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Administrasjonens innstilling: 
Med hjemmel i PBL § 12-12 vedtas områderegulering for Langnes næringsområde, bestående 
av plankart og bestemmelser datert hhv. 20.02.07 og 12.10.17. 
 
Saksutredning: 
Vedlegg: 

1) Plankart datert 20.02.17 
2) Planbestemmelser datert 16.10.17 
3) Planbeskrivelse med vedlegg 1-9 datert 27.04.17 
4) Geotekniske rapporter 3 stk. utarbeidet av Multiconsult  
5) Merknadshefte – offentlig ettersyn datert 12.10.17 

 
Bakgrunn: 
Alta kommune har siden kommuneplanen ble vedtatt i 2011 jobbet med å finne areal for et 
større sjø rettet industriområde og flere ulike alternativer har blitt vurdert, blant annet 
Rafsnes, Møllenes og Storvika. I forbindelse planene om bygging av tunell for ny E6 mellom 
Storsandnes og Langnesbukt oppstod en utfordring i forhold til å finne deponiområde for 
overskuddsmassene fra prosjektet. Som følge av dette ble Langnes vurdert som et aktuelt 
lokaliseringsalternativ.  
 
Det ble tidlig klart at man ikke hadde tid til å få utarbeidet en reguleringsplan for området 
dersom tunellmassene skulle utnyttes. Alta kommune søkte derfor om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanen for å kunne igangsette utfylling av området. Midlertidig 
dispensasjon til mottak av overskuddsmasser og utfylling for Langnes næringsområde ble gitt 
03.07.15 og stadfestet av Fylkesmannen i Finnmark 13.10.15. Utfyllingen av området ble 
igangsatt våren 2016 og dette arbeidet forventes å bli ferdigstilt sommeren 2018. 
 
Parallellt med dette arbeidet besluttet Kommunestyret (mai 2015) å igangsette arbeidet med 
utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for Langnes til næring-
/industriformål.  Planutvalget fastsatte planprogrammet for planleggingen i juni 2015.  
Alta kommune engasjerte Rambøll til å utarbeide planforslaget som Planutvalget den 
11.05.17 vedtok å legge ut til offentlig ettersyn. Planen fremmes nå til sluttbehandling. 
 



 
Kartutsnitt som viser planområdets lokalisering. 

 
Planforslaget 
Planforslaget som er utarbeidet av Rambøll består av plankart (vedlegg 1), planbestemmelser 
(vedlegg 2), planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning (vedlegg 3) samt 3 stk. 
geotekniske rapporter (vedlegg 4). Protect Sápmi AS har utarbeidet en reindriftsfaglig 
utredning som del av konsekvensutredningen etter ønske fra reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga. 
Planens hensikt er å legge til rette for etablering av et næringsområde med ca. 124 daa. 
landareal samt tilhørende teknisk infrastruktur. Næringsområdet skal forbeholdes 
arealkrevende og sjø rettet produksjonsvirksomhet, herunder industri/lager.  
 

 
Illustrasjon som viser hvordan området på sikt vil kunne bli bygd ut. 



Områdeplanen avklarer i grove trekk framtidig arealbruk, områdets avgrensning og 
fyllingenes utforming/profilering. Nedre del av området fylles opp til planlagt kai nivå (kote 
+3,5) mens de bakenforliggende områdene vil bli liggende noe høyere (trinnvis terrassering). 
Før det kan opparbeides feltinterne tiltak innenfor området (VVA m.m.) stilles det i planen 
krav til utarbeidelse av detaljregulering. Det foreligger per dags dato ingen konkret 
fremdriftsplan for når tid dette planarbeidet skal igangsettes. For nærmere beskrivelse av 
planforslaget vises det til plandokumentene. 
 
Offentlig ettersyn - høringsuttalelser 
Det har i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget kommet inn til sammen 13 
høringsuttalelser. En oppsummering av disse etterfulgt av Rambølls beskrivelse av hvordan 
innspillene blir tatt hensyn til er gjengitt i et eget merknadshefte (vedlegg 5). Det foreligger 
ikke innsigelse til planforslaget fra noen av sektormyndighetene. 
 
Reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga har allerede i forbindelse med varsel om planoppstart 
signalisert at prosjektet vil ha stor negativ konsekvenser for distriktet, men har ikke varslet 
innsigelse til planen. Reinbeitedistriktet ber om at kommunen så raskt som mulig tar initiativ 
til og inviterer distriktet til møte med målsetning om å få til en forhandlingsbasert løsning. 
Planadministrasjonen vil så snart man har et endelig planvedtak følge opp dette overfor 
reinbeitedistriktet.  
 
Både Hasvik kommune og Sibelco Nordic AS har signaliserer at de begge ønsker å få etablert 
et fergeleie innenfor planområdet. Dette kan på sikt være aktuelt, men eventuelle avklaringer 
rundt dette vil måtte avklares i forbindelse med den fremtidige detaljreguleringen av 
området. 
 
NVE har i sin uttalelse påpekt at de mener planen inneholder manglende dokumentasjon 
knyttet til at sikkerheten for området er ivaretatt mht. skredfare og byggegrunnens stabilitet. 
Begge disse to forholdene vurderes nå å være ivaretatt på en tilfredsstillende måte.  
 
For øvrig er det ikke kommet inn høringsuttalelser som tyder på at etableringen er særlig 
omstridt.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Planområdet eies i sin helhet av Alta kommune og planlegges bygd ut i kommunal regi. 
Rambøll har utarbeidet ett svært grovt overslag for opparbeidelseskostnader, se tabell under. 
På grunn av usikkerhet rundt vannbehov til ulik type virksomhet er det knyttet stor usikkerhet 
rundt kostnadene. Alle kostnader er ekskl. mva. og rentekostnader er ikke medtatt. 
 

Grunnerverv 3,35 mill. kr 

Råtomt, opparbeidelse (ekskl. kai) 35,0 mill. kr 

Vann og avløpi 20,5 – 130 mill. kr 

Veiii 40610 og 40700 3,0 mill. kr 

Kai 24,0 – 35,0 mill. kr 

Sum prosjektkostnader 86 – 206 mill. kr 

                                                
 

 



Pågående utfylling av Langnes skjer gjennom en avtalt kostnadsfordeling mellom Alta 
kommune og Statens Vegvesen. Når området er ferdig planert må det i ettertid avsettes 
økonomiske midler til utarbeidelse av detaljplan og fysisk opparbeidelse av teknisk 
infrastruktur innenfor næringsområdet. Dette vil bli fremmet som egen sak når tiden er 
moden for det. 
 
Vurdering: 
 
Generelt: 
Planforslaget legger til rette for å kunne etablere ett sjøretta industriareal på Langnes noe 
kommunen har behov for. Ved å benytte overskuddsmasser fra tunnelarbeidet på E6 
Langnesbukta – Storsandnes til utfylling av området reduseres kostnadene forbundet med 
prosjektet. 
 
Konsekvenser av planforslaget: 
For å kartlegge planens konsekvenser er det utarbeidet en konsekvensutredning (KU), se 
vedlegg 3. Planforslaget er vurdert å gi positiv konsekvens for 4 av 11 utredningstema, 
ubetydelig konsekvens for 4 og negativ konsekvens for temaene landbruk, landskap og 
reindrift. Samlet konsekvens av planforslaget vurderes som positiv, noe som i stor skyldes at 
tiltaket vurderes å gi stor samfunns nytte. Gjenbruk av overskuddsmasser fra E6, kort 
transportvei, og fordeler av å kunne bruke massene til samfunnstjenlige formål på land heller 
enn deponering i fjorden bidrar til dette. 
 

 
 
Konsekvensene for natur og miljø er negative, og til dels svært negative for landbruket lokalt 
og berørt reinbeitedistrikt (rbd. 26). Samfunnsinteressene er i konsekvensutredningen vektet 
høyere enn naturressursene på grunn av at store deler av Langnes fra før er regulert til 
veiformål (ny E6) og tilhørende anlegg- og riggområde (dog midlertidig). 
 



Avbøtende og kompenserende tiltak er vurdert under hvert KU-fagtema og sammenstilt i kap. 
12.1. Det vurderes at planforslaget i liten grad kan avbøte for konsekvensene ved 
etableringen av Langnes næringsområde. Kompenserende tiltak er vurdert, men ligger 
utenfor rammen av områdereguleringen. For reindrifta angis det i reindriftsutredningens 
vedlegg 4 en «meny» med flere avbøtende og kompenserende tiltak som man mener vil 
kunne gjennomføres. 
 
Reindrift: 
Reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga ga tidlig innspill om at etableringen av Langnes 
næringsområde anses som en stor ulempe for reindriften. Distriktets utgangspunkt er at de 
ikke har reindriftsareal å avse. Distriktet var opptatt av at det ble stilt krav til reindriftsfaglig 
kompetanse når konsekvensutredningen skulle lages. Distriktet ba om at stiftelsen Protect 
sápmi ble benyttet i arbeid i forhold til reindrift. Distriktet ville ikke avvise muligheten for en 
minnelig avtale, men ville avvente endelig stillingstaken til reindriftens konsekvensutredning 
forelå. 
 
Konsekvensutredninger innenfor tema reindrift har over en periode vært omdiskutert. Fra 
næringens synspunkt så gir ikke bruk av ordinær metode (Statens vegvesens håndbok V 712) 
ett godt bilde av konsekvensene for reindrifta. Etter en vurdering valgte derfor 
planadministrasjonen å oppfylle distriktets ønske om at Protect sápmi skulle utarbeide en 
reindriftsfaglig utredning om reindrift. I dialog med Rambøll og Protect Sápmi så ble denne 
utredningen innlemmet i deres arbeid i forbindelse med den helhetlige 
konsekvensutredningen. 
 
Den reindriftsfaglige utredningen beskriver på en grundig måte distriktets arealbruk og bruker 
GIS verktøy for å illustrere konsekvenser av tidligere og nye inngrep i distriktet. Metoden 
beskriver konsekvenser for rein, landskap og mennesker ut fra en lokal, intermediær og 
regional skala. Konsekvensene er angitt som direkte, indirekte og kumulative. Rapporten 
konkluderer med at utbygningen av Langnes Industriområde kun er negativ for distriktet. Det 
vises for øvrig til reindriftsfaglig utredning for nærmere detaljer. 
 
Iht. vanlig metodebruk håndbok V712, vurderer Rambøll konsekvensene for 
reindriftsinteressene som stor negativ, jf. KU-forskriftens formulering om vurdering av 
samlede virkninger (kumulativt) av planer og tiltak innenfor reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga.  
Planforslaget har etter plan- og bygningsloven begrenset mulighet til å inkludere avbøtende 
tiltak som presentert i reindriftsutredningen. Følgende tiltak er imidlertid inkludert i 
planforslaget:  

 Adkomstvei til høydebasseng skal være fysisk sperret (bom) ved avkjørsel fra 
hovedvei.  

 Bygninger skal bygges etter kommunens byggeskikkveileder (god landskapsmessig 
fremtoning).  

 Krav om inngjerding av næringsområdet.  

 Støykrav.  
 
Reindriften har ett lovfestet vern samt ett folkerettslig vern. Planadministrasjonen ser at 
utbygningen er negativ for distriktet. I utredningens kapittel 13 har Protect sápmi pekt på en 
meny av avbøtende tiltak i forhold til reinflokkene, landskap, reindriftsarbeid osv. Andre 
momenter som etter utreders momenter bør vurderes er tiltak i forhold til rovdyr, reduksjon 
av fremtidige arealinngrep osv. Det er utfordrende å imøtekomme mange av de foreslåtte 



avbøtende tiltak nå i denne planfasen. Planadministrasjonen ønsker gjennom fortsatt god 
dialog med distriktet å kunne drøfte ulike avbøtende tiltak underveis i planprosessen. 
Kommunen ønsker en minnelig løsning som ivaretar både kommunens og reindriftas 
interesser så godt som mulig. 
 
Vanntilførsel: 
Forprosjekteringen som er gjennomført har utredet to alternativer for virksomhet på 
Langnes. 1) Vannkrevende industri (fiskeforedling) 2) Tørrindustri. Alternativ 1 legger opp til 
vannforsyning fra Talvik vannverk. Alternativ 2 utforsker muligheten for lokale vannkilder. Det 
vises til vedlagte VA/utredning. Prosjekteringskostnadene for næringsområdet er sterkt 
knyttet til hvilken VA løsning som velges. Lokalbefolkningen ved Langnes har signalisert ett 
ønske om å kunne knytte seg til ett evt. kommunalt vannanlegg.  Overnevnte forhold og 
kommunens kostnadsfordeling vil måtte avklares i forbindelse med utarbeidelse av fremtidig 
detaljregulering for området.  
 
Risiko og sårbarhet: 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalysen (vedlegg 3), 
hvor det er identifisert ulike hendelser som har betydning for vurdering av risiko- og sårbarhet 
ved gjennomføring av reguleringsplanen. 
 
Oppsummering/konklusjon:  
Planadministrasjonen vil etter en helhetlig vurdering anbefale at planforslaget for Langnes  
Næringsområde vedtas. 
 
 
 
Alta, 10.10.17 
 
 
 
 
Bjørn Atle Hansen     Oddvar K. Kost 
Rådmann      Kommunalleder samfunnsutvikling 
 
 
Hallgeir Strifeldt 
Fagleder plan 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


