlaget for Planstrategien og prioriteringer ligger i de forutsetninger som er gjort rede 
for i Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt i juni 2015. I arbeidet med planstrategien for 
2016 – 2019 ligger samfunnsdelen som et «bakteppe» mht. statistikker, trender og 
utfordringer osv. Med bakgrunn i planstrategi for Alta kommune 2012-2015, sist revidert i 
2014, planstatus innhentet fra de ulike sektorene og innspillene som kom inn i 
høringsperioden, utarbeidet administrasjonen et forslag til planstrategi for Alta kommune 
2016-2019 som ble forelagt planutvalget i møte den 17.02.16. Det ble i møtet vedtatt at 
forslaget kunne bearbeides av administrasjonen før det ble offentliggjort.  
 
Høring/merknader: 
I møte i planutvalget 17.02.16 ble det besluttet å offentliggjøre forslaget til kommunal 
planstrategi. Forslaget ble offentliggjort på kommunens hjemmeside, og papirversjon av 
dokumentene ble lagt ut til gjennomsyn på Alta bibliotek og rådhusets servicetorg. Frist for 
synspunkter ble satt til 01.04.16. I offentliggjøringsperioden har kommunen mottatt fem 
synspunkter på forslaget. Disse er referert og kommentert nedenfor: 
 
Alta kommune, helse og sosialtjenesten, e-post datert 09.03.16 
Kommentar til punkt 6.3.2 KDP for helhetlig boligpolitikk 
 
Viser til at boligdelen i KDP for helse og sosial er forankret i KDP for sosial boligpolitikk 2010-
2014, og påpeker at det er viktig at boligdelen i revidert KDP for helse og sosial forankres i 
den nye KDP for Helhetlig boligpolitikk. Det kan være en fordel at det er lagt opp til at 
planprosessene kjøres parallelt (2016-2017), og påpeker derfor viktigheten av at begge 
prosessene kommer i gang til høsten som planlagt. 
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspillet er tatt til følge, teksten er korrigert i henhold til innspillet.  
 
Fiskeridirektoratet region nord (FIN), brev datert 10.03.16 
Bemerker at FIN ikke står på listen over innspill innkommet i varslingsperioden, og viser til at 
innspill var sendt i brev datert 15.02.15. 
 
FIN ser positivt på at kommunen vil vurdere arealbruken i kystsonen som en del av 
revisjonen av kommuneplanens arealdel, og viser samtidig til at Alta kommune har stor 
interesser innen akvakultur i tillegg til et aktivt fiskerimiljø. FIN ønsker å delta aktivt og tidlig i 
denne prosessen, og anbefaler at kommunen tar i bruk regionalt planforum om saken. 
Administrasjonens kommentar: 
Kommunen har ikke mottatt brevet som ble sendt fra FIN i anledning varslingen, innspillet er 
derfor ikke på listen over mottatte innspill.  
 
Administrasjonen noterer seg innspillet ang. regionalt planforum om arealbruk i kystsonen, og 
vil vurdere dette når prosessen med revisjon av kommuneplanens arealdel igangsettes. 



 
Avinor AS, brev datert 14.03.16 
Avinor viser til a at planstrategien uttrykker som mål at kommunen skal utnytte det 
potensialet Alta by og Alta sentrum har til å vokse innover og øke arealutnyttelsen jo 
nærmere sentrum utbygging skjer, og mener i den sammenheng at planstrategien også 
burde nevne restriksjonsplanen for Alta lufthavn som en viktig premissgiver for fortetting av 
boligbebyggelsen. 
 
Avinor benytter også sjansen til å orientere om at det vil bli en del helikoptertrafikk 
framover, knyttet til bygging og montering av ny 420 kV kraftledning Balsfjord-Skaidi. Avinor 
orienterer også om ny forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv av 30.11.2015, 
som trådte i kraft 01.01.16.  
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspill om restriksjonsplan for Alta lufthavn er tatt til følge og inkludert i teksten.  
 
Kystverket, e-post datert 29.03.16 
Kystverket har ingen merknader til forslag til Kommunal planstrategi 2016-2019. 
 
Administrasjonens kommentar: 
 
Husbanken, brev datert 01.04.16 
Husbanken vil berømme kommunen for en grundig og utførlig beskrivelse av bakgrunn og 
oppbygging av den kommunale planstrategien i perioden. 
 
Husbanken ser det som positivt at den tidligere KDP for sosial boligpolitikk utvides til å ta for 
seg en mer helhetlig boligpolitikk, og oppfordrer kommunen til også å se på den nasjonale 
strategien for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd, i planarbeidet, i tillegg til Meld. St. 17 
Byggje – bu – leve. Strategien Bolig for velferd er et godt grunnlag for planlegging også 
innenfor andre deler av det kommunale planverket, eksempelvis KDP for Helse og 
omsorgstjenester. 
 
Husbanken ønsker gjerne å bidra i utvikling av KDP for helhetlig boligpolitikk og for øvrig 
innenfor relevante planer.  
 
Administrasjonens kommentar: 
Innspillet tas til følge, og strategien Bolig for velferd tas med i avsnittet om KDP for helhetlig 
boligpolitikk. Kommunens intensjon er å benytte Husbanken og husbankens verktøy for 
boligsosial/boligpolitisk planlegging i planarbeidet. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunal planstrategi medfører ingen direkte kostnader utover de administrative ressurser 
som har gått med til utarbeidelsen. Som en indirekte konsekvens vil utgifter til planarbeid 
måtte påregnes når planarbeidene vedtatt i planstrategien får sin oppstart. Dette gjelder i 
hovedsak administrative ressurser og kostnader fra kommunens egen organisasjon, men noe 
spisskompetanse er vanlig å kjøpe ved utarbeidelse av krevende eller tekniske oppgaver. 



Hver plan fremmes til oppstart for politisk ledelse, og da må kostnadsbildet for den enkelte 
plan anslås. 
 
Vurdering: 
Administrasjonen vurderer at foreslåtte planstrategi inneholder en fullgod drøfting av valg 
Alta kommune står overfor i samfunnsutviklingen. På samme måte er det administrasjonens 
vurdering at foreslåtte nye planer og planrevisjoner på en rasjonell og formålstjenlig måte 
oppfyller kommunens behov for kommunalt planarbeid i planstrategiperioden. Det har vært 
et viktig mål i arbeidet med planstrategien å senke ambisjonsnivået i forhold til den 
foregående planstrategien. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom at hovedfokuset 
tidlig i perioden ligger på å fullføre igangsatte planprosesser, samt starte opp viktige 
planprosesser som lå inne i den foregående planstrategien men som av ulike årsaker har blitt 
utsatt. 
 
Det viktigste i planstrategien er å ta stilling til kommuneplanens revisjonsbehov. I Alta 
kommune vil en delvis revisjon av arealdelen prioriteres høyt i planstrategiperioden.  
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i juni 2015 etter en lang og omfattende prosess. 
Det vurderes derfor ikke å være behov for revisjon av samfunnsdelen i perioden. 
 
De kommunale virksomhetsområdenes behov for planarbeid i perioden dekkes av opplistede 
kommunedelplaner og temaplaner i tabellen under. Her framkommer også 
områdereguleringer i tråd med kommuneplanens arealdel.  

  
Ansv. Plantype- og navn 

vår   

2016 

høst 

2016 

vår  

2017 

høst 

2017 

vår  

2018 

høst 

2018 

vår  

2019 

høst 

2019 

 
Kommuneplan 

        

ASU Samfunnsdel Videreføres      

ASU Arealdel (2011)  
Oppstart 

 
    

 
Kommunedelplan 

        

ASU Avlastningsveg gjennom Alta (2008) Videreføres (krav om detaljregulering)   

ASU Helhetlig boligpolitikk  Oppstart     

ASU Næringsutvikling        
Opp-

start 

ASU/

DU 
Miljø, klima og energi  Oppstart     

RÅD/

DU 
Samfunnssikkerhet og beredskap Pågående       

HS Helse- og omsorgstjenester  Oppstart revisjon     

KUL Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Pågående      
Oppstart 

revisjon 

KUL Kultur 
Pågå-

ende 
       

DU Avløp (2007) Videreføres       

OK Barnehage og skole Oppstart      

 
Områderegulering 

        



ASU Områderegulering for Alta sentrum (2011) Videreføres     

ASU Områderegulering for Bukta Pågående       

ASU Områderegulering for Bossekop sentrum Pågående       

ASU 
Områderegulering for Lille-Komsa 

boligområde 
Pågående       

ASU 
Områderegulering for Skillemo 

industriområde 
Pågående        

ASU 
Områderegulering for Langnes 

næringsområde 
Pågående       

ASU 
Områderegulering for Kvenviknes 

industriområde 
    Oppstart 

 
Temaplan 

        

AH Havneplan Alta Havn KF Pågående       

ASU Landbruksplan Utgår – samordnes med KDP for Næringsutvikling   

DU Plan for offentlig uterom og grønnstruktur Videreføres       

DU Hovedplan for vannforsyning Pågående       

 

 
Konklusjon: 
Med henvisning til tabellen over og vedlagte tekstdokument med nærmere beskrivelse, 
anbefaler administrasjonen at forslag til kommunal planstrategi 2016-2019 for Alta 
kommune vedtas slik den foreligger. Det har i høringsperioden kommet inn fem innspill til 
det offentliggjorte forslaget. Innspillene er vurdert, og der det er hensiktsmessig innarbeidet 
i forslaget, uten at det har hatt konsekvenser for den foreslåtte prioriteringen av 
planarbeidet i perioden. 
 
 
 
 
Alta, 04.04.2016 
 
 
Bjørn-Atle Hansen 
Rådmann      Oddvar Kristian Konst 
       Kommunalleder Samfunnsutvikling 


