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1. Bakgrunn 
Alta kommune har siden kommuneplanen ble vedtatt i 2011 arbeidet med å finne areal for et 

større sjørettet industriområde. Intensjonen er å være proaktiv og forberedt på mulige behov 

relatert til Nordområde-utviklingen. Sjørettet næringsareal er mangelvare i Alta, og i 

kommuneplanens arealdel er det kun Kvenviknes som er avsatt som framtidig industri 

område. Eksisterende områder er enten nedbygget eller vanskelig å videreutvikle i den 

størrelse som etterspørres og kreves. Rafsnes ble først vurdert, men planutvalget besluttet på 

grunn av store kostnader ved Rafsnes å igangsette planlegging av Kvenviknes. 

Kommuneadministrasjonen uttaler at arbeidet med Kvenviknes vil kunne pågå parallelt med 

Langnes, men at Langnes vil kunne ferdigstilles tidligere. 

 

Fra 2006 har arbeid pågått for etablering av sjørettet næringsareal og mulig lakseslakteri på 

Møllenes i Kåfjord. Møllenes viste seg senere å tilby for lite areal for et lakseslakteri, og 

kombinert med områdets utsatthet for flom og skredfare, ble prosjektet avsluttet. Arbeidet 

med reguleringsplanen har imidlertid fortsatt, og planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn 

sommeren 2016. 

 

Alta kommune har i ettertid vurdert alternativer til et større sjørettet næringsområde, og særlig 

Langnes kom i fokus. Områdets beliggenhet og standardhevingen på nye E6 gjør området 

attraktivt, avstanden til Alta tatt i betraktning. Størrelse, nærhet til sjø og E6 vurderes som 

fordelaktig for lakseslakteri, men også annen næringsvirksomhet.  

 

Langnes som alternativ er også styrket ved at overskuddsmasser fra tunneldriften på E6-

parsellen mellom Storsandnes og Langnesbukt kan benyttes til utfylling og opparbeidelse av 

næringsområde i stedet for å deponeres i Altafjorden som først forutsatt. Deler av massene 

vurderes også benyttet til rullebaneforlengelse ved Alta lufthavn. Kostnadsbesparelsene ved 

kortreiste masser til utfylling/opparbeidelse er store. Alta kommune vurderer denne 

muligheten som svært gunstig. Sjørettet beliggenhet og nærhet til E6, i tillegg til lave 

investeringskostnader, tilsier at kommunen bør legge til rette for Langnes som 

næringsområde. Kommunestyret besluttet 09.02.15 å starte planlegging på Langnes med 

formål næring (industri), jf. vedtak sak 5/15. 

 

Planprogram 

Alta kommune ved planutvalget fastsatte 10.06.15 planprogrammet for områderegulering for 

Langnes næringsområde. Hovedformålet med områdereguleringen er å legge til rette for et 

framtidig sjørettet næringsområde med tilhørende infrastruktur, herunder områder i sjø. 

Beregninger viser et potensial på om lag 100 mål industriareal, uten større sikringstiltak. Med 

spunting vil området kunne bli noe større, men da på bekostning av en fleksibel havneløsning.  

 

For øvrig er intensjonen med planarbeidet følgende: 

 Områdeplanen skal avklare avkjørselsforhold mot E6, jf. vedtatt reguleringsplan 

20120020. 

 Områdeplanen skal avklare løsninger for næringsområdearealet, herunder størrelse og 

arealbruk. 

 Områdeplanen skal avklare løsninger for vei, vann og avløp. 

 Områdeplanen skal avklare løsninger for strømforsyning. 

 Områdeplanen skal avklare kailøsninger og plassering av kai. 
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 Områdeplanen skal så langt som mulig avklare nærmere arealbehov hos relevante aktører 

nå og i framtida. 

 

Dispensasjon til utfylling 

Et premiss for områdereguleringen var bruk av overskuddsmasser fra tunnelarbeidet på E6 

Langnesbukta – Storsandnes til utfylling. 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. Tunnelarbeid og utfylling tok til første halvår 2016. 

 

Bruk av overskuddsmasser 

I saksfremlegg til formannskapet i april 2016 gjør administrasjonen oppmerksom på at 

massebehovet for Langnes næringsområde har endret seg som følge av geotekniske 

utfordringer som medfører omfattende tekniske løsninger for å sikre fyllingene. Siste 

beregning viser at 70 000-100 000 m
3
 vil være tilgjengelig til bruk for rullebanen. Tidligere 

tilgjengelige områder for masseuttak må nå benyttes til plastringsstein for å sikre utfyllingene 

mot sjøen. Formannskapet vedtok 13.04.16 at: «overskuddsmasser fra E6-parsellen 

Storsandnes-Langnes skal benyttes til fullføring av Langnes næringsområde.» I neste avsnitt 

heter det at: «utfylling av flyplassen nedprioriteres ikke, men fortsetter som før så lenge det 

finnes tilgjengelige masser». 

 

1.1  Hensikten med planen 

Planens hensikt er å legge til rette for et sjørettet næringsområde med tilhørende infrastruktur, 

herunder områder i sjø. Næringsområdet skal forbeholdes arealkrevende og sjørettet 

produksjonsvirksomhet (industri) og lager.  

 

Konkret avklarer områdeplanen framtidig arealbruk i området, og muliggjør terrengarbeid og 

utfylling slik at størst mulig næringsområde kan opparbeides på kainivå (kote +3,5) og ev. 

høyere nivåer i bakkant (terrassering). Alle andre tiltak vil detaljreguleres før igangsetting (jf. 

plankrav). Avgrensning av detaljregulering avklares i framtidige oppstartsmøter med 

planmyndigheten. 

 

Områdereguleringen er konsekvensutredet med formål å sikre at hensynet til miljø og 

samfunn blir tatt med i betraktning i planprosessen, og når det tas stilling til om, og på hvilke 

vilkår, planen kan gjennomføres. Planen er utarbeidet og legges fram uten alternativer. I 

konsekvensutredningen er nullalternativet benyttet som referansesituasjon for 

utbyggingsalternativet (planforslaget). 

 

1.2  Om forslagsstiller 

Tiltakshaver:  

Alta kommune ved Avdeling for samfunnsutvikling er forslagsstiller for Langnes 

næringsområde, mens Kommunale bygg har prosjektlederansvar for utfylling mv. 

Kommunens kontaktpersoner her vært Håvard A. Hagen (ASU) og Johan Fredrik Nilsen 

(Kommunale bygg). 

 

Konsulent:  

Planen og konsekvensutredningen er utarbeidet av Rambøll Norge AS. Oppdragsleder har 

vært Ulla Sennesvik, og oppdragsmedarbeider har vært Andreas Foss Westgaard med flere. 
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2. Planområdet 
Langnes ligger ca. 40 km fra Alta sentrum. Nyåpnet E6-parsell mellom Kåfjord og Talvik, 

reduserer kjøretiden Alta-Langnes fra ca. 40 min. til ned mot 30 min  

2.1  Oversiktskart 

 
Figur 1. Oversiktskart med planområdet for Langnes markert med svart kryss. (Kilde for 

bakgrunnskart: Kartverket) 

 

2.2  Dagens bruk 

Langnes er et naturskjønt nes på vestsiden av Altafjorden. Planområdet er bebygd med et 

småbruk (Langnesveien 316), og delvis fulldyrket (innmark). Gårdsdrift på Langnes har lang 

historie, men jordene beites nå av dyr fra andre gårder i området. Rein på sommerbeite finner 

også beite og tilgang til saltvann og fjære på Langnes. Foto i figur 3 under viser situasjonen 

før arbeidet med tunnel og utfylling startet i 2016. 

 

På midten av 2000-tallet ble E6 forbi Langnes oppgradert, men samme veilinje beholdt. 

Senere er reguleringsplan for tunnel mellom Langnesbukt og Storsandnes vedtatt og arbeidet 

påbegynt første halvår 2016. Denne reguleringsplanen inneholder også midlertidig rigg-

/anleggsområde på Langnes og utskipningskai for masser. Alta kommune har i ettertid gitt 
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dispensasjon til utfylling og opparbeiding av Langnes med masser fra tunnelen. Foto i figur 4 

og 5 under viser hvor langt arbeidet med utfylling var kommet 22. august 2016. 

 

Nord for planområdet, i området Gjermundby, ligger et antall hus og fritidsboliger og et 

kaianlegg ved Øyra. Sør for Langnes er det smalt mellom fjell og fjord og ingen bebyggelse 

før gården Hovdenes. 

 

 
Figur 2. Ortofoto over Langnes fra august 2015. Planområdet i gjennomsiktig rød. Kilde: Norge i 

bilder/Geodata AS 

 

 
Figur 3. Landskapsbilde fra E6 ved Langnes sett mot nord i september 2010 (foto: Google) 
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Figur 4. Oversiktsbilde Langnes fra område ved høydebasseng, august 2016 (foto: Rambøll) 

 

 
Figur 5. Oversiktsbilde Langnes fra rasteplass ved E6 sør for planområdet, august 2016 (foto: Rambøll)  
 

2.3  Planstatus 

2.3.1  Kommuneplan 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel «Alta vil» ble sist revidert i 2015 og strekker politiske mål og 

strategier mot 2027. Planen har fire satsingsområder: 

1. Kunnskap og kompetanse 

2. Næringsutvikling og nyskaping 

3. Trivsel og livskvalitet 

4. Attraktivt regionsenter i utvikling 
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Følgende mål og strategier trekkes fram som særlig relevante for Langnes næringsområde: 

 
Tabell 1. Kommuneplanens samfunnsdel "Alta vil" (utdrag) 

Mål Strategi 

7. Alta vil ha økt verdiskaping og sysselsetting for 
alle, i et mangfold av næringer. 

b. Arbeide for, og markedsføre, Alta som 
investerings- og etableringskommune. 
c. Arbeide for økt lokal verdiskaping og 
markedsadgang i Altas tradisjonsnæringer og 
nye næringer, herunder sikre flere arbeidsplasser 
i distrikts-Alta. 
d. Sikre god tilgang på næringsarealer, samt 
sikre forutsigbarhet og medbestemmelse for 
primærnæringene i arealplanprosesser. 
e. Verdsette lokalt eierskap og arbeide for 
reinvestering lokalt. 
f. Legge til grunn et bærekraftig nivå på 
sjømatproduksjonen i Altafjorden og verne om 
nasjonal laksefjord og Altalaksen som 
villaksstamme. 
g. Arbeide for tilrettelegging av arbeidsplasser for 
personer som nedsatt arbeids-/funksjonsevne. 

20. Alta vil være et knutepunkt for 
kommunikasjon i Vest-Finnmark. 

b. Arbeide for styrking av Alta som samferdsels- 
og godsknutepunkt. 

21. Alta vil at aktivitetene våre skal skje innenfor 
naturens bæreevne, i et rent og trivelig miljø, og 
med god beredskap for klimaendringer og 
uønskete hendelser. 

a. Arbeide for reduserte klimagassutslipp lokalt 
gjennom energibesparing og økt bruk av fornybar 
energi. 

 

Planforslaget vurderes å samsvare med samfunnsdelens målsettinger. 

 

Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel avsatte ved sist revisjon i 2011 Langnes til LNFR-areal, med 

unntak av daværende reguleringsplan for E6 som er avsatt som vegformål med skravur for 

reguleringsplan som fortsatt skal gjelde. Kombinerte formål i sjø. 

 

Planforslaget er i ikke i tråd med arealdelen slik den ble vedtatt i 2011. 
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Figur 6. Planstatuskart kommuneplanens arealdel, vedtatt 21.06.11. Omriss av planforslaget i rødt.  

Kilde: Alta kommune 

 

Kommunedelplan for  E6 Storsandnes - Alta, Parsell 1: Storsandnes – Langnesbukta 

17.09.12 ble kommunedelplan for E6 Storsandnes-Alta, parsell 1: Storsandnes-Langnesbukta 

(planid 20100004) vedtatt. I denne planen ble det fastsatt at E6 skal gå i tunnel. Det ble 

dessuten stilt reguleringsplankrav for strekningen. Detaljreguleringen ble vedtatt 15.05.14, jf. 

kap. 2.3.2 under. 

 

Planforslaget for Langnes næringsområde er ikke til hinder for gjennomføring av 

kommunedelplanen. Kommunedelplanen anses for øvrig å ha utspilt sin rolle ettersom det er 

vedtatt detaljregulering for samme strekning.  
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2.3.2  Reguleringsplan 

 
Figur 7. Planstatus for reguleringsplaner. Omriss av planforslaget i rødt. (Kilde: Alta kommune) 

 

Detaljregulering for E6 vest - parsell 1- Storsandnes – Langnesbukt (20120020) 

Gjeldende planstatus for reguleringsplaner utgjøres i hovedsak av detaljregulering for «E6 

vest - parsell 1- Storsandnes – Langnesbukt» (planid 20120020). Reguleringsplanen ble 

vedtatt 15.05.14 og regulerer store deler av Langnes til LNFR-areal med midlertidig anlegg- 

og riggområde med utskiping. Det følger av planbestemmelsenes § 7 at dersom anlegg-

/riggarealet tas i bruk, skal det revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig arealbruk. Området 

vil da være regulert til LNRF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Se for øvrig 

planstatuskart over. 

 

  

Restarealer av plan 20050009 
«E6 Langnesbukta-Jansnes». 
(Planen fortsetter nord og sør 
for Langnes) 
 

Plan 20120020 
«E6 vest - parsell 1- 
Storsandnes – Langnesbukt» 
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Endringer 

Planforslaget vil medføre ny planstatus for større deler av riggområde/LNFR i plan 20120020. 

Planens hovedintensjon med ny E6 berøres ikke, og plassering av høydebasseng med 

adkomstvei er avklart i dialog med Statens vegvesen. 

 

 

Reguleringsplan for E6 Langnesbukta-Jansnes (20050009) 

To mindre restarealer med veiformål fra reguleringsplanen for «E6 Langnesbukta-Jansnes» 

(planid 20050009, vedtatt 23.05.05) ligger innenfor planavgrensningen. Da det er vedtatt ny 

detaljregulering for E6 som ivaretar alle hensyn i tidligere plan, vurderes planid 20050009 å 

ha utspilt sin rolle for disse to restarealene markert i figuren under.  

 

Endringer 

Planforslaget vil definere ny planstatus for arealene, mens plan 20050009 forutsettes å fortsatt 

gjelde langs E6 sør for områdeplanen og langs framtidig nedklassifisert E6 i nord (ca. 75 m 

mot Isnestoften). 

 

 

Annet planarbeid 

Det pågår ikke annet planarbeid i området på nåværende tidspunkt. Reguleringsplan for et 

stort industriområde er vedtatt på Skillemo ved rv. 93 mellom Øvre Alta og Eiby. Asfaltverk 

er etablert og øvrig opparbeidelse iht. til plan er forventet fra 2017.  

 

Ved Møllenes i Kåfjord har planforslag for småbåthavn og næringsområde vært på offentlig 

ettersyn sommeren 2016. Område til næring/tjenesteyting er her om lag 4 daa. 
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2.4  Eiendomsforhold 

2.4.1  Eiendomskart 

 

 

 

 

 
FeFo (10/1) 
 

 
Alta kommune (10/10) 
 
 
Alta kommune (10/9, 10/70) 
 
 
 
Statens vegvesen (10/156) 
 
 
FeFo (10/1) 

Figur 8. Eiendomskart med hjemmelshavere. 

 

2.4.2  Hjemmelsforhold og rettigheter 

Forholdet til grunneiere er avklart med tanke på utfylling og grunnerverv. På nåværende 

tidspunkt (februar 2017) framgår hjemmelshavere i matrikkelen som vist i tabellen under. 

 

Grunnboka er ikke konferert vedrørende eventuelle heftelser forbundet med eiendommene. 
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Tabell 2. Hjemmelsforhold for direkte berørte eiendommer (innenfor plangrensen) og naboeiendommer 

(tilgrensende naboer og gjenboere) 

Eiendom Hjemmelshaver Areal* Planstatus Planforslag Merknader 

Direkte berørte 
eiendommer:           

Gnr. 10 bnr. 1 FeFo 27,3 
LNFR, midl. 
riggomr. 

Industri/lager 
og 
vannforsyning 

Tre teiger i 
planområdet 

Gnr. 10 bnr. 10 Alta kommune 20,4 
LNFR, midl. 
riggomr. 

Industri/lager, 
vannforsyning 
og LNFR To teiger 

Gnr. 10 bnr. 9 
Gnr. 10 bnr. 70 

Alta kommune 
Alta kommune 53,8 

LNFR, midl. 
riggomr., 
vegformål Industri/lager 

«Komma-
eiendom» 

Gnr. 10 bnr. 156 Statens vegvesen 2,7 Vei Vei E6 (gammel) 

Sum landeiendom 
planområdet   104,2       

Naboeiendommer/ 
gjenboere:           

Ingen andre tilgrensende utover de nevnt over.  
*Innenfor planområdet. 
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3. Planforslaget 

 
Figur 9. Planforslagets plankart, sist revidert 20.02.17. 
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3.1  Planens intensjon 

Planens hensikt er å legge til rette for et sjørettet næringsområde med tilhørende infrastruktur, 

herunder områder i sjø. Næringsområdet skal forbeholdes arealkrevende og sjørettet 

produksjonsvirksomhet (industri) samt lager. 

 

Konkret avklarer områdeplanen framtidig arealbruk i området, og muliggjør terrengarbeid og 

utfylling slik at størst mulig næringsområde kan opparbeides på kainivå (kote +3,5) og ev. 

høyere nivåer i bakkant (terrassering). Alle andre tiltak skal detaljreguleres før igangsetting 

(jf. plankrav), men planavgrensning bestemmes nærmere i oppstartsmøte med kommunen. 

 

Områdereguleringen er konsekvensutredet med formål å sikre at hensynet til miljø og 

samfunn blir tatt med i betraktning i planprosessen, og når det tas stilling til om, og på hvilke 

vilkår, planen kan gjennomføres. 

 

Planen er utarbeidet og legges fram uten alternativer. I konsekvensutredningen er 

nullalternativet benyttet som referansesituasjon for utbyggingsalternativet. 

 

3.2  Planens dokumenter 

Planforslaget består av følgende dokumenter: 

 

 Plankart m/tegnforklaring 

 Bestemmelser og retningslinjer 

 Planbeskrivelse 

Vedlegg: 

1. Referat fra oppstartsmøte 

2. Referat av innspill 

3. ROS-analyse 

4. Konsekvensutredningsrapport m/ vedlegg: 

I. KU-rapport landbruk 

II. KU-rapport landskap 

III. KU-rapport naturmiljø 

IV. Reindriftsfaglig utredning (Protect Sápmi) 

5. Kainotat 

6. Veinotat for prosjektert adkomst 

7. Støynotat 

8. VA-plan 

9. Skredfarevurdering 

 

Dokumentene er utarbeidet iht. Alta kommunes maler med unntak av planbeskrivelsens 

vedlegg 3-9 som følger konsulentens maler (ROS-analyse iht. DSB). Plankartet er utarbeidet 

iht. SOSI-standarden 4.5 for reguleringsplanforslag. 

 

3.2  Planavgrensning 

Planavgrensningen er trukket av forslagsstiller Alta kommune på tidspunktet for varsel om 

oppstart. Planområdet ble senere utvidet til også å inkludere område for høydebasseng for 

vannforsyning med tilhørende adkomstvei. Avgrensningen følger eiendomsgrenser på land og 

er trukket om lag 200 m ut i sjø for å gi plass til utfylling av havneområder i sjø. 
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I planforslaget er planavgrensningen i sjø og mot nord og sør beholdt. I sørvest er plangrensen 

lagt inntil E6-reguleringsplanen med planid 20120020 for å oppnå en sammenhengende og 

ryddig planstatus i området. I nordvest er plangrensen lagt inntil veiformålet for framtidig 

nedklassifisert E6 mot Isnestoften. Høydebasseng med adkomstvei kommer i tillegg, det 

samme gjør areal (veiformål) som dekkes av frisiktsoner fra avkjørsel næringsområdet. 

 

Endringer i gjeldene reguleringsplaner 

Planforslaget omdisponerer areal regulert til LNFR med midlertidig rigg- og anleggsområde i 

Statens vegvesens plan for E6. I tillegg omreguleres noe areal til annen veigrunn i overkant av 

tunnelinnløpet som del av adkomstveien til høydebasseng. Del av dagens E6, vei V1 i plan 

20120020, inkluderes som del av planforslaget (o_SV3) i kryss mot Langnes næringsområde 

og adkomstvei til høydebasseng. Eierform og reguleringsbredder videreføres for o_SV3 som i 

gjeldende plan.  

 

Planforslag vurderes for øvrig å samsvare godt med tilgrensende eksisterende planstatus. 

 

3.3  Reguleringsformål 

3.3.1 Bebyggelse og anlegg 

Kombinert industri/lager 

Planens hovedformål for bebyggelse og anlegg er kombinasjonsformålet industri/lager. 

Hensikten med arealformålet er å regulere Langnes til sjørettet næringsområde for 

arealkrevende produksjonsvirksomhet (industri) med behov for kai. I første omgang tillates 

Langnes utfylt og planert i ett eller to terrengnivåer; kainivå på kote +3,5 og et mulig øvre 

nivå. Øvre nivå tillates ikke høyere enn dagens maks. terreng (kote +15). 

 

Utnyttelsesgrad avklares nærmere og bestemmes i detaljregulering. Når fullt utbygd, kan 

området potensielt sysselsette 150-200 personer, alt avhengig av type virksomhet som 

etablerer seg her. Plassering av bebyggelse, høydebestemmelser og annen detaljutforming av 

bebyggelse, vei, parkering og uteoppholdsareal vil måtte avklares i detaljregulering, jf. 

plankrav. 
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Figur 10. Situasjonsplan for utfylling til industriområde (Kilde: Multiconsult, RIG-TEG-503 rev E) 

 

Vannforsyningsanlegg 

Planforslaget regulerer to høydebasseng for vannforsyning til Langnes. Bassengene er 

planlagt med diameter 15 m på ca. kote +50 for å sikre selvfall til næringsområdet. Til 

høydebassengene må det anlegges kjøreadkomst for bygging og drift. Adkomstveien er 

planlagt med bredde 3 m og skal være stengt med bom ved avkjørsel til offentlig vei (dagens 

E6). 

3.3.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur  

Kjørevei 

Adkomsten fra dagens E6 til næringsområdet reguleres som felles adkomstvei klasse A2 mot 

sør til planområdets to terrengnivåer. Veien er regulert ned til kote +3,5, samt et kryss mot et 

mulig øvre plan på kote +10,0. Videre adkomstveier internt i næringsområdet reguleres som 

del av detaljregulering(er). Framtidige eiere til Langnes næringsområde vil være kollektivt 

ansvarlig for drift og vedlikehold av felles adkomstveier. 

 

3.3.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

To LNFR-områder ligger mot fjorden på hver side av næringsområdet. Områdene skal 

bevares som naturmark og har funksjon som skjerm for vind og innsyn. Områdene tillates 

beplantet av dette hensyn. Områdene skal adskilles fra næringsområdet med gjerde i 

hensiktsmessig størrelse og utforming. 
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3.3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Havneområde i sjø 

Områder i sjø som ikke er tiltenkt utfylling er regulert til havneområder i sjø. Hensikten med 

arealformålet er å ivareta skipstrafikk og gode kaiforhold med tanke på anløp og liggetid for 

skip. Det er ikke tillatt med tiltak som hindrer ferdsel til sjøs med mindre tiltaket er anlagt for 

å sikre gode havneforhold, som f.eks. flytekai, bølgebryter, molo mv. Det tillates i tillegg 

tiltak i sjø for å sikre utfyllingsområdet (fyllingsfot, plastring mv.). 
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4. Planprosess og medvirkning 

4.1  Om planprosessen 

Alta kommune varslet i brev av 27.03.15 oppstart av planarbeidet og sendte i samme omgang 

forslag til planprogram på høring/offentlig ettersyn. Til oppstartsvarselet/høringen av 

planprogrammet kom det i alt inn 15 innspill/merknader (se vedlegg 2).  

 

Alta kommune ved planutvalget fastsatte planprogrammet 10.06.15. 

 

På bakgrunn av parallelt arbeid med utredning av vannforsyning til Langnes, ble det bestemt 

at planforslaget også skal inneholde nødvendig areal for etablering av høydebasseng. 

Utvidelse av planområdet med areal til høydebasseng med adkomstvei ble varslet 13.07.16. 

Det kom inn 11 innspill til fornyet varsel om oppstart (se vedlegg 2). 

 

Kommunen og Rambøll deltok på befaring i planområdets utvidelsesområde sammen med 

berørte naboer 22.08.16. Formålet med befaringen var å undersøke alternativ plassering av 

høydebasseng. Vurdering i ettertid konkluderte med at flytting til naboenes alternative 

plassering var mulig, og planforslaget inneholder derfor denne plasseringen som ikke berørte 

andre parter enn de som ble varslet i brev av 13. juli. 

 

Rambøll har arbeidet med planforslag og konsekvensutredning siden desember 2015. 

Underveis i prosessen ble Protect Sápmi AS engasjert for å bistå med reindriftsfaglig 

utredning som del av konsekvensutredningen. Rambøll har avholdt arbeidsmøter med 

kommunen ved planavdeling og prosjektleder hos virksomhet Kommunale bygg. Rambøll har 

også deltatt i møter med Protect Sápmi for å sikre informasjonsflyt og innhold til helhetlig 

konsekvensutredning. 

 

4.2  Oppsummering av innspillene 

Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Under oppsummeres 

kort de viktigste problemstillingene som er reist til oppstartsvarselet/høring av 

planprogrammet samt fornyet varsel om utvidet planområde: 

 

Statlige og regionale myndigheter: Fylkesmannen minner om flere lover, forskrifter og 

retningslinjer som anses relevante for planarbeidet. Avinor uttaler at restriksjonsplan for Alta 

lufthavn ikke berøres, men at det er lite ønskelig med høye skorsteiner/piper med utslipp av 

røyk, gass eller ild i området. NVE finner sine saksområder tilfredsstillende behandlet i 

planprogrammet. Fiskeridirektoratet minner om fiskeressurser ved området, og uttaler at det 

er positivt å bruke overskuddsmassene til samfunnsnyttige formål heller enn dumping i sjø. 

Kystverket uttaler at planområdet ligger i kommunalt sjøområde. Kystverket minner om at 

alle tiltak langs land og ut i sjø skal behandles etter havne- og farvannsloven. Det bør gjøres 

maritime egnethetsvurderinger for Langnes. 

 

Fylkeskommunen ser at tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan og støtter konklusjonen om 

konsekvensutredning. Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner i 

området. Tromsø Museum uttaler at det er lite sannsynlig at det er kulturminner under vann i 

området. Sametinget har etter kontrollbefaring av området konkludert med at det ikke finnes 

kjente automatiske freda samiske kulturminner i området. 
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Organisasjoner: ALI uttaler at vannmiljø bør være tema for konsekvensutredningen og Toften 

Velforening ber om at det tilrettelegges for industridrift, og ønsker at vann, avløp, 

strømforsyning og fiber blir en del av planen. De bemerker dårlig vannkvalitet i området. 

 

Kommunale myndigheter: Innspillene knytter seg til ivaretakelse av folkehelseloven med 

forskrifter, landbruk som utredning i KU, situasjonen for vannforsyning til området, krav om 

synliggjøring av VA- og veiløsninger i området iht. til kommunale normer på feltet, samt Alta 

Havns forventning om å bli konsultert i samband med kaiplanlegging. 

 

Private parter: Reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga vurderer etableringen av Langnes 

næringsområde som en stor ulempe for reindriften. Distriktets utgangspunkt er at de ikke har 

reindriftsareal å avse. Konsekvensutredning av reindriften framheves, og distriktet ber om at 

det stilles krav til utreders kompetanse og at metode utviklet av stiftelsen Protect Sápmi 

benyttes. Distriktet avslutter med at de ikke vil avvise muligheten for en minnelig avtale, men 

vil avvente endelig stillingstaken til reindriftens konsekvensutredning foreligger. 

 
Planforslaget har i minst grad tilfredsstilt reinbeitedistriktets merknader da det foreligger en 

klar interessekonflikt mellom Langnes som næringsområde og dagens LNFR-status. Øvrige 

merknader vurderes som tilfredsstilt i det vesentligste. 
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5. Virkninger av planforslaget 

5.1  Konsekvensutredning 

Planprogrammet har fastsatt at planforslagets konsekvenser for miljø, naturressurser og 

samfunn skal utredes, jf. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven (KU-forskriften) § 2 bokstav d.  
 

Alternativene som er vurdert er:  

1. Nullalternativet: Utvikling i tråd med vedtatte planer for området med +10 år som 

referansetidspunkt. Dispensasjon til utfylling inngår ikke i 0-alternativet. 

2. Alternativ 1 (planforslaget): Etablering av sjørettet næringsområde på om lag 110 daa 

på Langnes. 

 

Hensikten med KU er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med 

planforslaget kan medføre, slik at disse er kjent både under utarbeidelsen av planen og når det 

fattes vedtak. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle 

avbøtende tiltak legges til grunn for innholdet i planforslaget. I tillegg er konsekvensene for 

samfunnsinteressene vurdert og planforslagets gjennomføring beskrevet. 

 

Det vises til planprogrammets vedlegg 4 for full redegjørelse av temaer utredet som del av 

konsekvensutredningen. Under gjengis kun et sammendrag av hovedkonklusjonen i KU. 

 

Konklusjon 

Tabellen under gjengis konklusjon i konsekvensutredningen for hvert av temaene som inngår. 

Konsekvensen er sammenholdt med 0-alternativet. 

 
Tabell 3. Sammenstilling av konsekvensutredningen per utredningstema 

Utredningstema 0-alternativet Alternativ 1 Kommentar 

Forurensning 0 0 Ubetydelig konsekvens jf. 0-alt. 

Landbruk 0 ▬ ▬ ▬ Stor negativ konsekvens. 

Landskap 0 ▬ ▬ Middels negativ konsekvens. 

Naturmangfold 0 0 (▬) Ubetydelig-liten negativ konsekvens jf. 0-alt. 

Reindrift 0 ▬ ▬ ▬ Stor negativ konsekvens. 

Energiforbruk og 
-løsninger 

0  
Ubetydelig-liten positiv konsekvens ved bruk 
av fornybar energi. 

Kulturminner 0 0 Ubetydelig (ingen i området). 

Næringsliv og 
sysselsetting 

0  Positivt, særlig lokalt (Talvik). 

Konkurranse-
forhold 

0  Positivt, men møter konkurranse selv. 

Kommunal 
økonomi 

0  
Ubetydelig-liten positiv konsekvens (dog høy 
risiko). Stor samfunnsnytte i bruk av masser 
på land. 

Transportbehov 0 0 () 
God egnethet for transport, noe økt støy og 
støv langs E6. 

Vurdering av 
samlet nytte 

0  
Positiv samfunnsnytte, negativ nytte for 
naturressurser. 
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Planforslagets konsekvenser slår positivt ut på 4 av 11 utredningstemaer, ubetydelig 

konsekvens på 4 og negativ konsekvens for 3 av temaene. Samlet konsekvens av planforslaget 

vurderes i sum som positiv. Den positive konsekvensen utledes av planforslagets 

samfunnsnytte i bruk av E6-overskuddsmassenes korte transportvei, og fordeler av å kunne 

bruke massene til samfunnstjenlige formål på land heller enn deponering i fjorden.  

 

Konsekvensene for natur og miljø er negative, og til dels svært negative for landbruket lokalt 

og berørt reinbeitedistrikt. Samfunnsinteressene er i konsekvensutredningen vektet høyere enn 

naturressursene på grunn av at store deler av Langnes er fra før regulert til veiformål (ny E6) 

og tilhørende anlegg- og riggområde (dog midlertidig). 

 

Avbøtende tiltak 

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 konsekvensene av etableringen av 

Langnes næringsområde. Kompenserende tiltak er vurdert, men ligger utenfor rammen av 

områdereguleringen. For reindrift presenterer reindriftsutredningen i vedlegg 4 en «meny» 

med flere avbøtende og kompenserende tiltak. 

 

5.2  By- og stedsutvikling 

Eksisterende forhold: 

Langnes ligger i distrikts-Alta, ca. 40 minutters kjøring fra Alta sentrum, og ca. 10 min 

kjøring fra Talvik. Langs E6 fra Storsandnes til Fornesvika (før Talvik) bor det i alt 62 

personer. Langnes som småbruk ligger relativt alene i landskapet, men nærmeste bygd er 

Isnestoften. I stedsutviklingssammenheng vil Langnes relateres til Isnestoften og dels Talvik. 

 

På Møllenes i Kåfjord er det foreslått reguleringsplan for næringsområde (planforslag var på 

høring sommeren 2016). 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget vil ved realisering av næringsområdet oppgradere teknisk infrastruktur i 

området som nærliggende bebyggelse også vil kunne dra nytte av. Sysselsettingseffekten vil 

være en stor positiv virkning av en etablering (potensielt 150-200 arbeidsplasser ved full 

utbygging). For både Isnestoften og Talvik vil en kunne forvente økt etterspørsel etter boliger 

og flere innbyggere. 

 

Se for øvrig konsekvensutredningsrapportens kap. 11 for nærmere beskrivelse av dagens 

situasjon og virkninger av utbyggingsalternativet for næringsliv, sysselsetting og 

konkurranseforhold.  

 

5.3  Barns interesser 

Eksisterende forhold: 

Området er ikke tilrettelagt for barn og unge. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Området reguleres ikke til formål som medfører opphold eller aktivitet for barn og unge.  
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5.4  Byggeskikk og estetikk 

Eksisterende forhold: 

Området er bebygd med et småbruk i gjenreisningsstil. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Eksisterende bebyggelse vil saneres som del av gjennomføringen av planen. Ny bebyggelse 

forutsettes planlagt og oppført i tråd med Alta kommunes byggeskikkveileder. I veilederen 

heter det bl.a. at det bør vurderes hvordan industrianleggs estetiske side kan kombineres med 

de funksjonelle kravene det er til produksjonen, særlig ved større anlegg som blir synlig i 

landskapet. Renovasjonsanlegg og lager bør integreres i bygget i størst mulig grad. Der det 

ikke er mulig, eller der det er nødvendig med utelagring, må lagringsplassen innhegnes og 

skjermes mot innsyn på en estetisk god måte. Farger på hegn må tilpasses omgivelsene. 

 

Byggeskikk og estetikk må behandles nærmere i detaljregulering. 

 

5.5  Demografiske forhold 

Eksisterende forhold: 

Området er ikke bebodd i dag.  
 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Området reguleres ikke til boligformål, men vil kunne gi arbeid til anslagsvis 150-200 

personer. Tiltak som inkluderer overnattingstilbud for ansatte/transportører, forutsettes 

eventuelt utredet og planlagt for i detaljregulering. 

 

5.6  Folkehelse 

Eksisterende forhold: 

Området inneholder ingen spesiell tilrettelegging for folkehelsen, men bidrar heller ikke 

negativt til folkehelsen i området. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Områdets konsekvenser for folkehelsen er ikke utredet som del av planforslaget. Vurderingen 

av dette må gjøres på et tidspunkt når en vet mer om type virksomhet som etablerer seg på 

Langnes, og forutsettes inngå som tema i detaljregulering. 
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5.7  Friluftsliv 

  
Figur 11. Kartlagte friluftslivsområder i Alta kommune (utsnitt). Kilde: Naturbasen. 

 

Eksisterende forhold: 

Jf. Alta kommunes kartlegging av friluftslivsområder inngår ikke Langnes med nærområder. 

Ved Kartnes og Isnestoften er det registrert strandsoner, og Áilegas med adkomstvei er 

registrert som «viktig friluftslivsområde». Langnes med nærområdet inneholder ingen spesiell 

tilrettelegging for friluftsliv, men representerer likevel er friluftsområde der noe er utmark og 

noe inngjerdet innmark. Ytterst på neset er det trolig gode fiskeplasser i tillegg til at området 

ligger vakkert til i landskapet. Området opp mot høydebassenget brukes en del til 

bærplukking. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslagets virkninger for friluftslivet er ikke utredet særskilt, men på generelt grunnlag må 

det konkluderes med at Langnes som friluftsområde ødelegges som følge av planen og 

framtidige tiltak. Terrengbearbeidingen, masseutfyllingen og totalomvandlingen av områdets 

karakter, gjør at Langnes mister sin verdi som friluftsområde. Det antas at ferdsel i 

strandsonen blir svært begrenset eller umulig som følge av planen (inngjerding) og framtidige 

tiltak. Høydebasseng og adkomstvei er plassert i samråd med naboer slik at negativ 

påvirkning blir minst mulig. 
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5.8  Landskap 

 
Figur 12. Landskapsvirkning av ny E6 med Langnes i forgrunnen. Tunnelinnslag markert med pil. Kilde: 

Statens vegvesens konsekvensutredning av reguleringsplanen for E6 (planid 20100004) 

 

Eksisterende forhold: 

Området ved Langnes er spredt bebygd, og bebyggelsen med tilhørende dyrka mark og 

strandlinje er typisk for regionen. Eksisterende E6 er godt tilpasset landskapet (jf. figur over). 

Området oppleves autentisk og godt bevart fra gjenreisningsperioden etter siste verdenskrig. 

Ny E6 med tilhørende tunnelportal vil påvirke landskapsverdiene i området negativt. Det nye 

veganlegget vil bli dominerende i omgivelsene og det midlertidige deponiområdet vil gi 

varige inngrep i landskapet. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget vil endre områdets karakter. Det opprinnelige, naturlige og historiske landskapet 

vil bli erstattet av et stort, flatt kaiområde og vil bli svært eksponert i omgivelsene. 

Illustrasjonen på planbeskrivelsens forside kan tjene som illustrasjon på en framtidig fullt 

utbygd næringsområde. Omfanget av planen vurderes til middels-stort negativt omfang. En 

sammenstilling av områdets verdi i nullalternativet og omfang i utbyggingsalternativet gir 

middels negativ konsekvens. 

 
Landskap er KU-tema, så KU-samlerapporten beskriver nærmere områdets landskapsmessige 

verdi og virkninger av planforslaget. 

 

5.9  Lokalklima 

Eksisterende: 

Alta har tørt og kaldt klima. Døgnnormaler for middeltemperatur viser fra ca. -10 °C i januar 

til ca. 13-14 °C i juni. Dominerende vindretning i Alta er sør-sørøst om vinteren. Om 

sommeren er dominerende vindretning nordvest. Multiconsults vindvurderinger konkluderer 

med at vindhastigheter over 20 m/s kan forventes på Langnes 7-14 dager i løpet av et 

gjennomsnittlig år. Langnes er skjermet for havdønninger. 
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Figur 13. Vindroser for Alta lufthavn 2000-2014; t.v. november-april, t.h. mai-august. Kilde: eklima.no 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget vurderes ikke å berøres negativt av lokalklima. Vind- og bølgepåvirkning er 

hensyntatt i anbefalinger om kaiplassering, men endelig plassering må prosjekteres i forhold 

til virksomhet og aktuell fartøytyper. 

 

5.10 Miljøvennlig energiforsyning  

Eksisterende forhold: 

Området er ikke spesielt tilrettelagt med miljøvennlig energiforsyning utover dagens 

elektrisitetsforsyning. Området omfattes ikke av konsesjonsområde for fjernvarme.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Konsekvensutredningens energikapittel (kap. 9) omtaler mulighetene som ligger i fornybar 

energi som kilde til oppvarming og eventuell kjøling. Det anbefales at Langnes bygges ut som 

(nær-) varmeområde med felles varmeforsyningsløsning basert på fornybar energi, f.eks. 

bioenergi. Anbefalingen er gjort på generelt grunnlag, da usikkerheten om virksomhet og 

varmebehov på Langnes er stor. Framtidig energiløsning vil videre bestemmes av 

Byggteknisk forskrift (TEK) og tiltakshavers ambisjoner utover dette. Generelt kan det ikke 

gis planbestemmelser om forhold i tilknytning til bygninger som er regulert i TEK.  

 

 

5.11  Naturressurser inkl. reindrift 

Konsekvensutredningen (vedlegg 4) inneholder egen KU-delutredninger for landbruk og 

reindrift. Under gjengis oppsummering og konklusjoner fra KU. I tillegg er det supplert med 

eksisterende forhold og virkninger for fiskeinteressene i nærområdet.  
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Eksisterende forhold: 

 

Landbruk og bærsanking 

 

 

 
Figur 14. Arealtype (AR5) og dyrkbar jord. Kilde: NIBIO/Kilden 

 

Jordbruksverdiene på Langnes vurderes samlet sett som store. Fulldyrka jord utgjør til 

sammen ca. 30 daa og beitegrunnlaget generelt godt. Skogbruksressursene er av beskjeden 

karakter. Fjellsiden i vest brukes til blant annet bærsanking av lokalbefolkningen, herunder 

også en matprodusent/serveringsbedrift.  

 

Råstoff 

Det er ikke kjent at området har råstoffressurser av nevneverdig verdi. 
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Fiskeri 

 

 

 
Figur 15. Fiskerinteresser; fiskeplasser og nasjonal laksefjord. Kilde: Fiskeridirektoratet 

 

Langnes ligger ved område i Altafjorden omfattet av ordningen for nasjonale laksefjorder. I 

tillegg gir Fiskeridirektoratets kartkilder opplysninger om fiskeplasser med passive og aktive 

redskaper i Altafjorden utenfor Langnes. 

 

Reindrift 

Lákkonjárga (inklusiv Langnes) er vår- og sommerbeite for reinbeitedistrikt 26. Protect Sápmi 

har på oppdrag fra distriktet og kommunen utredet kumulative konsekvenser for reindriften i 

distriktet. Utredningen er vedlagt KU-samlerapport, og beskriver Langnes med omland sin 

funksjon og betydning for reindriften. Den kumulative analysen viser til at distriktet over tid 

har opplevd massivt press på reindriftsareal i Alta kommune.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget vil ha stor negativ innvirkning på jordbruksressursene i plan- og 

influensområdet, og dagens jordbruksaktivitet i området vil opphøre ev. flyttes. Planforslaget 

legger opp til betydelige terrenginngrep som vil muliggjøre uttak av stein og andre fjellmasser 

til bruk for utfylling mv. Det understrekes at slikt uttak er å regne som et biprodukt av 

tilretteleggingsarbeidet for Langnes næringsområde. Langnes reguleres ikke til tradisjonelt 

råstoffområde for uttak av steinmasser. Fiskeriinteressene vurderes ikke nevneverdig negativt 

berørt. 

 

Protect Sápmis reindriftsutredning viser at konsekvensene av Langnes næringsområde, 

vurdert kumulativt, gir utelukkende negative konsekvenser for reindriftsinteressene. 

Utredningen slår fast at en sannsynlig konsekvens av tiltaket er redusert primærproduksjon på 

grunn av arealinngrepet. Protect Sápmis risikovurdering konkluderer med at avbøtende tiltak 

er nødvendig, og utredningen presenterer en «meny» av mulige tiltak. 

 

Rambøll vurderer 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, men 

fysiske tiltak som bom, inngjerding og støykrav er tatt med. Kommunen og/eller utbygger bør 
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vurdere også andre avbøtende tiltak, bl.a. samlede virkninger for reindriften ved revisjon av 

kommuneplanens arealdel. 

 

5.12  Risiko- og sårbarhet 

Risiko- og sårbarhetsanalysen i vedlegg 3 har identifisert 4 hendelser som har betydning for 

vurdering av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

 2   Grunnforhold/fare for utglidning 

 13/14  Hendelse på vei/i tunnel (farlig gods) 

 25   Støy fra industri 

 53   Brannsikkerhet 

 

 

 

Det er foreslått avbøtende tiltak i tabellen under for de identifiserte farer og uønskede 

hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres på en 

tilfredsstillende måte. Dette gjelder både anleggsfasen og den permanente situasjonen i 

planområdet. 

 
 

Tabell 4. Risikoreduserende tiltak 

Id Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

2 Grunnforhold/fare for 

utglidning 

Krav om geoteknisk vurdering tas med i 

planbestemmelsene pkt. 3.3. Det må gjennomføres 

geoteknisk vurdering av områdestabiliteten i 

planområdet for å definere eventuelle stabiliserende 

tiltak. 

 

13/14 Hendelser på vei 

(farlig gods) 

Gode beredskapsplaner for ulykker legges. Langnes 

sikres forskriftsmessig innsats fra brannvesen mv. 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. 

Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 
5 

 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

4. Meget sannsynlig/ 

periodevis, lengre 

varighet 

4 8 

 

25 

12 

 

 

16 

 

2 

20 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  
3 

 

 

6 

 

13/14 

9 

 

12 

 

 

15 

 

 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 

 

4 

 

53 

6 

 

8 

 

10 

 

 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Figur 16. Risikomatrise for relevante forhold jf. ROS-analysen (vedlegg 3) 



Planbeskrivelse – 20150005 Områderegulering for Langnes næringsområde 

 31 

med tanke på skader, brann og kjemikalieutslipp. 

 

25 Støy fra industri Grenseverdiene for støy (T-1442/2012 tabell 3) er tatt 

med i planbestemmelsene pkt. 3.7, og støy skal 

utredes som del av detaljregulering. Ved søknad om 

tillatelse skal støybildet for bebyggelse og 

uteoppholdsareal med støyfølsom bruk 

dokumenteres. I støyberegningen skal både omsøkt 

og omkringliggende virksomhet inngå. Beregningen 

skal vise støybildet både med og uten 

støybegrensende tiltak. 

 

53 Brannsikkerhet Beredskap for forskriftsmessig innsats ved brann bør 

gjennomgås. Det forutsettes prosjektert nødvendig 

slukkekapasitet ved utbygging. 

 

 

5.13  Samiske hensyn ved endret bruk av meahcci/utmark 

Sametinget har utarbeidet retningslinjer for vurderingen av samiske hensyn ved endret bruk 

av meahcci/utmark i Finnmark, jf. finnmarksloven § 4. Vurderingene skal være grundige og 

forsvarlige, og bidra til å sikre naturgrunnlaget for og sikre videre utvikling av samisk kultur, 

reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt en bærekraftig bruk og 

forvaltning av dette naturgrunnlaget på samenes egne premisser. 

 

Eksisterende: 

En stor del av Langnes er dyrkamark og må klassifiseres som innmark etter friluftslovens 

definisjoner. Dette medfører at finnmarkslovens § 4 andre ledd kun har begrenset 

virkeområde innenfor planområdet for Langnes.  

 

Kulturhistorisk gjennomgang og vurdering av dagens bruk av Langnes tilsier at de samiske 

interessene i all hovedsak knytter seg til reindrift. Det vises i den forbindelse til 

konsekvensutredningen for tema reindrift. Øvrige samiske interesser i planområdet er ikke 

identifisert i planarbeidet. Det kan imidlertid knytte seg interesser til utmarksbruk og fiske i 

tilgrensende bebyggelse til Langnes. Tradisjonelt har fjordbygdene hatt sterke samiske innslag 

og aktivt benyttet sjø (fiske) og utmark i næringsutøvelse og som kulturelt og 

identitetsbyggende fundament. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Konsekvenser for reindrift er behandlet i konsekvensutredningen. Øvrige samiske hensyn er 

ikke identifisert i planområdet. Planforslaget vurderes ikke som endret bruk av 

meahcci/utmark jf. finnmarkslovens § 4, da hoveddelen av områdets regnes som innmark. 

Influenspåvirkninger av planforslaget i form av landskapsvirkning og fiskeinteresser vurderes 

som små og ikke av nevneverdig betydning for samiske hensyn. 

 

5.14  Sosial infrastruktur 

Eksisterende: 

Området inneholder ingen sosial infrastruktur.  
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Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Planforslaget inneholder ingen sosial infrastruktur utover det som må forventes på en 

produksjonsbedrift. Kan avklares nærmere i samband med detaljregulering. 

 

5.15  Teknisk infrastruktur 

Eksisterende: 

Området er ikke tilrettelagt med kommunalteknisk infrastruktur. Det er registrert to private 

grunnvannsbrønner rett nord for planområdet. Dette er borete brønner i fjell, som antas å 

forsyne enkelthus. Øvrig bebyggelse antas å enten ha egne private uregistrerte brønner, eller 

privat vannforsyning via bekkeinntak i Gjermundbyelva. Det antas separate avløpsanlegg for 

bebyggelse med innlagt vann, med utslipp til sjø. Nærmeste vannverk er i Talvik.  

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

 

Vann 

Vedlagte forprosjekt for VA-løsninger har utredet to scenarier for virksomhet på Langnes; 1) 

Vannkrevende industri (fiskeforedling) og 2) Tørrindustri. Alternativ 1 baserer 

vannforsyningen på tilførsel fra Talvik vannverk, mens alternativ 2 utforsker muligheten for 

vannforsyning fra lokale vannkilder. Vannforsyning til Langnes planlegges med selvfall fra 

høydebassengene i planområdet. Det vises for øvrig til vedlagte VA-utredning for nærmere 

beskrivelse av dimensjonering og løsninger i de to scenariene. Prosjektkostnaden for VA-

anlegg er beregnet til 130 mill. kr ved vannkrevende industri og 20,5 mill. kr ved tørrindustri. 

 

El og belysning 

Alta Kraftlag har kapasitet til å forsyne området med elektrisitet via høyspent som er ført fram 

til tunnel i Langnesbukta. Kommunens veilysnorm gjøres gjeldende, jf. planbestemmelsene. 

 

5.16  Trafikkforhold 

Eksisterende: 

 

Vei og trafikk 

E6 forbi planområdet er i bruksklasse 10 (Bk10), maksvekt er 60 tonn og tillatt 

vogntoglengde er 24 meter. Dagens tall for årsdøgntrafikk (ÅDT) viser at det forbi 

planområdet er en ÅDT på 730. For strekningen fra Talvik til Hjemmeluft er det en ÅDT på 

1050 (kilde: NVDB, feb. 2016). Veien er under utbygging, og vil når utbyggingen er ferdig ha 

en god standard som tilfredsstiller dagens krav til veiutforming. 

 

Det forutsettes at E6 vest for Alta innen få år vil være ferdigstilt. For næringstransport 

forventes det ikke at det vil oppstå forsinkelser eller problemer på E6 i nærområdet. 

Fjelloverganger og strekninger med dårlig kurvatur byr erfaringsmessig på utfordringer, 

særlig om vinteren. De største utfordringene for langtransporten er E6 Kvænangsfjellet, E6 

Sennalandet/Hatter og rv. 93 Kløfta. 

 

Kollektivtilbudet er per i dag begrenset (daglig rutebuss til Tromsø og Øksfjord, samt ringrute 

til Talvik). 

 



Planbeskrivelse – 20150005 Områderegulering for Langnes næringsområde 

 33 

Farled og merker 

  

Figur 17. Navigasjonsinstallasjoner og farleder ved Langnes. Ved Isnestoften finnes fyr med lyssektorer. 

Det er også registrert ei stang/påle på Langnesholdskjæret. Midt i Altafjorden går hovedfarled med 

arealavgrensning i lysebrunt. Kilde: Kystverket/Kystinfo 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

 

Vei og trafikk 

E6 legges i tunnel mellom Storsandnes og Langnesbukt. Omleggingen medfører at dagens E6 

mot Isnestoften nedklassifiseres. Langnes næringsområde vil knytte seg på E6 via to kryss. 

Begge kryssene utformes med tanke på lange vogntog. Det samme vil felles adkomstvei i 

bredde 7 m til næringsområdets nedre (kai-) nivå, mens kryss mot næringsområdet øvre nivå 

dimensjoneres for tradisjonelle lastebiler. Breddeutvidelser i kurver følger veinormalen for 

A2-vei. Statens vegvesen har for øvrig prosjektert adkomstveiens forløp fra kryss mot dagens 

E6 ned til kote +7,5. 

 

Det er ikke forventet at etableringen vil medføre endringer i trafikkmengde eller 

trafikkmønster som utløser behov for tiltak på eksisterende vegnett. Økt trafikk vil gi noen 

negative konsekvenser i form av økt støy og støv langs E6, men dette vurderes å være av 

begrenset grad. Se for øvrig KU-rapportens kap. 11 for nærmere beskrivelse av transport- og 

trafikkforhold. 

 

Parkering 

Parkeringskravet til næringsområdet bestemmes av kommuneplanens arealdel, og må tas 

stilling til når virksomhet er nærmere klarlagt, dvs. i detaljregulering. Avhengig av hvilke 

virksomheter som etablerer seg innenfor næringsområdet vil det være behov for å opparbeide 

et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Det antas at svært mange vil benytte seg av bil til og 

fra området da kollektivtilbudet er begrenset.  

 

Det bør i tillegg opprettes tilrettelagete parkeringsplasser for langtransport i tilknytning til 

næringsområdet. Langnes næringsområde ligger langt fra nærmeste servicetilbud (Talvik og 

Alta) og det anbefales derfor at det tilrettelegges for døgnhvile innenfor eller i tilknytning til 
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næringsområdet. Aktuelle servicetilbud kan være tilgang til strøm, dusj, oppholdsrom, 

eventuelt enkle overnattingsfasiliteter. 

 

Kai og farled 

Kaiforholdene synes best i områdets sørlige del, noe som også framgår av forslag til 

situasjonsplan utarbeidet av Multiconsult (se figur 10). Dimensjonering av kai og havnetiltak 

er imidlertid svært avhengig av type virksomhet og fartøy som forventes å trafikkere. Temaet 

må derfor behandles også i detaljregulering. Det vises for øvrig til vedlagte kainotat (vedlegg 

5) for nærmere beskrivelse og maritime mulighetsvurderinger. 

 

Langnes næringsområde vurderes ikke å påvirke eksisterende farleder og 

navigasjonsinstallasjoner negativt. Når ev. kai er etablert, bør eksisterende installasjoner og 

kartinformasjon oppdateres. 

 

5.17  Universell utforming 

Eksisterende forhold: 

Området er ikke tilrettelagt for universelle løsninger. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

Det følger av Byggteknisk forskrift (TEK) at arbeidsbygning skal være universelt utformet. 

Dette forutsettes fulgt opp i senere detaljregulering(-er) og prosjektering av bygg og uterom. 

 

5.18  Verneverdier 

Eksisterende forhold: 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen ansvarlig myndighet, verken lokal, regional eller statlig har påvist automatisk freda 

kulturminner i området. Det stilles ikke krav om bevaring av kulturminner. Fra før er det to 

kulturminner som er registrert i området, men lokaliteten anses som tapt. Aktsomhetsplikten 

etter kulturminnelovens § 8 er tatt med i planbestemmelsene. Det vises for øvrig til vedlagte 

KU-rapportens kapittel om kulturminner og -miljø. 

 

Naturmangfold og naturmiljø 

Kunnskapsgrunnlaget i planområdet er svakt for planter og sopp, men noe bedre for fauna. I 

Rambølls KU-utredning (se vedlegg 4) for naturmiljø har en ikke kunnet finne noen 

kartlegging og verdivurdering etter håndbok 13 for området. Det er tidligere gjort en KU i 

forbindelse med Langnes som utskipingsområde for tunellmasser, men uten at terrestrisk 

naturmangfold og strandsonen er behandlet i tilstrekkelig grad. Det foreligger ingen 

feltundersøkelser for verken vegetasjon eller marine naturverdier (strandområdet) i 

forbindelse med vegvesenets KU for utskipingshavn på Langnes. 

 

Endringer/konsekvenser som følge av planforslaget: 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Automatisk freda kulturminner anses ikke for berørt av planforslaget. 
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Naturmangfold og naturmiljø 

Iht. T-1514 skal prinsippene i naturmangfoldloven (nml.) §§ 8-12 legges til grunn som 

retningslinjer for offentlig myndighetsutøving og konsekvensutredninger. I det følgende 

beskrives hvordan disse er ivaretatt i planforslaget. Da det potensielt eksisterer naturverdier i 

utredningsområdet på utredningstidspunktet (januar 2016), så mener vi det ikke er riktig å 

ignorere disse selv om det er vedtatt en reguleringsplan på et tidligere tidspunkt som kan 

ødelegge disse verdiene. 

 

For vurdering av kunnskapsgrunnlaget vises det til avsnittet under eksisterende forhold over. 

 

Påvirkning av sjeldne arter og verdifulle naturtyper vil bidra til nedbygging av verdifulle 

naturområder. Da en ikke kjenner naturverdiene godt nok i planområdet, er det vanskelig å si 

noe om samlet belastning, jf. nml. § 10. Generelt er det få registrerte naturbeitemarker i 

området. Dette kan skyldes flere forhold, bl.a. manglende systematisk kartlegging av slike. 

Det er derfor vanskelig å si noe om samlet belastning. 

 

Mangelfullt kunnskapsgrunnlaget for terrestrisk naturmangfold medfører at det foreligger 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet om tiltaket gjennomføres i 

forhold til nullalternativet, jf. føre-var-prinsippet i nml. Vi legger da til grunn at beitemarken 

er i god hevd, og at det finnes rødlistet beitemarksopp på lokaliteten som er bevart under eller 

tilbakeført etter Statens vegvesens anleggsperiode med tunnelen og masseutskipingen. 

Verdivurderingen er gjort med grunnlag i dette. Veileder T-1514 sier at når 

kunnskapsgrunnlaget i saken ikke gir tilstrekkelig svar på hvilke virkninger tiltaket kan ha for 

naturmangfoldet, skal føre-var-prinsippet i utgangspunktet tillegges stor vekt. Et ideelt utfall i 

en slik situasjon vil være å innhente mer kunnskap før vedtak blir truffet, noe som ikke er 

mulig gitt de tillatelser som er gitt.  

 

Etter Rambølls vurdering medfører tiltaket sannsynlighet for vesentlig skade på rødlistet 

beitemarksopp. Selv om det knytter seg usikkerhet til hvor store negative effekter tiltaket vil 

få for rødlistearter, legger Rambøll dermed til grunn at tiltaket vil få negative konsekvenser 

for rødlistet beitemarksopp, jf. nml. § 9 om føre-var-prinsippet. 

 

Generelt vil det være tiltakshavers ansvar å ta kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet, jf. nml. § 11. Dette betyr bl.a. tiltak som f.eks. å avstå fra å benytte arealer 

med spesielt verdifullt naturmangfold, å beskytte verdifullt naturmangfold under 

anleggsarbeidene, og ta hensyn til naturmangfoldet og bruke løsninger som gir det beste 

resultatet samlet sett, selv om dette vil kunne koste mer enn en enklere løsning. I dette tilfellet 

er det vanskelig å gi konkrete råd da kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.  

 

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder 

og maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig, jf. nml. § 12. 

Dette innebærer også utførelse/realisering av avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en 

bruke den løsningen som er best for naturen. Det skal ikke velges løsninger som gjør at 

forvaltningsmålene i vannforskriftens §§ 4 og 5 ikke nås. 
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5.19  Økonomi/gjennomføring 

 

5.19.1  Viktige bestemmelser/rekkefølgekrav 

Næringsområdet (BKB) skal detaljreguleres før det kan tillates byggetiltak på området, jf. 

plankrav i bestemmelsene pkt. 3.1. 

 

I planområdet gjelder følgende rekkefølgekrav til opparbeidelse av teknisk infrastruktur før 

brukstillatelse til tiltak kan gis. Disse forutsettes fulgt opp/tatt med i detaljregulering. 

 BVF og SV1 skal være opparbeidet før det kan gis brukstillatelse til tiltak i BKB. 

 Opparbeidelse av SV2 kan sløyfes dersom BKB ikke opparbeides med et øvre terrengnivå 

for bebyggelse og anlegg. 

 

 

5.19.2  Tidsplan for gjennomføring 

Alta kommune ønsker at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring 

første kvartal 2017. Planen forventes sluttbehandlet i løpet av året. Utfyllingsmassene trenger 

tid for å stabilisere seg. Øvrig byggearbeid skjer etter detaljregulering. Det er på nåværende 

tidspunkt ikke kjent når oppstart av detaljregulering er aktuelt. 

 

 

5.19.3  Kostnader/finansiering 

Pågående utfylling av Langnes skjer etter avtale med Statens vegvesen om kostnadsfordeling. 

Alta kommunes opplysninger om grov kostnadsberegning av utbyggingen, sammenstilt med 

Rambølls kostnadsvurderinger, gir følgende grove overslag over opparbeidelseskostnadene 

for Langnes: 

 

Grunnerverv 3,35 mill. kr 

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

Vann og avløp
1
 20,5 – 130 mill. kr 

Vei
2
 40610 og 40700 3,0 mill. kr 

Kai 24,0 – 35,0 mill. kr 

Sum prosjektkostnader 86 – 206 mill. kr 

 

Det er knyttet store usikkerheter til dette kostnadsoverslaget. Blant annet avhenger 

vannbehovet av type industri/virksomhet. Alle kostnader er ekskl. mva. og rentekostnader er 

ikke medtatt. 

 

 

5.19.4  Utbyggingsavtale 

Næringsområdet er i kommunalt eie i dag, så utbyggingsavtale er ikke aktuelt i øyeblikket. 

Spørsmålet om utbyggingsavtale kan aktualiseres på ny i samband med detaljregulering. For 

øvrig har kommunen som grunneier frihet til å inngå avtaler med framtidige utbyggere mv. 

                                                 
1
 VA-anlegg avhengig av vannkrevende industri eller tørrindustri jf. scenarier i VA-delutredning. 

2
 Gjelder fra der vegvesenets del av adkomstveien slutter. Forutsetter samtidig opparbeidelse. 
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6. Begrunnelse for valgte løsninger 
Bakgrunnen for planforslaget er Alta kommunes nåværende situasjon der ingen områder kan 

tilbys næringsetablerere som har behov for havn eller sjønære arealer over en viss størrelse. 

Industriområdene på Amtmannsnes, Bossekop, Skaialuft og Bukta har hatt en utvikling i og 

rundt seg som nå setter store begrensninger for videre næringsutvikling av disse områdene. 

Det er behov for å finne nye områder som kan ivareta Altas vekst på dette området. 

 

Gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel (vedtatt 2011) ble flere muligheter for 

sjønære næringsområder vurdert, og Kvenviknes ble satt av som framtidig industriområde. 

Rafsnes ble først vurdert, men planutvalget besluttet på grunn av store kostnader ved Rafsnes 

å igangsette planlegging av Kvenviknes. En regulering av Kvenviknes vil ta tid, og i søken 

etter arealer som kan reguleres raskere, har Langnes pekt seg ut. Mye på grunn av tilgangen til 

overskuddsmasser fra tunnelen Storsandnes – Langnesbukt, men også på grunn av det 

potensielle arealet, nærheten til sjø med mulighet for havn og nærheten til nye E6 som gir 

kjøretid til Alta på 30 minutter, og til Talvik på 10 minutter. 

 

Det er avgjørende for Alta at næringslivet sikres utviklingsmuligheter, og at tilgangen til 

sjønære næringsarealer av en god størrelse ikke setter begrensninger for dette. For å bidra til 

utviklingsmuligheter for det eksisterende næringslivet, og samtidig legge til rette for 

nyetableringer, er planforslag for Langnes næringsområde utarbeidet. Planforslaget sikrer 

dessuten samfunnsnyttig bruk av overskuddsmassene fra Statens vegvesens tunnelarbeid. 

 

Det er gjennom planprosessen og utforming av plankart og bestemmelser søkt å minimere de 

negative konsekvensene av utbyggingen samt sikre berørte interesser i området så langt som 

mulig. Særlig vekt er lagt på konsekvensutredning av reindrift, der kumulativ metode utviklet 

av Protect Sápmi er benyttet etter tilråding fra reinbeitedistriktet. Kommunen ønsker en 

minnelig løsning som ivaretar både kommunens og reindriftens interesser. Den videre 

prosessen må avklare dette nærmere. 
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VEDLEGG 
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Vedlegg 1: Referat fra oppstartsmøte 
 

1. Om planinitiativet og forslagsstiller 
 

Arbeidstittel 

 

Områderegulering Langnes næringsområde 

 

Initiativet gjelder    

X Områdeplan med krav om KU 

 Detaljplan 

 Mindre endring av:  

Tiltakets adresse Langnes 

Berørte eiendommer 10/9, 10/10,10/70 

Planens formål/hensikt Tilrettelegge for næringsområde med tilhørende infrastruktur 

(sjøretta industri) 

Tiltakshaver Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling 

Planfaglig ansvar Firma:  

Alta kommune/Rambøll, Kongleveien 45, 9510 Alta 

 

Prosjektansvarlig: 

Hallgeir Strifeldt/Håvard A Hagen 

Andreas Foss Westgaard 

 

 

 

2. Om oppstartsmøtet 
Møtested Alta rådhus 

Møtetidspunkt/ramme Torsdag 04.12.15, klokken 0900-1000 

Deltakere Fra kommunen: 

Hallgeir Strifeldt (ASU), Håvard A. Hagen(ASU), Johan 

Fredrik Nilsen (Kommunale bygg)  

Fra konsulent: 

Andreas Foss Westgaard 

Edvard Einarsen 

Referent Saksbehandler  

 

3. Saksopplysninger 
Arkivsaksnr  15/869 og 15/5738 

Planident 2012_20150005 

Saksbehandler Navn: Håvard A. Hagen 

Kontaktinfo: havhag.alta.kommune.no 

78 45 51 14 
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4. Gjeldende planer 
 

Planstatus 
Gjelder Plan Formål Vedtaksdato 

X Kommuneplanens 

arealdel for Alta 

LNFR, veg og kombinert formål i sjø 

og vassdrag 

 

 Reguleringsplan   

 

Planer, mve, dispensasjonssøknader under utarbeidelse i og inntil planområdet 
Status Plan Formål Forslagsstiller 

 Storsandnes-Langnesbukt Parsell 1 Reguleringsplan E6 Vest SVV 

 E6 Langnesbukt- Jansnes Veiutbygging SVV 

 Dispensasjon i vedtak DS 

PLN 199/15 

  

 

Andre kommunale planer, vedtekter, utredninger mm som er relevant  

Statlige planretningslinjer (SPR), bestemmelser med mer som er relevant for 

planarbeidet 
Aktu

ell 

 Merknad 

x Samordn. 

Areal/transport 

Statlige planretningslinjer (SPR)  og rikspolitiske 

retningslinjer (RPR) for bolig, areal og 

transportplanlegging skal ligge til grunn for arbeidet 

2014 

x Barn og planlegging RPR for å styrke barn og unges interesser i planlegging 

(1995) (Mindre relevant) 

x Klima og energi SPR for klima og energiplanlegging i kommunene (2009) 

x Verna vassdrag RPR for verna vassdrag (212/5 Vassbotnelva er verna 

relevant i forhold til V/A) 

x Riks- og fylkesveier Se veiledere SVV 

x Strandsone langs sjø SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen (2011) 

 Parkeringsvedtekter  

x Geotekniske rapporter  

 Andre?  
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5. Viktige tema i planarbeidet 
 

Tabellen under angir viktige, planfaglige tema jf. bestemmelse § 1.3 i Kommuneplanens 

arealdel for Alta (KPA), som må vurderes evt. utredes i det videre planarbeidet, og som skal 

kommenteres nærmere i planbeskrivelsen.  

 

Forslagsstiller må selv – på bakgrunn av bla innspill i forvarslingen – vurdere om det er flere 

forhold som er relevant å vurdere i saken.  

 
Tema Merknad 

1. Konsekvensutredning Egen metode for KU reindrift. Metode avklares i felles 

møte med reinbeitedistriktet. 

 

0 alternativet skal vurderes. 

 

Behov for nærmere undersøkelser må vurderes av 

konsulent. 

 

Det må også gis en vurdering av undersøkelser og tiltak 

som må gjøres for å overvåke og klargjøre de faktiske 

virkningene av planen 

 

2. By- og stedsutvikling  

3. Barns og unges 

interesser 

 

4. Byggeskikk og estetikk Grad av utnytting må fastsettes i 

plankart/bestemmelsene. Teknisk forskrift kapittel 5 

benyttes. Se veileder H-2300 «grad av utnytting» 

(Kommunaldep) 

5. Demografiske forhold  

6. Folkehelse Alle utredningstema i KU sees i sammenheng med 

folkehelse. 

7. Friluftsliv  

8. Landskap og natur Landskapsvirkningene synliggjøres med skisser. 

Mudring i sjø krever søknad til fylkesmann etter 

forurensningsforskrift kap. 22. Er søkt. svar i januar. 

9. Lokalklima Vind og bølgevurderinger er foretatt av multiconsult i 

rapport: 712469-RIMT-RAP-001 oversendes konsulent 

10. Miljøvennlig/alt. 

Energiforsyning 

Må vurderes. 

11. Naturressurser  

12. Risiko- og sårbarhet Grenseverdi for støy tas inn i bestemmelsene. 

ROS analyse må utarbeides i tråd med veileder fra DSB 

«samfunnssikkerhet i arealplanlegging» 

 

Grunnundersøkelser er gjennomført. Rapport 712598-

RIG-RAP-002 samt 712598-RIG-RAP-001 oversendes 

konsulent. 
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13. Samiske interesser  Endret bruk av utmark må vurderes. Se 

kommuneplanens vedlegg 3 «samiske interesser». 

14. Reindrift Møter med Lakkonjarga må gjennomføres. Kommunen 

og konsulent har dialog med og forholder seg til 

Reinbeitedistriktet. Trekkleier nord for Langneset. 

Unødvendige hindringer unngås i så stor grad som 

mulig. 

15. Sosial infrastruktur  

16. Teknisk infrastruktur 

og Kollektivtransport 

Tillatelser i henhold til havne og farvannsloven er gitt, 

utfyllingsområdet må merkes mens arbeid pågår. 

 

17. Universell utforming  

18. Verneverdier  

19. Gjennomføring/ 

utbyggingsavtale 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til bruk av 

overskuddsmasser er gitt i vedtak: DS PLN 199/15 

(15/1565-5) 

 

 

20. Felles plan -og 

byggesak 

 

21. Annet Muligheter for krav til detaljregulering av deler av 

planområdet må vurderes. 

 

6. Varsel om oppstart 
 

Alta kommune varslet om oppstart av planarbeid 27.03.2015. Innspill som kom inn i 

varslingsperioden ble gjort tilgjengelig for planfaglig konsulent ved utlysing av oppdraget. 

 

7. Innlevering av planforslag – krav til materiale 
 Merknad 

1. Plankart 

     

Leveres på SOSI-format (Sosifilen må være 

georefert) og PDF jf. Nasjonal 

produktspesifikasjon, se link 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan-

-og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-

.html?id=570324 

2. Bestemmelser/retningslinjer Alta kommunes mal benyttes 

3. Planbeskrivelse med KU Alta kommunes mal benyttes 

4. Annet materiale Forprosjektering V/A 

Havnefaglig (kai) utredning 

 

Det forutsettes at disse utredningene leveres 

samtidig med plandokument for øvrig i en samlet 

leveranse. (Komplett planforslag) 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
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Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. Planforslaget 

blir ikke behandlet før materialet er komplett og i hht maler og avtale med kommunen på 

oppstartsmøtet. 

 

 

8. Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 
Planstatus  Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan- 

Samsvarer med arealformålet. 

x Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan  

Kreves KU x Ja 

 Nei 

 

Plankrav 

x Områdeplan 

 Detaljplan 

 Mindre vesentlig endring av plan 

Annet 

 

 Det vises for øvrig til konkurransegrunnlag med vedlegg datert 

23.09.2015. 

 

Milepæl for midtveis i prosjektet settes til når kommunen og 

Statens vegvesen har gitt tilbakemelding på foreløpig planskisse 

uke 4. jf. fremdriftsplan i tilbudsbrev pkt. 2.  

 

 

 

9. Framdrift 
Planarbeidet er varslet av Alta kommune. Konsulenten planlegger i henhold til 

tilbudsdokumentet å sende inn komplett planforslag til kommunen i uke 8 2016.  

 

 

10. Godkjenning av referat (NB!) 
Referatet og Alta kommunes merknader og innspill bygger på de opplysninger og planfaglige 

forhold som forelå på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted.  

 

Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 

senere saksbehandling.  

 

Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede 

planfaglige vurderinger. 

 

Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner 

med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. 

 

Referat, datert 04.12.15 

Referent: Saksbehandler 

Referatet er godkjent av forslagsstiller: (dato, sign) 
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Vedlegg 2: Innspill 

 
2.1 Parter som er varslet 
Parter som er varslet fremkommer av adresselisten nedenfor. De som har avgitt uttalelse til 

varsel er merket med rødt. 

 

Alta Fiskarlag 

 

v/ Sondre Kristoffersen, 

Buktavn. 23 9515 ALTA 

ALTA HAVN KF 

 

POSTBOKS 2237 9508 ALTA 

Alta kommune - 

Kommunalteknikk 

 

PB 1403 9506 ALTA 

Alta kommune / Grunnforvalter 

    Alta kommune / Oppvekst og 

kultur 

 

Kulturvirksomheten 9506 ALTA 

Alta kommune Drift- og utbyggingssektoren 

 

9506 ALTA 

Alta kommune Samfunnsutvikling 

 

Næring og Landbruk 9510 ALTA 

Alta kommune/Oppmåling og 

byggesak 

 

Postboks 1403 9506 ALTA 

Alta Kraftlag SA 

 

Markveien 46 9509 ALTA 

Alta Laksefiskeri Interessentskap 

 

Steinfossveien 1 9518 ALTA 

Alta Næringsforening 

 

Postboks 1360 9510 ALTA 

Alta Zoologisk Forening v/Anders 

Ims 

 

Øverbygdveien 31 9512 ALTA 

Anders Fallsen Torbjørn Telemarksvingen 22 3610 KONGSBERG 

Anne 

Flinskau 

Gunnbjørg Manglebergveien 4 D 678 OSLO 

As 

Grieg Seafood 

Finnmark Postboks 1053 9503 ALTA 

As Alta Sjøfarm Kvenvikveien 95 9518 ALTA 

Avinor AS 

 

Postboks 150 2061 GARDERMOEN 

Barn og unges representant for 

pbl.§9-1 

 

v/kultursektoren 

  Biblioteket 

 

Pb. 1274 9505 ALTA 

Bivdi, Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon Smørfjord 9713 RUSSENES 

Cermaq Norway AS 

 

Nordfold 8286 NORDFOLD 

Direktoratet for mineralforvaltning 

 

Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM 

Eldrerådet 

 

Alta kommune 9506 ALTA 

ELTELE AS 

 

Kunnskapsparken 9504 ALTA 

 

Haraldsen Randi 

Marie Solbergskogen 4 1406 SKI 

FFR avd. Alta 

 

Bjørn Wirkolasvei 2 9510 ALTA 

Finnmark fylkeskommune - Areal- og kulturvernavd. 

 

9815 VADSØ 

Finnmarkseiendommen 

 

Postboks 133 9811 VADSØ 

Fiskarlaget Nord 

 

Postboks 59 9251 TROMSØ 

Fiskeridirektoratet Region 

Finnmark 

 

Postboks 185 Sentrum 5804 BERGEN 

Fjellheim Bengt 

   Forum for Natur og Friluftsliv 

Finnmark 

 

Postboks 26 9900 KIRKENES 
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Fredrik Fallsen Jan Høviksvingen 16 A 1363 HØVIK 

Fylkesmannen i Finnmark - 

Miljøvernavd. 

  

9815 VADSØ 

Haukland Jon-Håvar 

   Heitmann Trond Inge 

   Helse- og sosialsektoren 

 

Markveien 29-31 9510 ALTA 

i hht. adresseliste 

    Isnestoften Grendelag 

 

v/Reidun Jungård 9512 ALTA 

Kate Knutsen Langnesveien 333 9540 TALVIK 

Kolbjørn Moe Langnesveien 333 9540 TALVIK 

Kristoffersen Jørgen 

   Kystverket Troms og Finnmark 

 

Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

LENSMANNEN I ALTA 

 

Postboks 1314 9506 ALTA 

 

Fallsen Berit Anita Skoklekroken 16 1450 NESODDTANGEN 

Mattilsynet 

 

Distriktskontoret Vest-

Finnmark 2381 BRUMUNDDAL 

Miljø, Park og Idrett 

 

Alta kommune - her 

  

Moen 

Tor Helge 

Reinsnes 

   Naturvernforbundet i Finnmark 

 

Postboks 218 9915 KIRKENES 

No 

Statens Vegvesen 

Region Postboks 1403 8002 BODØ 

Nornett AS 

 

Postboks 220 9502 ALTA 

Norsk Ornitologisk forening avd. 

Finnmark 

 

v/ Jo Inge Vidal 9700 LAKSELV 

NRS Finnmark AS 

 

Postboks 1154 9504 ALTA 

NVE REGION NORD 

 

Kongensgate 14-18 8514 NARVIK 

Randolf Knutsen Kåre Langnesveien 335 9540 TALVIK 

Reinbeitedistrikt D-26 Lakkonjarga 

 

v/Hans Ole Eira 9525 MAZE 

Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta Alta kommune 9506 ALTA 

Sámediggi - Sametinget 

 

Ávjovárgeaidnu 50 9730 KÁRÁSJOHKA/KARASJOK 

Samfunnsutvikling v/næringssjefen 

  

9506 ALTA 

Skogbrukssjefen 

 

her 

  Statnett SF, Region Nord-Norge 

 

Raipas 9509 ALTA 

Strømseth Øyvind 

   Sund Tor Håvard 

   Svend Knutsen Langnesveien 343 9540 TALVIK 

Svend Knutsen Langnesveien 343 9540 TALVIK 

Talvik Bygdelag 

 

v/ Leder Lars Morten Larsen 9540 TALVIK 

Talvik Jeger- og fiskerforening 

 

Storelvveien 19 9540 TALVIK 

Telenor, Servicesenter for 

nettutbygging 

 

Postboks 7150 5020 BERGEN 

Toften Velforening 

 

v/Johannes Simonsen 9540 TALVIK 

Tromsø Museum - 

Universitetsmuseet 

 

Postboks 6050 9037 TROMSØ 

Vegvesen Statens Postboks 8142 Dep 33 OSLO 
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2.2 Referat av innspill til oppstartsvarsel 
Til varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram av 27.03.15 kom det i alt 15 

innspill/merknader gjengitt på de følgende sidene. 

 

Statlige og regionale myndigheter 

 
1. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen 

Brev av 05.05.15 (mottatt: 12.05.15): 

1. Fylkesmannen i Finnmark minner om alle statlige planretningslinjer (SPR) og 

rikspolitiske retningslinjer (RPR) som skal ligge til grunn for planarbeidet. De mest 

aktuelle er: 

- SPR for bolig, areal og transportplanlegging 

- SPR for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

- SPR for klima- og energiplanlegging i kommunene 

Mindre relevante til denne planen (men fortsatt gjeldende) er: 

- RPR for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

- RPR for verna vassdrag 

2. De minner også om at vurderingene etter Naturmangfoldlovens §§ 8-12 bør fremgå av 

planbeskrivelsen. 

3. Minner om at Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2012) gjelder ved etablering av ny 

industri/næringsvirksomhet. Viser til ulike grenseverdier for støy fra industri og 

næringsvirksomhet, samt veileder (M-128-2014) til retningslinjen. 

Fylkesmannen anbefaler at det tas inn tallfestede grenseverdier for støy i 

planbestemmelsene. 

4. Fylkesmannen ber om at landskapsvirkningene av planen blir synliggjort med skisser. 

5. Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i reguleringsbestemmelsene. 

6. Plannavn, nasjonal arealplan-ID og kvalitetssikring av plankartet. Viser til kart- og 

planforskriftens § 9 og 10 som stiller krav til framstilling av endelig vedtatt arealplan, 

plankart, kodeverk og nasjonal arealplan-ID, og særskilte krav til digital plan. 

7. Minner om at mudring i sjø krever søknad til Fylkesmannen etter 

forurensingsforskriftens § 22. 

8. Planområdet ligger innenfor reinbeitedistrikt 26 Lakkonjarga (vår/sommerbeite). 

Fylkesmannen gjør derfor oppmerksom på at det vil forekomme rein i området som det 

bør tas hensyn til. Det bør ikke føres opp stengsler og andre hindringer som stenger 

reinens naturlige trekkleier i området. 

9. Det er nødvendig med en systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse iht. pbl. § 4-3 i 

utbyggingsplaner. Fylkesmannen minner om at alle oppfølgende og avbøtende tiltak 

som identifiseres i forbindelse med ROS-analysen må inngå som en del av 

planbestemmelsene. 

Det er også viktig at ROS-analysen tar høyde for framtidige klimaendringer som 

sannsynligvis vil gi havnivåstigning og mer nedbør og flere stormer og økt fare for 

flom og skred. De viser også til at Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap har 

utarbeidet en veileder for kartlegging av risiko og sårbarhet, «Samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging». 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

1. Punkt 2.1 om Nasjonale føringer oppdateres med de riktige statlige og rikspolitiske 

retningslinjene. 
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2. Iht. planprogrammet tas vurdering etter naturmangfoldloven med i planbeskrivelsene 

sammen med beskrivelse av naturressursene. Naturmangfold er også et eget punkt i 

konsekvensutredningen. Innspillet anses dermed ivaretatt. 

3. Innspillet tatt til etterretning, og vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av 

planen. 

4. Innspillet tatt til orientering for videre arbeid med planen. 

5. Innspillet tatt til orientering for videre arbeid med planen. 

6. Planen har fått plannavn og nasjonal arealplan-ID iht. Kart- og planforskriften. Alta 

kommune stiller krav til at planforslaget utarbeides etter gjeldende forskrifter, og at 

SOSI-kontroll gjennomføres av plankartet. Innspillet er dermed ivaretatt. 

7. Tatt til orientering, og vil bli fulgt opp i forbindelse med planarbeidet og 

dispensasjonen. 

8. Tatt til orientering. Egen uttalelse er hentet inn fra Reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga, 

og konsekvenser for reindrifta er tatt med som eget punkt i konsekvensutredningen. 

9. Innspillet blir ivaretatt i planarbeidet. Planlagte ROS-analyser er listet opp i 

planprogrammet. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Fylkesmannens merknader vurderes som tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 

 

 
2. Finnmark fylkeskommune, Seksjon for plan, kulturminner og miljø 

Brev av 05.05.15 (mottatt: 20.05.15): 

Planfaglig uttalelse til planprogramforslag: 

 Finnmark fylkeskommune ser at tiltaket ikke er i tråd med overordnet plan, og støtter 

kommunens vurdering om at tiltaket kommer inn under forskrift for 

konsekvensutredning § 2, bokstav d). I tillegg er det bra at det settes krav om 

detaljreguleringsplan for tiltak innenfor områdereguleringsplanen. 

 Planprogrammet er ellers kortfattet og oversiktlig. Det inneholder i hovedsak de 

formelle kravene som er satt i plan- og bygningsloven. Det er et krav etter pbl. § 4-1 at 

planprogrammet skal tydeliggjøre behovet for spesifikke utredninger i forbindelse med 

planarbeidet. Planprogrammet skal gi en oversikt over hvilke alternativer som vil bli 

vurdert. Dette må følges opp i planarbeidet. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse/innspill: 

 Finnmark fylkeskommune har befart deler av området ved tidligere anledninger, men 

det ble ikke påvist noen automatisk freda kulturminner fra førreformatorisk tid. I 

forbindelse med anlegning av veien ble det gjort funn av gjenstander som kan dateres 

til yngre steinalder. Funnstedet er avmerket ved ØK-kartleggingen på slutten av 1960-

tallet og ligger innenfor planområdet. FFK har imidlertid ikke klart å finne 

forhistoriske aktivitets- eller bosetningsspor i området, lokaliteten må derfor anses som 

tapt. 

 FFK kjenner til at det er registrert en lokalitet med id.8627 i Askeladden, som ligger 

lengst øst/ytterst på Langnes. FFK viser til uttalelse fra Sametinget vedr. dette. 

 FFK minner til slutt om aktsomhetsplikten, som bør tas med i 

reguleringsbestemmelsene, og skriver et forslag til bestemmelse. De minner om at 

Tromsø museum er kulturminnemyndighet for kulturminner i og under vann. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Aktsomhetsplikten er medtatt som retningslinje i planbestemmelsene. Innspillet er for øvrig 
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notert. 

 

 

3. Sametinget 

 Sametinget meddelte i brev av 30.06.15 at de ved en inkurie ikke fikk avgitt uttalelse til 

planprogramforslaget. Det informeres om automatisk fredet kulturminne innenfor 

planområdet (ID 8627). 

 Alta kommune søker i brev av 25.08.15 om dispensasjon fra kulturminneloven for 

frigivelse av kulturminnet.  

 Sametinget meddelte i brev av 04.09.16 de har gjennomført kontrollbefaring på 

Langnes og undersøkt kilder. Konklusjonen av kontrollbefaring og dypere arkivsøk er 

at det med all mulig sannsynlighet ikke er snakk om automatisk fredete samiske 

kulturminner ute på Langneset. Sametinget vil på bakgrunn av dette endre 

vernestatusen på ID 8627 til ikke-fredet kulturminne. Dette innebærer at 

dispensasjonsbehandling ikke er nødvendig. Det blir da opp til Alta kommune å 

fastlegge arealbruken i området og vurdere om deler av Langneset skal spares fra 

utbygging. Sametinget som kulturminnemyndighet har ingen ytterligere merknader til 

saken. 

 

Plankonsulentens kommentar: Aktsomhetsplikten er medtatt som retningslinje i 

planbestemmelsene. Innspillet er for øvrig notert. 

 

 
4. Avinor AS 

Brev datert 22.04.15: 

 Planområdet berører ikke restriksjonsplanen for lufthavnen, jf. kap 10 og 11 i Forskrift 

om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2 av 06.07.06. 

 Planområdet berører ikke byggerestriksjoner rundt flynavigasjonsanleggene ved 

lufthavnen. Nærmeste navigasjonsinstrument er en lokator ved Talvik, ca. 5 km sør for 

planområdet, og blir ikke påvirket av de aktuelle planene. 

 Avinor ser det som lite ønskelig at det etableres høye skorsteiner/piper med utslipp av 

røyk, gasser eller ild på næringsområdet. Skulle det være tilfelle må det tas med i 

bestemmelsene for planen et punkt om at det må gjennomføres en risikoanalyse i 

forhold til flysikkerheten. 

 Avinor gjør til slutt oppmerksom på gjeldende regelverk ved etablering av høye 

bygg/anlegg og ved bruk av tårnkraner i anleggsperioden. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

Hvilken type virksomheter som skal få etablere seg på området er et tema som skal tas opp 

i planprosessen. Punktet om risikoanalyse i forhold til flysikkerhet vil bli fulgt opp i 

planprosessen, og tatt med i bestemmelsene til planen dersom det er aktuelt med denne 

type virksomheter. 

 

Plankonsulentens kommentar: 

Planforslaget åpner for industri/lager. Det er på nåværende tidspunkt ikke klart hvilke 

virksomheter som skal etablere seg på Langnes, men uavhengig av dette skal området 

detaljreguleres før byggetiltak kan settes i gang. 
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5. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Region nord 

E-post av 29.05.15: 

 De tema som NVE mener er viktig å ivareta er omtalt i planprogrammet. De trekker 

også frem at det ser ut til å være fokus på geotekniske undersøkelser i forbindelse med 

utfylling på land og i sjø. NVEs generelle innspill er for øvrig vedlagt e-posten. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet tas til orientering. 

 

 
6. Fiskeridirektoratet 

Brev datert 24.04.15: 

 Viser til kartlegging som er utført av fiskeområder i Finnmark, som er tilgjengelig via 

kartløsning på direktoratets nettsider. 

 Det er gjort følgende registreringer i/nært området: 

- Fiskefelt for passive redskaper (garn, line, jukse, snurrevad) i umiddelbar nærhet av 

planområdet 

- Fiskefelt for aktive redskap (not og trål) lenger ut i fjorden 

 Fiskeridirektoratet kommenterer at det er positivt at kommunen ønsker å bruke 

overskuddsmassene fra E6 Alta Vest utbyggingen til samfunnsnyttige formål istedenfor 

å dumpe dem i sjø. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet er tatt til orientering. Det er i planprogrammet lagt opp til at det skal gjøres 

konsekvensutredninger mtp. vannmiljø, forurensing (herunder forurensing av 

sjøbunnsoverflaten og vann), og naturmangfold. Innspillene vurderes å være ivaretatt 

gjennom planprogrammet og vil bli tatt med videre i arbeidet. 

 

 
7. Kystverket 

Brev datert 15.05.15: 

 Planområdet ligger i kommunens sjøområde. Planlagte tiltak innenfor planområdet som 

krever tillatelse etter havne- og farvannsloven må få tillatelse fra kommunen. Unntaket 

er for tiltak som faller innenfor tiltaksforskriften, som krever tillatelse fra Kystverket. 

 Kystverket viser til at planen bør inneholde opplysninger om gjeldende regelverk 

utover planbestemmelsene alene. Dette vil gjøre planen mer informativ og 

hensiktsmessig for brukere og utbygging. 

 Alle tiltak langs land og ut i sjøen må i tillegg til behandling etter plan- og 

bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. Det 

minnes også om andre hensyn som må tas i forbindelse med tiltak i og nær sjø. 

 Fordi Langnes ser ut til å ligge noe åpent til i forhold til vær fra nord og sør, bør det 

gjøres maritime egnethetsvurderinger knyttet til: 

- Inn- og utseilingsforhold 

- Ankringsområder 

- Havneforhold, herunder dybder, manøvreringsareal, havsjø, langperiodiske bølger, 

skjermingsbehov etc. 

- Arealbehov – tilgjengelige bakarealer vil være avgjørende for havnedriften. Det bør 

derfor vurderes hvilken aktivitet det planlegges for mht. hvilke krav til arealer 

denne aktiviteten vil ha. 
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Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet tas til orientering. Maritime egnethetsvurderinger legges til i planprogrammet 

under punkt 5; Behov for grunnlagsdata/delutredninger. 

 

 
8. Tromsø Museum – Universitetsmuseet 

Brev datert 14.05.15: 

 Viser til at de utførte befaring av tiltaksområdet i fjæra i forbindelse med Statens 

vegvesens planlagte utskipingsområder i Gjermundby og Langnes. Det ble ikke påvist 

automatisk verna kulturminner eller andre funn av kulturhistorisk interesse innenfor det 

undersøkte området. 

 Varsel om oppstart av områderegulering for Langnes næringsområde vil omfatte 

betydelig større tiltak ved Langnes. Etter å ha vurdert et oversiktskart fra Multiconsult 

med mer informasjon om tiltaksområdet, konkluderer Tromsø Museum med at selv om 

befaringen ikke dekte den ytre delen av utfyllingsområdet, er det lite sannsynlig at det 

forekommer kulturminner under vann i dette området. Dette er basert på den 

eksponerte beliggenheten, og begrenset eldre maritim virksomhet i området. 

 Tromsø Museum sier at de derfor ikke har merknader til tiltaket som planlegges i sjøen 

eller planforslaget. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet tas til orientering. 

 

 

 

Kommunale myndigheter 
 

9. Alta kommune, Samfunnsutvikling, Næring og landbruk 

Brev av 08.05.15: 

 Jordbrukssjefen i Alta kommune gjør oppmerksom på at gnr. 10 bnr. 9 og 70 er en 

landbrukseiendom, hvorav om lag 20 dekar er fulldyrket areal. Det anmodes om at 

forholdene for landbruket blir tatt med i konsekvensutredningen, samt at Alta 

bondelag, Alta bonde- og småbrukerlag og dagens driver av gnr. 10 bnr. 9 og 70 tas 

med i adresseliste for informasjon i saken. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet tas til etterretning. Konsekvenser for landbruk legges til som eget punkt i 

konsekvensutredningen. Alta bondelag og Alta bonde- og småbrukerlag, samt dagens 

driver av landbrukseiendommen blir lagt til i adresseliste for videre informasjon i saken. 

 

 
10. Alta kommune, Drift- og utbyggingssektoren, Kommunalteknikk 

Brev av 12.05.15 (mottatt: 13.05.15): 

 Alta kommune har ikke vann og avløp i området. Ved industri som har stort vannbehov 

er Talvik vannverk nærmeste kilde. Det må påregnes at vannverket må bygges ut for å 

kunne levere til Langnes næringsområde. Kostnader til dette, samt overføringsledning 

mellom Talvik og Langnes må tas med i etableringskostnadene for næringsområdet. 

 Det bør i planarbeidet utredes og beskrives hvordan systemene for vei og avløp skal 
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løses. 

 Kravene i kommunal VA-norm og veinorm må følges. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet tas til etterretning. Kostnader til utbygging av vannverk og overføringsledning 

tas med i etableringskostnadene for næringsområdet. Øvrige innspill anses som ivaretatt 

gjennom planprogrammet, og blir fulgt opp i det videre planarbeidet. 

 

 
11. Alta kommune, Tjenesteområde helse og sosial, Helseadministrasjon 

Brev av 15.05.15 (mottatt: 21.05.15): 

 Kommuneoverlegen vurderer saken i forhold til lov om folkehelsearbeid kap. 3 om 

miljørettet helsevern, og har følgende kommentarer: 

- Kravene i forskrift om miljøretta helsevern må være ivaretatt, spesielt kapittel 3 og 

§§ 7-9 som omfatter miljø- og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer. 

- Kommuneoverlegen fremhever at det er positivt at det gjennomføres 

konsekvensutredning, og peker på at når en utreder for forurensing, må også støy 

vurderes. De sier videre at alle punktene som skal utredes må ses i sammenheng 

med folkehelse, og det bør fremkomme tydelig. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

Innspillet tas til etterretning. Støy er lagt inn som eget punkt under konsekvensutredning 

for forurensing. Det er i tillegg i følge planprogrammet lagt opp til ROS-analyser av støy, 

støv og forurensing, og en støyfaglig utredning for å dokumentere at krav til innendørs og 

utendørs støy oppnås. 

 

 
12. Alta Havn KF 

Brev av 11.05.15 (mottatt: 15.05.15): 

 Alta Havn forutsetter å bli tatt med i arbeidsgruppe når man skal avklare kai og 

kailøsning. 

 Som et innspill tidlig i prosessen vil de likevel gjøre oppmerksom på at en ved 

planlegging av kailøsninger må ta hensyn til hvilken type skip kaien skal betjene. 

Avhengig av type fartøy vil det kunne stilles vidt forskjellige krav til både kailøsning, 

sertifisering, sikkerhet, og bakområdene i tilknytning til kai. 

 De minner også om at geografisk plassering av kai i forhold til vær og klima vil være 

avgjørende for kaiens utforming og anvendbarhet/funksjon. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

I planprogrammet er det spesifisert at det skal gjennomføres arbeidsmøter der blant annet 

Alta Havn bør være med. Innspillet anses som ivaretatt av planprogrammet, og vil følges 

opp i det videre planarbeidet. 

 

 

 

Organisasjoner 

 
13. Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) 

Brev av 12.05.15: 
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 ALI har ingen innvendinger til områderegulering av Langnes næringsområde. 

Forutsetter at det gjennomføres konsekvensutredning for vannmiljøet i området. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

Det vurderes at innspillet ivaretas gjennom planprogrammet, og vil bli fulgt opp i 

planprosessen. 

 

 

14. Toften Velforening 

E-høringssvar datert 18.05.15: 

 Toften velforening ber om at det tilrettelegges for industridrift, og ønsker at vann, 

avløp, strømforsyning og fiber blir en del av planen. Er bekymret for at om det ikke 

tilrettelegges for industri, vil området være uinteressant for næring og bli benyttet som 

lagerplass. 

 De viser også til at det er dårlig vannkvalitet på Toften, og ønsker at det ses på 

muligheter for å videreføre vannforsyning til Toften. Det samme gjelder for fiber. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

Det er også kommunens intensjon at området skal tilrettelegges for industri. Det er ikke 

ønskelig å la så verdifulle arealer bli lagringsplass. 

De andre punktene anses som ivaretatt i planprogrammet, og vil bli behandlet gjennom 

utarbeidelsen av planen. 

 

 

Private parter (grunneiere, rettighetshavere, naboer, gjenboere med mer) 

 

15. Reinbeitedistrikt D-26 Lákkonjárga (D-26) 

Brev datert 31.05.15: 

 Styret i reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga gjorde et vedtak 12.03.15 hvor de vurderer 

etableringen som en stor ulempe for reindrifta i distriktet. De ønsket videre å komme i 

dialog med utbyggerne for å bli bedre kjent med planen for å grundigere kunne vurdere 

omfang og konsekvenser. De ba kommunen arrangere et første møte mellom reindrifta 

og utbyggerne, og besluttet til slutt at styret skal avgi høringsuttalelse til 

reguleringsplanen når den kommer på høring, særlig med tanke på 

konsekvensutredning for reindrift. 

 D-26 viser så til at det ble avholdt et dialogmøte mellom styret i reinbeitedistriktet, 

Alta kommune og Greig Seafood ASA 22.05.15, og at styret i etterkant har behandlet 

saken igjen den 31.05.15. På bakgrunn av det fremmer de følgende innspill: 

1. Distriktets utgangspunkt er at man ikke har flere reindriftsarealer å avse. De viser til en 

nedgang i antall driftsandeler/siidaer i distriktet som følge av blant annet eksterne 

arealinngrep. Deretter viser de til en liste av de 8 mest aktuelle store arealinngrepene i 

sommerbeideområdet til distriktet. 

Det vises videre til at reinbeitedistriktet, til tross for stort arealtrykk, har hatt en liberal 

policy mtp. å holde scooterløypene lengst mulig åpne, og at de har brukt mye tid og 

ressurser på å avklare forholdet til landbruket innenfor deres driftsområde. 

2. Distriktet fremhever viktigheten av konsekvensutredning i forhold til reindrifta. 

Distriktet sier også at de i utgangspunktet er i mot tiltaket, men at de vil holde 

muligheten åpen for en avtalebasert løsning dersom konsekvensutredningen, og særlig 

tiltaksdelen, viser at det er mulig å drive reindrift på samme nivå etter inngrepet som 
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før inngrepet. 

3. Distriktet ber videre Alta kommune om å stille krav til utredernes kompetanse. Et 

minstekrav er at de besitter god reindriftskunnskap, og behersker det samiske språket. 

Styret i reinbeitedistriktet ber kommunestyret vedta at distriktet inviteres med på 

mandatutforming og formulering av kompetansekrav hos utredere. 

Distriktet understreker at utredningsarbeidet må legge opp til en særlig god involvering 

fra distriktets side i utredningen, da det er de som kjenner reindriften i Lákkonjárga 

best, og dermed best kan vurdere konsekvenser og treffende tiltak. Dette vil kreve at 

distriktet blir tilført økonomiske ressurser, både for egen tidsbruk og bruk av faglig 

rådgiver. Distriktet ber om at kommunen budsjetterer inn slike kostnader ved utlysning 

av utredningsoppdraget, og sier at de kan være behjelpelig med kostnadsberegninger 

for denne delen. 

4. Distriktet viser til planprogrammet, hvor det er spesifisert at metoden for 

konsekvensutredning fra Statens vegvesens håndbok 140 skal benyttes så fremt det er 

relevant. De mener videre at denne metoden er lite egnet til oppdrettsfomål spesielt. 

De viser videre til at Protect Sápmi, som bistår reinbeitedistrikter i arealsaker, har 

bidratt i utviklingen av en ny metode som er mer egnet til å analysere effekter av 

industribygging i reindriftsland. Denne metoden har et regionalt perspektiv, og ser på 

kumulative effekter i sammenheng med andre planlagte og gjennomførte tiltak i 

området. Reinbeitedistriktet foreslår at planprogrammet forutsetter at den kumulative 

metoden benyttes, både i et lokalt og regionalt perspektiv. De sier videre at de gjennom 

sin rådgiver kan være behjelpelig med å utforme krav til utredningsmetoden. 

5. Distriktsstyret understreker at Grieg Seafood ASA i møtet 22.05.15 fremhevet at 

fabrikken vil søke ASC-sertifisering. Sertifiseringen forutsetter et omforent forhold 

blant annet med berørte urfolkinteresser. Distriktsstyret legger vekt på at det er i 

oppdrettsindustriens interesse å ikke komme i konflikt med den samiske 

reindriftsnæringen, da det fører til risiko for at sertifisering ikke oppnås. De viser 

videre til at tiltenkt utbygger var meget opptatt av et godt forhold til reindriftsnæringen 

i området. 

6. Distriktet avslutter med å si at dialogen som har vært så langt mellom Grieg Seafood 

ASA, Alta kommune og reinbeitedistriktet, gjør at distriktet på nåværende tidspunkt 

ikke vil avvise en løsning basert på dialog og forhandlinger. De vil avvente endelig 

stillingtaken til tiltaket til konsekvensutredningen i forhold til reindriften foreligger. 

 

Planadministrasjonens kommentar:  

1. Innspillet vedrørende tap av arealer er tatt til orientering 

2. Innspillet tas til orientering. Konsekvenser for reindrifta er et viktig punkt i 

konsekvensutredningen som skal gjennomføres. 

3. Administrasjonen er enig i at riktig kompetanse er viktig når det skal gjennomføres en 

konsekvensutredning for reindrift. Planprogrammet legger opp til at representanter fra 

reinbeitedistriktet inviteres med på arbeidsmøter i forbindelse med planarbeidet, og 

administrasjonen stiller seg positiv til at reinbeitedistriktet blir med på et tidligere 

tidspunkt og kommer med innspill til formulering av både utredningsmandat og 

kompetansekrav. 

4. Reinbeitedistriktet viser til en ny metode utviklet i samarbeid med Protect Sápmi, som 

er bedre egnet til å analysere effekter av industriutbygging i reindriftsland. 

Administrasjonen tar innspillet til etterretning, og legger inn i planprogrammet at 

denne metoden skal benyttes når en utreder konsekvensene for reindrifta 

5. Innspillet tas til orientering. Administrasjonen ser positivt på at reindrifta er åpen for 

en dialog- og forhandlingsbasert løsning. 
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2.3 Referat av innspill til fornyet varsel 
Til fornyet varsel om oppstart (utvidet planområde) av 13.07.16 kom det i alt 11 

innspill/merknader gjengitt på de følgende sidene. 

 

1. Avinor AS 

Brev av 05.08.16: 

 Avinor viser til tidligere uttalelse i saken (brev datert 22.04.15), og uttaler at selv om 

planområdet utvides i nordvest, har Avinor ingen ytterligere merknader til planarbeidet. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Det vises til planadministrasjonens kommentarer til brev av 22.04.15. Avinors merknader 

må følges opp i nødvendig grad i detaljreguleringen for BKB. 

 

 

2. Finnmark fylkeskommune 

Brev av 09.08.16: 

 Fylkeskommunen viser til tidligere uttalelse av 05.05.15 som fortsatt gjøres gjeldende. 

Det bemerkes som positivt at adkomstveien til høydebasseng sikres med bom. Ut over 

dette har fylkeskommunen ingen andre planfaglige merknader per dato. 

 Fylkeskommunen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innenfor 

utvidelsesområdet, og har derfor ingen merknader til planarbeidet. Det vises for øvrig 

til tidligere gitt uttalelse i saken. Det minnes om aktsomhetsplikten etter 

kulturminneloven. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Aktsomhetsplikten er tatt med som retningslinje i planbestemmelsene. 

 

 

3. Fylkesmannen i Finnmark, Miljøvernavdelingen 

Brev av 03.08.16: 

 Fylkesmannen har ingen merknader til planarbeidet utover tidligere innspill i saken. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Det vises til planadministrasjonens kommentarer til tidligere innspill i saken (referert 

over). 

 

 

4. Kystverket 

E-post av 16.08.16: 

 Kystverket viser til tidligere uttalelse i saken og har ingen ytterligere merknader per 

dato. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Det vises til planadministrasjonens kommentarer til tidligere innspill i saken (referert 

over). 
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5. Fiskeridirektoratet 

Brev av 09.08.16: 

 Fiskeridirektoratet viser til tidligere innspill i saken og har ingen ytterligere 

kommentarer til saken. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Det vises til planadministrasjonens kommentarer til tidligere innspill i saken (referert 

over). 

 

 

6. Sametinget 

Brev av 17.08.16: 

 Sametinget viser til plan- og bygningslovens bestemmelser om hensynet til å sikre 

naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Videre vises til 

Sametingets planveileder som begrunner og konkretiserer hensyn. 

 Sametinget ser det som viktig at berørt reinbeitedistrikt tas med i prosessen når det 

gjelder planlagt etablering av høydebasseng med adkomstvei. 

 Sametinget bemerker at planområdet nå er utvidet til også areal vest for dagens E6, og 

finner det nødvendig med en befaring av mulige samiske kulturminner i området før 

endelig uttalelse kan gis. Befaringen vil utføres i feltsesongen 2016. 

 

Brev av 17.08.16: 

 Sametinget opplyser om at befaring ble utført 30.09.16. Under befaringen ble det ikke 

påvist automatisk freda samiske kulturminner. Sametinget har ingen 

kulturminnefaglige merknader til planarbeidet. 

 Det gjøres oppmerksom på den generelle aktsomhetsplikten som bør framgå av planens 

retningslinjer. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Reinbeitedistriktet har medvirket aktivt til konsekvensutredningen av reindrift i 

planarbeidet (Protect Sápmi). Sametingets kulturminnefaglige uttalelse tas til orientering. 

Aktsomhetsplikten er tatt med som retningslinje i planbestemmelsene. 

 

 

7. Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen 

Notat av 05.08.16: 

 Skogbrukssjefen uttaler at utvidelsesområdet består av dyrket mark ispedd klynger med 

bjørkeskog. Planen vil ikke ha direkte innvirkning på skognæringen. Skogbrukssjefen 

har ingen ytterligere merknader. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Skogressursene konsekvensutredes som del av KU-landbruk. For øvrig tas uttalelsen til 

orientering. 

 

 

8. Finnmarkseiendommen 

Brev av 16.08.16: 

 FeFo har ingen merknader til områdereguleringen, men legger til grunn at planen 
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behandles i tråd med Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark jf. 

Finnmarkslovens § 4. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Det vises til kap. 5.13 for vurdering av virkninger jf. samiske hensyn ved endret bruk av 

utmark. For øvrig tas uttalelsen til orientering. 

 

 

 

9. Reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga 

Brev av 17.08.16: 

 Reinbeitedistriktet uttaler at et ytterligere beslag av reindriftsareal som høydebassenget 

med adkomstvei medfører, vurderes som en betydelig tilleggsulempe for reindriften. 

Distriktet opplever massivt press på sine reindriftsområder i Alta kommune, inkludert 

industrietableringen på Langnes. 

 Distriktet påklagde dispensasjonen fra gjeldende arealplan, uten at dette ble tatt til 

følge. Reindrift skal konsekvensutredes som del av planarbeidet for Langnes, og 

Protect Sápmi arbeider fram den reindriftsfaglige vurderingen. 

 Distriktet har bedt om at høydebassenget inkluderes i reindriftsutredningen, og vil 

komme tilbake med oppfølgning av saken når denne er ferdig. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Det vises til konsekvensutredningen av reindrift og planadministrasjonens kommentarer til 

tidligere innspill i saken. For øvrig tas innspillet til orientering. 

 

 

10. Kolbjørn Moe 

E-post av 12.08.16: 

 Moe ønsker en annen plassering av høydebassenget. En alternativ plassering er merket 

på kartvedlegg, og kommunen inviteres ut på befaring. 

 

Plankonsulentens kommentar:  

Området ble befart av plankonsulent, Alta kommune og Moe med naboer 22.08.16. 

Rambøll ble bedt om å vurdere muligheten for farbar vei til ny plassering samt avklare 

muligheten med vegvesenet. Prosjektering og avklaring med vegvesenet viste at 

alternativet er mulig, og kommunen valgte derfor å flytte høydebassenget til alternativ 

plassering som foreslått av Moe. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Områderegulering for Langnes næringsområde er en reguleringsplan med konsekvensutredning 

for etablering av om lag 110 daa sjørettet industriareal på Langnes vest i Altafjorden. 

 

Rambøll har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som vedlegg til 

planbeskrivelsen. Metodikken er basert på identifikasjon av uønskede hendelser og farer gjennom 

en sjekkliste. Vi vurderer sannsynlighet og konsekvens for de identifiserte hendelsene og 

sammenstiller dem i en risikomatrise. Det er også fremmet forslag til avbøtende tiltak og vist 

hvordan planforslaget har tatt hensyn til funn i ROS-analysen.  

 

ROS-analysen gjennomføres for å tilfredsstille kravet til plan- og bygningslovens § 4-3, og har 

tatt utgangspunkt i rådende maler for utarbeidelse av ROS-analyse. 

 

1.2 Planområdet 

 

Figur 1: Ortofoto fra 2011 med planområdet for Langnes næringsområde.  
Kilde: Kommunekart.com (Norkart/Alta kommune) og Geodata 
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Planforslaget gjelder utfylling og opparbeidelse av næringsområde (industri/lager) på Langnes i 

størrelse ca. 110 daa. Tunnelarbeidet på E6-parsellen Storsandnes-Langnesbukt vil gi betydelige 

overskuddsmasser, opptil 550 000 m3 fjellmasser. Utfylling og opparbeiding av industriareal er 

utredet, og løsningen baserer seg på ca. 210 000 m3 tilkjørte masser. I tillegg skal det anlegges 

høydebasseng for vannforsyning med adkomstvei vest for næringsområdet i høyde ca. 50 moh. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen omfatter både planområdet, og eksterne hendelser eller farer som 

kan få konsekvenser for tiltaket. Det gjelder både hendelser som oppstår på grunn av tiltaket og 

hendelser som oppstår uavhengig av det, men som kan få konsekvenser for tiltaket. 

 

1.3 Metode  

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og 

i tråd med kommunens sjekkliste for ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- 

og sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og 

sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal 

vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 

utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-

6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 

herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

ROS-analysen baseres på offentlig tilgjengelig materiale (databaser) og grunnlagsinformasjon. 

 

Det videre innholdet i dokumentet utgjør hoveddelen av ROS-analysen og består av følgende 

deler: 

1) Analyse av risiko. Basert på sjekkliste med vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 54 forskjellige hendelser/situasjoner 

2) Evaluering av sannsynlighet og konsekvens. Inkluderer en risikomatrise og beskrivelse av 

risikoreduserende tiltak 

3) Konklusjon 

 

En nærmere beskrivelse av metode for de enkelte delene i analysen er presentert under de 

aktuelle kapitlene i rapporten. 

 

ROS-analysen avdekker hvilke områder det er nødvendig med ytterligere undersøkelser eller 

avbøtende tiltak slik at forslaget til regulering kan fremmes. Analysen gir grunnlag for eventuelle 

hensynssoner i plankartet og utforming av reguleringsbestemmelser. 

 

1.4 Usikkerhet i ROS-analysen  

ROS-analysen er gjennomført som en skrivebordsstudie på bakgrunn av eksisterende 

grunnlagsmateriale, kjente data og registreringer, mulighetsstudie, gjennomførte tema-

utredninger (grunnundersøkelse) og forslag til regulering. ROS-analysen er gjennomført på 

reguleringsnivå og vil følgelig ikke fange opp alle variabler og detaljer som fremkommer på et 
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senere tidspunkt i prosjektet. Dersom forutsetningene endres i etterkant eller nye variabler 

gjøres kjent, bør ROS-analysen revideres. 

 

Generelt sett vil all menneskelig aktivitet innebære en viss risiko. I analysen er sannsynlighet for 

og konsekvens av ulykker og hendelser forsøkt kvantifisert. I dette ligger det en betydelig grad 

av usikkerhet, ettersom det mangler både informasjon og metoder som gir eksakte beregninger. 

Dette er en enkel ROS-analyse. Den er basert på kjent dokumentasjon og faglige vurderinger. 

Det er ikke gjort spesifikke beregninger eller utredninger. Målet er å identifisere hvilke risikoer 

som endres som følge av tiltaket og som man skal ta hensyn til i planleggingen og 

gjennomføringen av prosjektet. 

 

2. ANALYSE AV RISIKO 

For å kartlegge risiko er det brukt en sjekkliste for vurdering av sannsynlighet, konsekvens og 

risiko for i alt 54 ulike hendelser/situasjoner.  

 

Sjekklisten er ikke komplett og benyttes i denne sammenheng som et hjelpemiddel for 

identifisering av risiko- og sårbarhetsforhold. Noen overskrifter kan være unøyaktige for akkurat 

dette prosjektet.  

 

For å få vurdere aktuelle hendelser, er det hentet gjeldende informasjon i offentlige databaser, 

utkast til detaljregulering og faglige utredninger. Til sammen gir det et tilstrekkelig utfyllende 

risikobilde av planområdet 

 

De identifiserte risikoene er i dette kapitlet angitt uten risikoreduserende tiltak. Hvis en hendelse 

i sjekklisten er identifisert som en aktuell fare/uønsket hendelse vil den bli nærmere analysert i 

senere kapittel. Hendelser som ikke ansees som aktuelle er ikke videre utredet. 

 

2.1 Vurdering av sannsynlighet og konsekvens 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt inn i følgende kategorier: 

1. Lite sannsynlig/ingen tilfeller: Mindre enn en gang i løpet av 50 år. Kjenner ingen tilfeller, 

men kan ha hørt om tilsvarende i andre områder. 

2. Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller: En gang i løpet av 10 - 50 år. Kjenner ett tilfelle i løpet av 

en 10-års periode 

3. Sannsynlig/flere enkelttilfeller: En gang i løpet av 1 – 10 år. Skjer årlig/ kjenner til tilfeller 

med kortere varighet 

4. Meget sannsynlig/periodevis, lengre varighet: Mer enn en gang i løpet av ett år. Skjer 

månedlig/forhold som opptrer i lengre perioder, flere måneder 

5. Svært sannsynlig/kontinuerlig: Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i området. 

 
Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser/farer er delt inn i tre kategorier: Liv/helse, 
Miljø og Økonomiske verdier/produksjonstap: 
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Begrep Liv/helse Miljø Økonomiske verdier 

/ produksjonstap 

1. Ubetydelig/ufarlig Ingen 

personskader 

Ingen miljøskader Økonomisk tap inntil 

30.000,-. 

2. Mindre alvorlig 

/en viss fare 

Få/små 

personskader 

Mindre og lokale 

miljøskader 

Økonomisk tap mellom 

30.000,- og 300.000,-. 

3. Betydelig/kritisk Alvorlige 

personskader. 

Omfattende miljøskader og 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid < 1 år. 

Økonomisk tap mellom 

300.000,- og 3 mill. kr 

4. Alvorlig/farlig Alvorlige 

personskader 

/ en død. 

Alvorlige miljøskader og 

regionale konsekvenser 

med restitusjonstid > 1 år. 

Økonomisk tap mellom 

3 og 30 mill. kr 

5. Svært alvorlig / 

katastrofalt 

Personskade 

med en eller 

flere døde. 

Svært alvorlige og 

langvarige miljøskader, 

uopprettelige. 

Økonomisk tap over 30 

mill. kr. 

 

2.2 Sjekkliste 

Nummerverdi og fargekode for risiko tilsvarer produkt av sannsynlighet og konsekvens jf. 

riskomatrisen i kap. 3.1. 

 
Nr. Hendelse/Situasjon Aktuelt 

(ja/nei) 
Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar 

 Naturgitte forhold 

1 Er området utsatt for 
snø- eller steinskred? 

Nei    Vedlagte oversikt fra NVE 
Atlas viser NGIs 
aktsomhetskart som ikke 
berører planområdet 
nevneverdig. Se for øvrig pkt. 
4. 

2 Er det fare for utglidning 
(er området geoteknisk 
ustabilt)? 

Ja 4 
 

4 16 Langnesbukt er registrert 
aktsomhetssone for kvikkleire. 
Det er utført geotekniske 
undersøkelser (Multiconsult 
2015). Det vurderes som 
sannsynlig at 
sprøbruddsmateriale påtreffes 
i leirmassene nord for 
Langnes. 

3 Er området utsatt for 
overvanns-problematikk.  

Nei    Området er ikke spesielt 
nedbørutsatt. VA-plan har 
vurdert løsninger for 
overvann. Bør detaljeres i 
detaljregulering/prosjektering. 

4 Er området utsatt for 
flom i elv/bekk/lukket 
bekk? 

Ja 1 1 1 Aktsomhetskart for potensiell 
jord- og flomskredfare 
overlapper planområdets 
sørvestre hjørne. 
Skredvurdering utført, se kap. 
2.4. 

5 Er det radon i grunnen? Ja/nei    Kan forekomme, men ikke 
kjent. Forutsettes benyttet 
radonsperre i bygg med 
oppholdsareal, jf. TEK10. 

6 Skader ved forventet 
havnivåstigning/ 
springflo? 

Nei    Nedre nivå kote +3,5 tar 
høyde for havnivåstigning og 
springflo. 
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Værforhold 

7 Er området spesielt 
vindutsatt? 

Nei    Vind over 20 m/s kan 
forventes 7-14 dager i løpet 
av et gjennomsnittsår. 

8 Er området spesielt 
nedbørutsatt? 

Nei    Under 50 mm i døgnnedbør, 
750-1000 mm i normal 
årsnedbør (1961-1990). 

9 Er området spesielt 
snøutsatt? 

Nei    Normal maks. snødybde 50-
100 cm, normalt 50-100 
dager i året med > 25 cm 
(1971-2000). 

 Natur og kulturområder, medfører planen skade på; 

10 Sårbar flora/fauna/fisk 
eller rødlistearter? 

Ja 3 1 3 Det vises til KU naturmiljø 
med beskrivelse av føre-var-
prinsippet mv. Se kap. 2.5. 

11 - Verneområder, 
herunder kulturlandskap 
eller bymiljø? 

Nei    Ikke aktuelt. 

12 - Kulturminner 
(automatisk fredete) eller 
verneverdige bygg? 

Nei    Se notat vedlagt KU. 

 Infrastruktur, vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på nærliggende transportårer 
utgjøre en risiko for området?: 

13 -Hendelser på vei? Ja 3 2 6 Ulykke med farlig gods på E6 
eller i næringsområdet. Se 
kap. 2.6. 

14 -Hendelser i tunnel? Ja 3 2 6 Ulykke med farlig gods i ny 
tunnel E6 Storsandnes-
Langnesbukt. Se kap. 2.6. 

15 -Hendelser på jernbane? Nei    Ikke aktuelt. 

16 - Hendelser på metro (T-
bane)? 

Nei    Ikke aktuelt. 

17 - Hendelser på trikk 
(sporvogn)? 

Nei    Ikke aktuelt. 

18 - Hendelser i luften 
(flyaktivitet)? 

Nei    Ikke ansett aktuelt, dog i 
forlengelse av innflygingstrasé 
til Alta lufthavn ved landing 
fra Langfjorden. Restriksjoner 
på høye skorsteiner, åpne 
flammer mv. kan komme i 
detaljregulering. 

19 - Vil drenering av 
området føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 
områder? 

Nei    Kun fjorden nedenfor. 

 Infrastruktur/ Industri, Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i nærliggende 
virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en risiko for området?: 

20 - Utslipp av giftige 
gasser/væsker? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

21 - Akuttutslipp til 
sjø/vassdrag? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

22 - Akuttutslipp til grunn? Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

23 - Avrenning fra 
fyllplasser? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

24 - Ulykker fra industri med 
storulykkepotensiale? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

25 - Støv/støy/lukt fra 
industri? 

Ja 4 2 8 Støyfølsom bebyggelse nord 
for planområdet i risikosone 
for støy over grenseverdier. 
Planlagt virksomhet må 
utredes for støy i 
detaljreguleringen. 

26 - Kilder for uønsket 
stråling? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 



 

ROS-ANALYSE 9 (15) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

27 - Elektromagnetiske felt 
ved høyspentledninger 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

28 - Ulykker med farlig gods 
(brennbar/farlig veske el. 
gass/ eksplosiver mv.) 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

29 - Er det bebyggelse med 
spesielt stor fare for 
brannspredning? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

30 -Utslipp av 
eksplosjonsfarlige/ 
brennbare 
gasser/væsker? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle ulemper for området?: 

31 -Elektrisitet (kraftlinjer)? Nei    Produksjonen vil måtte stoppe 
opp. 

32 -Teletjenester? Nei    Produksjonen vil måtte stoppe 
opp. 

33 -Vannforsyning? Nei/ja    Produksjonen vil måtte stoppe 
opp. ROS-analyse for 
detaljregulering må ta stilling 
til dette på ny. 

34 -Renovasjon/ 
spillvann? 

Nei    Produksjonen vil måtte stoppe 
opp. 

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området: 

35  - Påvirkes området av 
magnetisk felt fra  
el. linjer? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. Forutsettes utbygd 
med kabler i grunnen. 

36 - Er det spesiell klatrefare 
i forbindelse med master?  

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. Forutsettes utbygd 
med kabler i grunnen. 

 
Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende og kjørende innenfor 
området?: 

37 - til skole/barnehage? Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

38 - til nærmiljøanlegg? 
(idrett etc.) 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

39 - til forretning etc.? Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

40 - til busstopp? Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

 Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter? 

41 - gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc. 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

42 -Militære anlegg: 
fjellanlegg, 
piggtrådsperringer 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

43 - Industrivirksomhet, 
herunder 
avfallsdeponering? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

44 - Forurenset grunn? Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

 Omgivelser 

45 Er det regulerte 
vannmagasiner i 
nærheten, med spesiell 
fare for usikker is? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

46 Finnes det naturlige 
terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup 
etc.)? 

Nei    Ingen i nærheten/ikke 
aktuelt. 

47 Luftforurensning Nei    Ikke aktuelt. 

48 Støy - trafikkstøy Nei    Støyutredning langs ny E6, se 
for øvrig støynotat vedlagt 
KU. 
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 Ulovlig virksomhet, Sabotasje og terrorhandlinger: 

49 - Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

Nei    Ikke aktuelt. 

50 - Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

Nei    Ikke aktuelt. 

 Brannsikkerhet 

51 - Omfatter planområdet 
spesielt farlige anlegg? 

Nei    Ikke kjent. 

52 - Har området 
tilstrekkelig 
brannvannforsyning 
(mengde og trykk)? 

Ja    Forutsettes dimensjonert ved 
detaljregulering/prosjektering. 

53 - Har området to 
adkomstveier for 
rednings- og 
slukkemannskap? 

Ja 2 2 4 Adkomst langs E6 fra Alta 
eller Langfjorden. I Talvik (10 
min. kjøring) og Langfjord 
ligger en bi-
brannstasjon/depot. Se kap. 
2.8. 

54 - Vil planforslaget 
medføre redusert 
fremkommelighet for 
rednings- og 
slukkemannskap for 
tilliggende bebyggelse? 

Nei     

 

 

Følgende forhold vurderes som relevante for planområdet jf. sjekklista over: 

 2 Grunnforhold/fare for utglidning 

 4 Jord- og flomskred 

 10 Naturmiljø 

 13/14 Hendelse på vei/i tunnel (farlig gods) 

 25 Støy fra industri 

 53 Brannsikkerhet 

 

I det følgende kommenteres de 6 overnevnte forhold. 
 

2.3 Grunnforhold/fare for utglidning (2) 

Som vedlagte oversikt over naturfarekartlag fra NVE Atlas viser, er det Langnesbukta et kjent 

aktsomhetsområde for kvikkleire med middels faregrad. 

 

Multiconsult har utført grunnundersøkelser med tanke på utfyllingen ved Langnes1. I 

sammendraget oppsummeres det med følgende: 

 

                                                
1
 Multiconsult 2015-02-23 Langnesbukt – Grunnundersøkelser 712598-RIG-RAP-001 
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Hva gjelder sprøbruddsmateriale konkluderer rapporten at leira i Langnesbukta ikke er 

sprøbruddsmateriale, mens det vurderes som sannsynlig at slikt materiale påtreffes i leira nord 

for Langneset. Tiltak i dette området må utføres i samsvar med NVEs kvikkleireveileder. 

 

Utfyllingen må prosjekteres og utføres slik at senere setningsskader i bygningsmassen unngås. 

 

2.4 Jord- og flomskred (4) 

Som vedlagte oversiktskart over registrerte naturfarer i området viser, overlapper planområdets 

sørvestre hjørne aktsomhetsområder for jord- og flomskred. Aktsomhetskart for jord- og 

flomskred viser områder som potensielt kan bli rammet av disse skredtypene. Kartet er ment 

som et grunnlag for en første vurdering av jord- og flomskredfare i forbindelse med 

arealplanlegging og utbygging, i områder der skredfaren ikke er kartlagt mer detaljert. Kartene 

sier ingenting om sannsynlighet, og kan derfor ikke brukes for å vurdere utbygging etter 

sikkerhetskravene i Byggteknisk forskrift. 

 

Rambøll har som del av planarbeidet befart området og vurdert skredfaren. På bakgrunn av 

gjennomgang av grunnlagsmateriale og befaring i felt 15.06.16 vurderes den samlede faren for 

skred å være mindre enn krav for sikkerhetsklasse S3 jf. TEK10. Sikkerhet mot skred for 

eiendommen vurderes derfor som oppfylt og området kan dermed klareres for bygging. 

Konklusjonen er basert på tilgjengelig klimadata, og forutsetter at det ikke inntreffer vesentlige 

klimaendringer i framtiden. Det forutsettes også at det ikke gjøres vesentlige terrenginngrep i 

skråningen, f.eks. fjerning av skog, tiltak som medfører blokkering av vannveier etc. 

 

2.5 Sårbare objekter naturmiljø (10) 

Konsekvensutredningen for deltema naturmiljø konkluderer at kunnskapsgrunnlaget i området er 

dårlig for planter og sopp, men noe bedre for fauna. Det er ikke funnet kartlegging og 

verdivurdering etter håndbok 13 for Langnes. KU i forbindelse med Statens vegvesens 

reguleringsplan for utskiping anses ikke tilstrekkelig for terrestrisk naturmangfold og 

strandsonen, jf. nml. § 8. Det foreligger ingen feltundersøkelser for vegetasjon eller marine 

naturverdier i strandsonen. 

 

Dette medfører at det foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet om 

tiltaket gjennomføres i henhold til nullalternativet. Veileder T-1514 slår fast at i "situasjoner hvor 

opplysningene (kunnskapsgrunnlaget) i saken ikke gir tilstrekkelig svar på hvilke virkninger 
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tiltaket kan ha for naturmangfoldet. I slike tilfeller skal føre-var-prinsippet i utgangspunktet 

tillegges stor vekt."2 

 

Et naturlig utfall i en slik situasjon vil være å innhente mer kunnskap før vedtak blir truffet, jf. 

veilederens kap. 7.2. Vår vurdering er at dette skulle vært vektlagt under arbeidet med 

reguleringsplanen for E6-parsellen. Utfyllingen er imidlertid påbegynt, og det er lite å gjøre med 

faren for tap av viktig naturmangfold. 

 

2.6 Hendelser på vei/i tunnel (farlig gods) (13/14) 

Nærliggende E6 og den nye tunnelen Storsandnes-Langnesbukt utgjør en potensiell risiko i form 

av trafikkulykker hvor tankbiler mv. er innblandet. Det kan oppstå situasjoner som kan medføre 

utslipp av olje, kjemikalier og brannfarlige væsker til omgivelsene. Slike uønskede hendelser kan 

også oppstå i forbindelse med transport inne i næringsområdet.  

 

Det bør, for å kompensere på økt risiko, initieres beredskapsplaner for brannvesenets innsats i 

tunnel og ved Langnes. Akuttutslipp av forurensende væsker mv. bør inngå i 

beredskapsvurderingene. Intensjonen må være å oppfylle forskriftsmessige krav til innsats (se 

også kap. 2.8). 

 

2.7 Støy fra industri (25) 

Rambølls støyvurdering er lagt ved planbeskrivelsen (vedlegg 7). Nærmeste støyfølsomme 

bebyggelse ligger ca. 120 m nord for planområdet. Basert på bebyggelsens nærhet til 

planområdet og vurdering av planlagt aktivitet, er det vurdert at bebyggelsen ligger innenfor en 

risikosone for støy over grenseverdien. Dette kommer spesielt av de skjerpede kravene til støy i 

kveld- og nattperioden, støy på helligdager og impulsstøy. 

 

Det må som del av detaljreguleringen foretas detaljerte beregninger av støy fra planlagt 

virksomhet. Det bør også vurderes å plassere eventuelle støyende virksomheter sør på 

planområdet, lengst vekk fra bebyggelsen og benytte bygninger på industriområdet som passiv 

støyskjerming. 

 

2.8 Brannsikkerhet (53) 

I Talvik og Langfjordbotn ligger bi-brannstasjoner/depoter. Hver bistasjon er bemannet av 5-8 

innkallingsmannskaper. Ved brann og ulykke i distriktene rykker disse bi-stasjonene ut først, og 

starter/klargjør innsats i påvente av styrken fra hovedbrannstasjonen. 

 

Langnes næringsområde vurderes å falle innenfor definisjonen av "strøk med konsentrert og 

omfattende næringsdrift o.l.", jf. Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 4-

8 om innsatstid. Kjøretiden fra Alta (> 30 min.), tilsier at innsatstiden for brannvesen blir lenger 

enn forskriftens krav om 10 min. Dette medfører risiko for skade på personer og store materielle 

verdier. 

 

For å kompensere på risikoen bør kommunens brannberedskap for Langnes gjennomgås. Talvik 

ligger i kjøretid innenfor 10 minutterskravet og ved store næringsdriftenheter ligger forholdene 

                                                
2
 Miljøverndepartementet 2012: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/naturmangfoldloven-kapittel-

ii/id670577/ 
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ofte godt til rette for å etablere enheter som er trenet og innrettet for å forebygge brann, 

oppdage brann tidlig og slukke denne. 

 

3. EVALUERING AV RISIKO 

3.1 Risikomatrise 

Risikomatrisen gir en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risiko- og sårbarhetsanalysen, og 

bygger på resultater som fremgår av sjekklisten.  

 

Tallverdiene øverst til venstre i hver celle i risikomatrisen angir risikoverdi. Tallene med 

nummerering mellom 1 og 54 angir nummer fra sjekklisten. Hendelser i røde felt er ikke 

akseptable og krever tiltak. Det må vurderes tiltak for hendelser i gule felt, mens hendelser i 

grønne felt ikke har en signifikant risiko og risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 

Tabell 1: Risikomatrise – en kvantifiserbar og visuell fremstilling av risikobilde i planområdet 

 

3.2 Risikoreduserende tiltak 

Med utgangspunkt i risikovurderingen i denne analysen er følgende tiltak tatt med i 

planforslaget, eller anbefalt fulgt opp i framtidig detaljregulering og prosjektering av 

tiltak. 

 
Id Hendelse/fare Beskrivelse av tiltak 

2 Grunnforhold/fare for 
utglidning 

Krav om geoteknisk vurdering tatt med i 

planbestemmelsene pkt. 3.3. Det må gjennomføres 

geoteknisk vurdering av områdestabiliteten i 

planområdet for å definere eventuelle stabiliserende 

tiltak. 

 

13/14 Hendelser på vei/i Gode beredskapsplaner for ulykker legges. Langnes 

      Konsekvens: 

 

Sannsynlighet: 

1. 

Ubetydelig 

2. Mindre 

alvorlig/en 

viss fare 

3. Betydelig/ 

kritisk 

4. 

Alvorlig/ 

farlig 

5. Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 

kontinuerlig 

5 

 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

4. Meget 

sannsynlig/Periodevis, 

lengre varighet 

4 8 

 

25 

12 

 

 

16 

 

2 

20 

3. Sannsynlig/ 

flere enkelttilfeller  

3 

 

10 

6 

 

13/14 

9 

 

12 

 

 

15 

 

 

2. Mindre 

sannsynlig/kjenner 

tilfeller 

2 

 

4 

 

53 

6 

 

8 

 

10 

 

 

1. Lite sannsynlig/ 

ingen tilfeller 

1 

 

4 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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tunnel (farlig gods) sikres forskriftsmessig innsats fra brannvesen mv. med 

tanke på skader, brann og kjemikalieutslipp. 

 

25 Støy fra industri Grenseverdiene for støy (T-1442/2012 tabell 3) er tatt 

med i planbestemmelsene pkt. 3.7, og støy skal utredes 

som del av detaljregulering. Ved søknad om tillatelse 

skal støybildet for bebyggelse og uteoppholdsareal med 

støyfølsom bruk dokumenteres. I støyberegningen skal 

både omsøkt og omkringliggende virksomhet inngå. 

Beregningen skal vise støybildet både med og uten 

støybegrensende tiltak. 

 

53 Brannsikkerhet Beredskap for forskriftsmessig innsats ved brann bør 

gjennomgås. Det forutsettes prosjektert nødvendig 

slukkekapasitet ved utbygging. 

Tabell 2: Risikoreduserende tiltak for identifiserte farer. 

 

3.3 Evaluering 

Følgende tabell viser hvordan planforslaget endrer risikonivå for de enkelte uønskede hendelsene 

eller farene. Det forutsettes at risikoreduserende tiltak gjennomføres som beskrevet i tabell 2. 

Tabellen baserer seg på følgende skala. (-) angir at risikoen ikke er relevant for den aktuelle 

fasen. 

 

 

 

Nr. Hendelse/fare Endring i risiko 

- Anleggsfase 

Endring i risiko 

- Permanent 

2 Grunnforhold/fare for utglidning Redusert Redusert 

13/14 Hendelser på vei/i tunnel (farlig gods) Redusert Redusert 

25 Støy fra industri Redusert Redusert 

53 Brannsikkerhet Redusert Redusert 

Tabell 3: Endret risiko for uønskede hendelser etter gjennomføring av tiltak som beskrevet over. 

 

4. KONKLUSJON 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen har identifisert 4 hendelser som har betydning for vurdering 

av risiko- og sårbarhet ved gjennomføring av reguleringsplanen: 

 

 2 Grunnforhold/fare for utglidning 

 13/14 Hendelse på vei/i tunnel (farlig gods) 

 25 Støy fra industri 

 53 Brannsikkerhet 
 
Det er foreslått gjennomføring av avbøtende tiltak for alle de identifiserte farer og uønskede 
hendelsene. Ved å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil risikonivået reduseres på en 
tilfredsstillende måte når planen skal gjennomføres. Dette gjelder både anleggsfasen og den 

permanente situasjonen. 
 

Redusert risiko Uendret risiko Økt risiko 
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5. KILDER  

Forslag til områderegulering for Langnes næringsområde inkl. planbeskrivelsens vedlegg om 

naturmangfold, skred- og støyvurdering. 

 

Reguleringsplan 2012-20120020 "E6 Storsandnes-Langnesbukt" 

 

Multiconsult 2015-02-23 Rapport grunnundersøkelser Langnesbukt, dok.kode 712598-RIG-RAP-

001 

 

NVE Atlas 
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SAMMENDRAG 

Planprogrammet for Langnes næringsområde har fastsatt at planforslagets konsekvenser for 

miljø, naturressurser og samfunn skal utredes. Denne KU-rapporten utfyller planbeskrivelsen 

som beskriver planforslag og sakens bakgrunn i nærmere detalj. 

 

Alternativene som inngår i konsekvensutredningen er:  

1. Nullalternativet: Utvikling i tråd med vedtatte planer for området med +10 år som 

referansetidspunkt. Dispensasjon til utfylling inngår ikke i 0-alternativet. 

2. Alternativ 1 (planforslaget): Etablering av sjørettet næringsområde på om lag 110 daa på 

Langnes. 

 

Hensikten med KU er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med 

planforslaget kan medføre, slik at disse er kjent både under utarbeidelsen av planen og når det 

fattes vedtak. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle 

avbøtende tiltak legges så langt som mulig til grunn for innholdet i planforslaget. I tillegg er 

konsekvensene for samfunnsinteressene vurdert og planforslagets gjennomføring beskrevet. 

 

Denne rapporten besvarer planprogrammets utredningskrav for alle fagtemaene, samt 

sammenstilt. Fagutredninger for KU-temaer er vedlagt i sin helhet. 

 

Samlet konsekvens 

Tabellen under gjengis konklusjon i konsekvensutredningen for hvert av temaene som inngår. 

Konsekvensen er sammenholdt med 0-alternativet. 

 
Utredningstema 0-alternativet Alternativ 1 Kommentar 

Forurensning 0 0 Ubetydelig konsekvens jf. 0-alt. 

Landbruk 0 ▬ ▬ ▬ Stor negativ konsekvens. 

Landskap 0 ▬ ▬ Middels negativ konsekvens. 

Naturmangfold 0 0 (▬) Ubetydelig-liten negativ konsekvens jf. 0-alt. 

Reindrift 0 ▬ ▬ ▬ Stor negativ konsekvens. 

Energiforbruk og -
løsninger 

0  Ubetydelig-liten positiv konsekvens ved bruk av 
fornybar energi. 

Kulturminner 0 0 Ubetydelig (ingen i området). 

Næringsliv og 
sysselsetting 

0  Positivt, særlig lokalt (Talvik). 

Konkurranseforhold 0  Positivt, men møter konkurranse selv. 

Kommunal økonomi 0  Ubetydelig-liten positiv konsekvens (dog høy 
risiko). Stor samfunnsnytte i bruk av masser på 
land. 

Transportbehov 0 0 () God egnethet for transport, noe økt støy og støv 
langs E6. 

Vurdering av samlet 
nytte 

0  Positiv samfunnsnytte, negativ nytte for 
naturressurser. 

 

 
Samlet konsekvens av planforslaget vurderes i sum som positiv. Den positive konsekvensen 
utledes av planforslagets samfunnsnytte i bruk av E6-overskuddsmassenes korte transportvei, og 
fordeler av å kunne bruke massene til samfunnstjenlige formål på land heller enn deponering i 

fjorden.  
 
Konsekvensene for natur og miljø er negative, og til dels svært negative for landbruket lokalt og 

berørt reinbeitedistrikt. Samfunnsinteressene er i konsekvensutredningen vektet høyere enn 
naturressursene på grunn av at store deler av Langnes er fra før regulert til veiformål (ny E6) og 
tilhørende anlegg- og riggområde (dog midlertidig). 
 
Avbøtende tiltak 
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 konsekvensene av etableringen av 

Langnes næringsområde. Kompenserende tiltak er vurdert, men ligger utenfor rammen av 
områdereguleringen. For reindrift presenterer reindriftsutredningen i vedlegg 4 en «meny» med 
flere avbøtende og kompenserende tiltak. 
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Gjennomføring 
Prosjektet er under gjennomføring ved at tunnelmassene fra E6 deponeres på Langnes iht. 
Multiconsults prosjektering. Anleggsperioden i tunnelen Langnesbukt–Storsandnes skal etter 

planen være ferdig høsten 2017. Langnes som næringsområde vil med dette være forberedt 
terrengmessig. Grunnforholdene ved Langnes medfører imidlertid at en del av massene må ha 1-
2 års liggetid for å stabiliseres. Det er i skrivende stund ikke klart om noen part vil starte 
planprosess fram mot detaljregulering i nærmeste framtid. Alta kommune vil uansett ha et stort, 
sjørettet næringsområde klart for detaljplanlegging og påfølgende utbygging om 2-3 år. 
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn 

Det vises til planbeskrivelsen for redegjørelse av bakgrunnen for områdereguleringen av Langnes 

næringsområde. 

 

1.2 Planprogram og dispensasjon 

Alta kommune ved planutvalget fastsatte 10.06.15 planprogrammet for områderegulering for 

Langnes næringsområde. Hovedformålet med områdereguleringen er å legge til rette for et 

framtidig sjørettet næringsområde med tilhørende infrastruktur, herunder områder i sjø. 

Beregninger viser et potensial på om lag 100–110 mål industriareal, uten større sikringstiltak.  

 

Et premiss for områdereguleringen er at en kan benytte overskuddsmassene fra tunnelarbeidet 

på E6 Langnesbukta–Storsandnes til utfylling av området. Massene vil tilgjengeliggjøres fra 2016, 

og mottak av disse forutsetter tillatelse etter plan- og bygningsloven. 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. 

 

1.3 Konsekvensutredning 

Planprogrammet har fastsatt at planforslagets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn 

skal utredes, jf. Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (KU-

forskriften) § 2 bokstav d. Konsekvensutredningen skal inngå som en integrert del av 

planbeskrivelsen. 

 

I planprosessen skal det for utbyggingsområdet redegjøres for følgende fire hovedkriterier: 

0. Eksisterende situasjon 

1. Alternative utbyggings- og utviklingsstrategier 

2. Konsekvenser for samfunnsinteresser 

3. Gjennomføring 

 

Alternativene som skal vurderes er:  

3. Nullalternativet: Utvikling i tråd med vedtatte planer for området. 

4. Alternativ 1 (planforslaget): Etablering av sjørettet næringsområde på Langnes. 

 

Hensikten med KU er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd med 

planforslaget kan medføre, slik at disse er kjent både under utarbeidelsen av planen og når det 

fattes vedtak. Resultatene av de enkelte fagutredningene og beskrivelsen av eventuelle 

avbøtende tiltak legges så langt som mulig til grunn for innholdet i planforslaget. 

 

Denne rapporten besvarer planprogrammets utredningskrav for alle fagtemaene, samt 

sammenstilt. Fagutredninger for KU-temaer er vedlagt i sin helhet. 

 

1.4 Metode 

Konsekvensutredningen utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram, og redegjør sammen 

med planbeskrivelsen i nødvendig utstrekning om: 

 Planens innhold og formål, med særlig vekt på vurdering av behov og tilrettelegging for 

endringer med hensyn til utbyggingstiltak eller strategier. 

 Tiltaket og følgene av ikke å realisere tiltaket (0-alternativet). 

 Forholdet til relevante kommunale, regionale og nasjonale planer, planbestemmelser, 

retningslinjer, miljømål mv., og hvordan disse er tatt hensyn til. 

 Tidsplan for gjennomføring og oversikt over offentlige og private tiltak nødvendige for 

gjennomføring av planen. 

 

Med utgangspunkt i en beskrivelse av viktige miljø- og samfunnsforhold skal det i 

konsekvensutredningen gis en beskrivelse og vurdering av virkningene som planen kan få for 

miljø og samfunn, herunder: 

1. Transportbehov (fagnotat) 

2. Energiforbruk og energiløsninger (fagnotat) 
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3. Forurensning (klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensning av jordbunn, 

sjøbunnsoverflaten og vann, samt støy) og vannmiljø, jf. vannforskriften (V712) 

4. Kulturminner og kulturmiljø (fagnotat) 

5. Naturmangfold (V712) 

6. Landskap, herunder ev. lysforurensning (V712) 

7. Reindrift (V712/Protect Sápmi) 

8. Landbruk (V712) 

9. Næringsliv, sysselsetting, konkurranseforhold og kommunal økonomi (fagnotat) 

 

Metodikken fra Statens vegvesens håndbok V712 er benyttet der den er ansett relevant. For 

reindrift er i tillegg egen kumulativ metode benyttet og reindriftsfaglig utredning utført av Protect 

Sápmi. De enkelte utredningstema belyses gjennom tekst og hensiktsmessige illustrasjoner. 

Utredningen klarlegger verdi-, omfang- og konsekvensgrad for utbyggingsalternativet 

sammenliknet med nullalternativet. Konsekvensene for de enkelte utredningstema er 

sammenstilt i tabellform med bakgrunn i «konsekvensvifta» (Statens vegvesens håndbok V712). 

 

Konsekvensutredningen redegjør avslutningsvis for samvirket mellom temaene 1–9 over. Videre 

gis en vurdering av og ev. forslag til, der det er relevant, nærmere undersøkelser før 

gjennomføring av planen samt undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og klargjøre de 

faktiske virkningene av planen. 

 

Konsekvensutredningen er bygd opp av to hovedtrinn for hvert fagtema: 

 Beskrivelse og verdivurdering av plan- og influensområdet i 0-alternativet. 

 Beskrivelse, beregning og vurdering av planforslagets (alternativ 1) effekt og 

konsekvenser for de ulike tema, samt for nullalternativet. 

 

Nullalternativet defineres som forventet utvikling 10 år fram i tid dersom planen/tiltakene ikke 

gjennomføres. Vedtatte planer og tillatelser legges til grunn, unntatt dispensasjonsvedtak av 

03.07.15 til utfylling (se nærmere beskrivelse i kap. 2.1). 

 

 

1.5 Datagrunnlag og usikkerhet 

Alta kommune har som forutsetning for planarbeidet at de stiller med all nødvendig grunnlags-

dokumentasjon. Eksisterende kunnskap og grunnlagsdata utgjør datagrunnlaget for 

konsekvensutredningen. Det knytter seg liten grad av usikkerhet ved dataene, med unntak for 

naturmangfoldet på grunn av manglende befaring i felt. 
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2. UTREDNINGSALTERNATIVENE 

2.1 Nullalternativet 

 

 

Figur 1. Ortofoto Langnes 

Bilde fra sommeren 2015 med planområdet i gjennomsiktig rød. Kilde: Norge i bilder/Geodata AS 

 

Langnes ligger på vestsiden av Altafjorden ca. 4 mil fra Alta. Planområdet er bebygd med et 

småbruk (Langnesveien 316), og delvis fulldyrket. Gårdsdrift på Langnes har lang historie. På 

midten av 2000-tallet ble E6 forbi Langnes oppgradert, men samme veilinje beholdt. Senere er 

reguleringsplan for tunnel mellom Langnesbukt og Storsandnes vedtatt og arbeidet ble påbegynt 

våren 2016. Denne reguleringsplanen inneholder også midlertidig rigg-/anleggsområdet på 

Langnes og utskipingskai for masser.  

 

Nord for planområdet, i området Gjermundby, ligger et antall hus og fritidsboliger og et kaianlegg 

ved Øyra. Sør for Langnes er det smalt mellom fjell og fjord og ingen bebyggelse før gården 

Hovdenes. 
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I konsekvensutredningen skal planforslaget (alternativ 1) vurderes opp mot nullalternativet som 

referansesituasjon.  Nullalternativet defineres som forventet utvikling 10 år fram i tid dersom 

Langnes ikke etableres som næringsområde.  

 

2.1.1 Vedtatte planer og tillatelser 

Vedtatte planer og tillatelser legges til grunn, men ikke dispensasjonsvedtaket for mottak av 

masser og utfylling av 03.07.15. Dette med bakgrunn i at det i vedtaket ble stilt vilkår om at 

tiltaket "må utføres i henhold til oppdatert informasjon fra planarbeidet mtp. konsekvenser, 

avbøtende tiltak og løsninger." Fylkesmannen har i sin klagebehandling vektlagt det i 

utarbeidelsen i av reguleringsplanen vil være mulig å ta hensyn som kommer fram i 

konsekvensutredningen i det videre arbeidet. Kommunens vedtak om midlertidig dispensasjon 

ble stadfestet 13.10.15. 

 

Av vedtatte planer legges detaljregulering for E6 vest - parsell 1- Storsandnes–Langnesbukt 

(planid 20120020) til grunn, jf. planstatuskart i figur på neste side. Reguleringsplanen ble vedtatt 

15.05.14 og regulerer store deler av Langnes til LNFR med midlertidig anlegg- og riggområde 

med utskiping. Det følger av planbestemmelsenes § 7 at dersom arealet tas i bruk, skal det 

revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig arealbruk. Området vil da være regulert til LNRF-areal 

for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag. 

 

Langnes er utenfor planområdet avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

(LNFR) og kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone, jamfør 

kommuneplanens arealdel for Alta, vedtatt 21.06.11. 
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Figur 2. Planstatus i 0-alternativet. 

0-alterntaitvets planstatus utgjøres av gjeldende reguleringsplan for E6 og kommuneplanens arealdel for øvrig. Områdereguleringen 

for Langnes markert med rødt omriss. Kilde: Alta kommune 

 

 

2.1.2 Marksikringsplan for anlegg- og riggområde 

Vegvesenet har utarbeidet en rigg- og marksikringsplan som utdyper reguleringsplanen (se figur 

3). Her heter det at alle områder som tas i bruk i forbindelse med anleggsvirksomhet og selve 

veiinngrepet, skal istandsettes og revegeteres med stedlige toppmasser. Det anmerkes at 

innenfor anleggsområdet på Langnes kan det etableres en midlertidig kai til utskiping av 

tunnelmasser. Området kan også brukes til midlertidig lagring av masser. Behov for lagringsareal 

skal vurderes nøye slik at minst mulig areal tas i bruk. Berørt terreng skal istandssettes og 

revegeteres etter endt bruk. Riggområdet kan fritt disponeres til plassering av brakkerigger, 

parkering og lagring. 
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Figur 3. Rigg- og marksikringsplan. 

Kartblad for riggområde Langnesbukt. Kilde: Statens vegvesen 

 

 

Anleggsperioden for E6-parsellen er fra 2016 til 2017. For Langnes vil påvirkningen i 

anleggsperioden bli stor, selv om den fulldyrka jorda ligger utenfor regulerings- og 

marksikringsgrensen. I et 10-årsperspektiv, jf. 0-alternativet, anses areal benyttet til anlegg- og 

riggområder å være tilnærmet som i dag, gitt at områdene istandsettes og revegeteres som 

beskrevet. Adkomstveien til småbruket i Langnesveien 316 vil permanent legges noe om mot øst, 

for å gi plass til krysset mellom dagens E6 og ny E6. Konskvensen av 0-alterbativet er per 

definisjon lik null, da det er referansesituasjonen utbyggingsalternativet måles mot. Det vises for 

øvrig til de enkelte fagtemaer i de senere kapitler for nærmere beskrivelse av nullalternativets 

påvirkninger i området. 

 

 

2.2 Alternativ 1 – planforslaget 

Planforslaget gjelder utfylling og opparbeidelse av næringsområde (industriareal) på Langnes i 

størrelse ca. 110 daa, samt havneområde i sjø utenfor. Tunnelarbeidet på E6-parsellen 

Storsandnes-Langnesbukt vil gi betydelige overskuddsmasser, opptil 550 000 m3 fjellmasser. 

Multiconsult har utredet mulighet for utfylling og opparbeiding av industriareal. Løsningen 

baserer seg på ca. 210 000 m3 tilkjørte masser. I tillegg er det regulert areal til høydebasseng 

med adkomstvei for å sikre nødvendig vannforsyning til næringsområdet.  

 

Alta kommune ønsker å bruke resterende overskuddsmasser til utfylling i sjø med tanke på 

rullebaneforlengelse ved Alta lufthavn. Konsekvensutredningen omhandler ikke ev. 

massedumping ved Alta lufthavn da dette allerede er gitt tillatelse til. 

 

Alta kommune som oppdragsgiver ønsker at områdereguleringen gir mest mulig næringsareal 

med størst mulig grad av fleksibilitet i forhold til type virksomhet/bedrifter som etablerer seg på 

Langnes. Formålet med næringsaktiviteten må være sjørettet, da det fins andre næringsområdet 
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i kommunen som er ment for de som ikke trenger kai. Uvissheten på utredningstidspunktet i 

forhold til hvilken virksomhet som kommer på Langnes medfører at utredningene i noen grad har 

et generelt og grovmasket utgangspunkt. Konsekvensene av planforslaget er likevel 

tilfredsstillende utredet, etter vår vurdering.  

 

Planforslaget med tiltak er i konsekvensutredningen omtalt som alternativ 1 eller 

utbyggingsalternativet.  

 

Det vises for øvrig til planbeskrivelsen for nærmere redegjørelse av innholdet i planforslaget. 

 

 

Figur 4. Planområdet fotografert 22. august 2016. Foto: Rambøll 

Tunnelarbeidet er godt i gang. Foto: Rambøll 

 

 

Figur 5. 3D-illustrasjon på mulig fullt utbygd næringsområde med kaianlegg.  

Illustrasjonen er gjort før reguleringsplanen og følger ikke planforslaget i detalj. Heller ikke høydebasseng er medtatt. Ill.: Rambøll 
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3. FORURENSNING OG VANNMILJØ 

3.1 Innledning 

I dette kapitlet behandles KU for forurensning og vannmiljø jf. vannforskriften. Forholdene som 

inngår er klimagassutslipp, annet utslipp til luft, forurensning av jordbunn, forurensning av 

sjøbunnoverflate og vann. Det redegjøres for samvirke mellom forholdene. 

 

Utredningen med hensyn til forurensning dekker anleggsfasen av planen. Det er usikkerhet hva 

som skal etableres på området, men blant annet er lakseslakteri nevnt. I en driftsfase, uavhengig 

av aktivitet, så er det naturlig å anta at det vil bli økt trafikk, både bil- og båttrafikk. Dette vil 

naturlig nok gi økt utslipp av blant annet klimagasser og annen utslipp til luft. En faktor som kan 

være med å redusere slik utslipp, vil være å etablere landstrømanlegg for skip på området. 

 

3.2 Situasjonsbeskrivelse og 0-alternativet 

Det er ikke registrert forurensning innenfor planområdet i dag.1 I planområdet inngår et småbruk 

med tre bygninger, samt slåttemark og et område som framstår som utmarksbeite. 

Undersøkelser av havbunnen der utfylling i sjø planlegges, viser at det enten er bakgrunnsverdier 

eller god tilstand med hensyn til forurensning i sedimentene (Multiconsult 2015). 

 

Nullalternativet legger til grunn vedtatte planer og tillatelser for planområdet, som redegjort for i 

kapittel 2. Utover dagens situasjon betyr det detaljregulering for E6 vest - parsell 1- Storsandnes 

– Langnesbukt. Alternativ 0 innebærer da opplasting av sprengt fjell i tunnel, transport av disse 

massene fra tunnel til planområdet, samt utskipning av massene fra planområdet. Det følger av 

planbestemmelsenes § 7 at dersom arealet tas i bruk, skal de revegeteres og tilbakeføres til 

opprinnelig arealbruk. 

 

3.3 Vurdering av omfang og konsekvens 

Utbyggingsalternativet er innholdsmessig beskrevet i generelle ordelag i kapittel 3. For å vurdere 

de forurensningsmessige konsekvensene er følgende forhold vurdert i det følgende: 

 Utslipp av klimagasser 

 Annet utslipp til luft 

 Forurensning av jordbunn 

 Forurensning av sjøbunn 

 Forurensning av vann 

 

3.3.1 Klimagassutslipp (CO2) 

Klimagassutslipp i anleggsperioden vil være et resultat av utslipp fra ulike kjøretøy og aktiviteter. 

Med hensyn til klimagasser, er det gjerne fokus spesielt på CO2, metan, lystgass og f-gasser. 

Dette er gasser som bidrar til oppvarming av klimasystemet, og hvor konsentrasjonen i 

atmosfæren påvirkes av menneskelig aktivitet - for eksempel avskoging og fossil forbrenning. I 

denne studien vil det kun bli fokusert på utslipp av CO2 da det ikke forventes utslipp av de andre 

klimagassene nevnt over. 

 

Ved estimering av klimagassutslipp i anleggsperioden er det benyttet erfaringstall fra 

entreprenørselskapet Johs. J. Syltern AS i Åfjord. Følgende forbruk er benyttet til estimering av 

utslipp av CO2: 

 Utlegging: 30 l diesel/t (varierer mellom 20 og 50 l). Dette er imidlertid veldig variabelt 

på grunn av mye tomgang og venting på grunn av kapasitet på inntransport.  

 

Ut fra beregninger er det ca. 550 000 m3 masser som tas ut av Toftentunnelen.  

 

 Av dette er det planlagt 210 000 m3 masser som skal benyttes på Langnes. Resterende 

overskuddsmasser ønskes brukt til utfylling i sjø med tanke på rullebaneforlengelse ved 

Alta lufthavn, dette inngår imidlertid ikke i planforslaget.  

                                                
1 http://grunn.miljodirektoratet.no; www.norgeibilder.no 
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 Det legges til grunn at 1 liter diesel genererer 2,69 kg CO2.
2 

 

Ut fra dette kan det estimeres et utslipp av CO2 fra utlegging av fyllmasser til Langnes 

industriområde. 

  Totalt estimeres det et utslipp av CO2 på i overkant av 12 tonn CO2 fra aktiviteten.  

 

Dette er kun et estimat, og det vil sannsynligvis være store variasjoner i forbruk av drivstoff for 

de ulike aktivitetene. 

 

3.3.2 Annet utslipp til luft 

Som for CO2, så vil det være utslipp av NOx fra aktiviteten med hensyn til etablering av 

industriområdet på Langnes. NOx er en fellesbetegnelse for nitrogenoksidene NO og NO2. Utslipp 

av NOx kan bidra til luftveissykdommer, dannelse av ozon nær bakken og sur nedbør. Sur nedbør 

er skadelig for økosystemer og vegetasjon, og kan blant annet føre til skogdød og fiskedød. I 

Norge er kildene til utslipp av NOx først og fremst forbrenning av fossilt brensel i olje- og 

gassvirksomhet, industrien og mobile kilder på land og til havs. Veitrafikken sto for 22 prosent av 

utslippene i 2014, mens utslippene fra annen transport og bruk av motorredskaper sto for 30 

prosent. Av disse er kysttrafikk og fiske de største utslippskildene. Olje- og gassvirksomheten 

bidro med 34 prosent av utslippene, mens industri og bergverk sto for 12 prosent.3 

 

Avhengig av maskinparken som benyttes kan utslippene av NOx reduseres ytterligere ved å 

bruke maskiner med moderne teknologi. De siste 10-årene er det stadig kommet strengere krav 

med hensyn til utslipp av NOx fra EU. 1. januar 2014 kom de siste kravene om at lastebilmotorer 

skal følge EURO 6-standarden.4 Det ble i denne standarden stilt krav om at utslippene fra 

lastebilmotorer ikke skal overskride 0,4 g NOx/kWh. EURO 5-standarden hadde et krav på 2,4 g 

NOx/kWh. Dette er 1/3 av utslipp fra personbiler. Tiltaket i dette tilfellet er av en størrelse som 

ikke vil bidra signifikant til utslipp av NOx, verken lokalt, nasjonalt eller globalt, og utslippene av 

NOx i utbyggingsfasen vil være lavere for alternativ 1 enn alternativ 0, da dette alternativet kun 

innebærer utfylling av masser innenfor planområdet. 

  

I tillegg til utslipp av CO2 og NOx vil det være utslipp av andre stoffer i eksos fra kjøretøy, samt 

støv fra anleggstrafikk, dumping og planering av utfylling. I forurensningsforskriften del 3 er det 

krav om utslippsgrenser for en rekke stoffer, og denne forskriften vil være styrende for hvor mye 

utslipp det kan være til et område.5 Bestemmelsene i dette kapitlet har som formål å fremme 

menneskers helse og trivsel og beskytte vegetasjon og økosystemer ved å sette minstekrav og 

målsettingsverdier til luftkvalitet og sikre at disse blir overholdt, og ved å sette krav til 

overvåking av og informasjon om konsentrasjonen av bakkenær ozon. Det er anleggseiers ansvar 

å påse at målsetningsverdier ikke overskrides. 

 

Forurensningsforskriften bestemmer grenseverdier for tiltak. Jf. § 7-6 skal 

forurensningskonsentrasjonen i utendørs luft ikke overstige følgende grenseverdier flere enn det 

tillatte antall ganger: 

 

Tabell 1. Grenseverdier for tiltak (forurensningsforskriften § 7-6) 

Komponent Midlingstid Grenseverdi Antall tillatte overskridelser 
av grenseverdien 

Svoveldioksid       

1. Timegrenseverdi for 
beskyttelse av menneskets 
helse 

1 time 350 μg/m³ Grenseverdien må ikke 
overskrides mer enn 24 
ganger pr. kalenderår 

2. Døgngrenseverdi for 
beskyttelse av menneskets 
helse 

1 døgn (fast) 125 μg/m³ Grenseverdien må ikke 
overskrides mer enn 3 ganger 
pr. kalenderår 

3. Grenseverdi for beskyttelse Kalenderår og i vinterperioden 20 μg/m³  

                                                
2 http://energilink.tu.no/no/search.aspx?q= 
3 www.miljostatus.no 
4 http://www.tu.no/samferdsel/2014/01/24/skal-redusere-nox-utslipp-med-80-prosent 
5 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_3#KAPITTEL_3 
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av økosystemet (1/10–31/3) 

Nitrogendioksid og 
nitrogenoksider 

      

1. Timegrenseverdi for 
beskyttelse av menneskets 
helse 

1 time 200 μg/m³ N02 Grenseverdien må ikke 
overskrides mer enn 18 
ganger pr. kalenderår 

2. Årsgrenseverdi for 
beskyttelse av menneskets 
helse 

Kalenderår 40 μg/m³ N02  

3. Grenseverdi for beskyttelse 
av vegetasjonen 

Kalenderår 30 μg/m³ N0x  

Svevestøv PM10       

1. Døgngrenseverdi for 
beskyttelse av menneskets 
helse 

1 døgn (fast) 50 µg/m³ Grenseverdien må ikke 
overskrides mer enn 30 
ganger pr. kalenderår 

2. Årsgrenseverdi for 
beskyttelse av menneskets 
helse 

Kalenderår 25 µg/m³  

Svevestøv PM2,5       

Årsgrenseverdi for beskyttelse 
av menneskets helse 

Kalenderår 15 µg/m³  

Bly       

Årsgrenseverdi for beskyttelse 
av menneskets helse 

Kalenderår 0,5 μg/m³  

Benzen       

Årsgrenseverdi for beskyttelse 
av menneskets helse 

Kalenderår 5 μg/m³  

Karbonmonoksid       

Grenseverdi for beskyttelse av 
menneskets helse 

Maks. daglig 8-timers 
gjennomsnitt 

10 mg/m³ 
 

 

I tillegg skal det gjennomføres nødvendige tiltak for at forurensningskonsentrasjonen i utendørs 

luft ikke overstiger målsettingsverdiene gitt i tabell i § 7-7 (gjengitt under), såfremt dette ikke vil 

innebære uforholdsmessig store omkostninger. Konsentrasjonene av arsen, kadmium, nikkel og 

benzo(a)pyren skal beregnes ut fra totalt innhold i PM10 -fraksjonen, som gjennomsnitt over et 

kalenderår. 

 

Tabell 2. Målsettingsverdier for tiltak (forurensningsforskriften § 7-7) 

Komponent Midlingstid Målsettingsverdi 

Arsen Kalenderår 6 ng/m³ 

Kadmium Kalenderår 5 ng/m³ 

Nikkel Kalenderår 20 ng/m³ 

Benzo(a)pyren Kalenderår 1 ng/m³ 

 

Forskriftens § 7-4 fastsetter kommunens ansvar og myndighet på feltet, jf. første ledd: 

«Kommunen skal sørge for etablering av målestasjoner samt for gjennomføring av målinger 

og/eller beregninger iht. § 7-8 etter at det er innhentet uttalelse fra de andre ansvarlige iht. § 7-

3. Kommunen skal også sørge for utarbeidelse av nødvendige tiltaksutredninger iht. § 7-9 i 

samråd med de ansvarlige iht. § 7-3. Miljødirektoratet kan pålegge flere kommuner i samme 

sone, jf. vedlegg 1, å samarbeide om etablering og drift av målestasjoner.» 

 

Støv fra dumping og utplanering av masser kan utgjøre et problem. Dette må sees i 

sammenheng med resten av aktiviteten i planområdet. Temaet behandles også under avbøtende 

tiltak. 

 

3.3.3 Forurensning av jordbunn 

Utvikling av industriområdet vil i stor grad være planering av sprengstein. En stor del av dette vil 

være i strandsonen, men også på land vil det være deponering av tunnelmasser. Først og fremst 

vil den eksisterende jordbunnen bli dekket av fyllmasser. Tunnelmassene vil gi avrenning med 
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forhøyet pH, partikler og nitrogenforbindelser fra sprengstoff. Dette vil med tiden sige nedover i 

fyllmassene og trenge inn i den opprinnelige/originale jordbunnen under. Det kan forventes at 

denne avrenningen vil fortsette ut i resipienten, altså sjøområdet og fortynnes. Tunnelmassene 

vil sannsynligvis også ha vedheng av vann som er benyttet under boring i fjell, og muligens 

rester av sprøytebetong som brukes i tunnelen. Avrenningen kan da bli sterkt basisk, og noe av 

nitrogenforbindelsene vil kunne gå over til ammoniakk (NH3) som er giftig og skadelig for de 

fleste vannlevende organismer. Imidlertid vil denne utlekkingen fra fyllmassene skje gradvis, og 

fortynningen i sjøresipienten vil være stor. 

 

3.3.4 Forurensning av sedimenter 

Deponering av tunnelmasser gir avrenning med forhøyet pH, partikler og nitrogenforbindelser. 

Deponeringssituasjonen og resipientforholdene er avgjørende for virkningen av deponeringen. 

Først og fremst vil en utfylling i sjø beslaglegge sedimentene der fyllingen etableres. Dette vil 

medføre at organismer som lever på og i de beslaglagte sedimentene dør. Arealet som skal fylles 

ut er imidlertid begrenset (anslagsvis 30 daa). Sjøområdet ved Langnes er ikke unikt, og det er 

ikke registrert spesielt sårbare arter innenfor områdets sjøbunn, slik at for sedimentene antas det 

at effekten på biota og habitat vil være begrenset for den indre delen av Altafjorden. 

 

Med hensyn til avrenning fra utfyllingen vil dette være avhengig av deponiets utforming, 

toppdekke og innstrømmende vann til deponiet. Vanninntrenging fra sjø vil følge høy- og 

lavvann. Denne vil være betydelig for utvasking av blant annet nitrogen til miljøet. Nitrogenet og 

annen forurensning vil bli vasket ut til sjøresipienten. Dette vil skje gradvis etter hvert som 

deponiet etableres, samtidig som sjøresipienten har stort fortynningspotensial. Ut fra dette kan 

det antas at avrenning fra deponiet vil ha minimale effekter med hensyn til forurensning av 

sjøbunnen i nærområdet og videre ut i Altafjorden. 

 

3.3.5 Forurensning av vann 

Langnesområdet er lokalisert innenfor (nordvestlig) vannforekomst 0420030300-6-C, Altafjorden 

indre (se figur under). Vannforekomsten ble undersøkt høsten 2015 og ble klassifisert med god 

økologisk tilstand. Mht. kjemisk tilstand så ble Altafjorden indre klassifisert som dårlig på grunn 

av høyere forekomster av nikkel. Overskridelsen var imidlertid svært lav og lå innenfor 

analysenes usikkerhetsmargin. Klassifiseringen av denne vannforekomsten må dermed anses 

som usikker (Sømme & Kaurin 2015). 

 

 

Figur 6. Oversiktskart Altafjorden. 

Vannforekomsten «Altafjorden indre» markert grått. Kilde: http://vannmiljo.miljodirektoratet.no/ 

 

Som nevnt i tidligere kapitler så vil det være avrenning, spesielt av partikler og 

nitrogenforbindelser til sjøresipienten. Under utfyllingsarbeidet vil det også være en oppvirvling 

av sedimenter med spredning av partikler til sjøresipienten. En miljøgeologisk undersøkelse viser 

at området som skal fylles ut består hovedsakelig av stein, grov grus og ruggel i tillegg til 

hardbunn (fjell) (Multiconsult 2015). Det er også foretatt en miljøteknisk undersøkelse med 
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hensyn til forurensning i sedimentene. Resultatene fra denne undersøkelsen viser at 

miljøtilstanden i sedimentene er god eller tilsvarende bakgrunnsnivå for alle de undersøkte 

miljøgiftene i henhold til Miljødirektoratets veiledere (tabell under). Dette gjør at eventuell 

spredning av forurensning fra sedimentene som et resultat av utfyllingen vil være neglisjerbar 

med hensyn til påvirkning av biota innenfor vannområdet. 

Tabell 3. Analyseresultater fra prøvestasjonene for tungmetaller 

 
B(a)p, PAH16, PCB7 og TBT, blå og grønn farge representerer henholdsvis bakgrunnsverdier og god miljøtilstand, jf. Miljødirektoratets 

veileder. Kilde: Multiconsult 2015. 

Utfylling i sjø har relativt lite omfang i forhold til størrelse på vannområdet, både i areal og 

volum. Strømforholdene vil gjøre at det spres partikler på et så stort influensområde at det ikke 

vil være sannsynlighet for at biota innenfor vannforekomsten vil kunne påvirkes.  

Avhengig av hvilke bergarter som skal fylles ut vil sprengstein ofte inneholde partikler med 

skarpe kanter. Slike partikler har vist seg å ha potensial til å skade gjeller på fisk. Dette vil kunne 

gjelde både villfisk og fisk i oppdrett. Voksen villfisk har mulighet til å trekke til andre dyp og 

områder om miljøet påvirker fisken. Oppdrett i åpne mærer har imidlertid ikke slik mulighet, og 

høy konsentrasjon av skarpe partikler vil kunne gi skade på gjeller hos fisk i oppdrett.  

Ut fra informasjon fra Kystinfo6, er nærmeste oppdrettslokalitet fra Langnes Ytre Koven i 

Langfjorden. En annen lokalitet er over på østsiden av Altafjorden (Mortensnes). Disse er 

oppdrettslokaliteter for laks, ørret og regnbueørret. Avstanden fra planområdet til disse 

lokalitetene er henholdsvis ca. 8 og ca. 8,6 km. Det kan derfor antas at partikler med potensial til 

å skade fisken enten er sedimentert ut fra vannmassene før de når oppdrettsanleggene, eller at 

konsentrasjonen av slike partikler er ubetydelig på grunn av fortynning i vannmassen. 
  

                                                
6 www.kystverket.no 
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Figur 7. Oppdrettslokaliteter. 

Indre del av Altafjorden og i ytre deler av Langfjorden (t.v.) og gyteområder for torsk mars-april (t.h.). Kilde: Kystverket. 

 

3.4 Konklusjon 

Nullalternativet regulerer store deler av Langnes til LNFR med midlertidig anlegg- og riggområde 

med utskiping. Dette innebærer en situasjon med utslipp av klimagasser, spesielt CO2 knyttet til 

opplasting og transport av masser i anleggsperioden. I tillegg innebærer det utslipp av CO2 og 

NOx under utskiping av massene fra planområdet til dumpearealet som er avsatt i sjø. 

Utbyggingsalternativet ventes å medføre mindre utslipp av CO2 og NOx i forhold til i 0-

alternativet, da dette alternativet kun innebærer utfylling av masser innenfor planområdet. 

 

Med hensyn til forurensning av jord, sediment og vann vil det være en større effekt ved valg av 

utbyggingsalternativet da massene vil bli liggende i planområdet, i motsetning til 0-alternativet 

der massene kun skal mellomlagres på området. Lokalt vil den eksisterende jordbunnen bli 

tildekket av fyllmasser, og det vil være en viss utlekking til vannområdet. Tiltaket er imidlertid 

begrenset og fortynningen i resipienten vil være stor. Under utfylling av sedimentene i sjøen vil 

det virvles opp partikler fra sedimentene og utskylling av partikler fra sprengstein. Fortynningen 

av disse vil være stor, og mesteparten av partiklene vil synke ut i nærområdet. 

 

Den helhetlige forurensningskonsekvensen for planområdet og omkringliggende områder kan 

tyde på at utbyggingsalternativet vil gi en ubetydelig økning i forurensningsforholdene 

sammenlignet med nullalternativet. 

 

 

3.5 Avbøtende tiltak 

Ved fare for forurensning skal den ansvarlige sørge for tiltak for å hindre at forurensning inntrer 

(jf. forurensningslovens § 7 om plikt til å unngå forurensning). Hvis forurensning har inntrådt, 

skal den ansvarlige sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den 

ansvarlige har også plikt til å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper av forurensning eller 

tiltak for å motvirke den. 

  

Et mulig avbøtende tiltak kan være å rutinemessig spyle/vaske bilene, spesielt hjulene, for å 

fjerne støv. I tørre perioder bør også de asfalterte vegene i området (spesielt til og fra tunell 

anleggsområdet hvor massene skal hentes) spyles eller kostes. Det kan også være aktuelt med å 

vanne områdene som planeres ut for å binde støvet. 
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4. LANDBRUK 

4.1 Innledning 

På oppdrag fra Alta kommune har Rambøll utført en konsekvensutredning på temaet landbruk 

(jord- og skogbruk) i forbindelse med regulering av nytt næringsområde ved Langnes i Alta 

kommune. KU-rapporten for landbruk er vedlagt i sin helhet (vedlegg 1). Under gjengis et 

sammendrag. 

 

Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er 

utført innsamling av eksisterende data, og ikke utført supplerende feltundersøkelser. Geografisk 

er arbeidet avgrenset av planområdet. I tillegg har man et influensområde som kan bli direkte og 

indirekte berørt. Til sammen utgjør begge områdene utredningsområdet. 

 

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i veileder utgitt av 

Landbruksdepartementet: «Konsekvensutredninger og landbruk, m-0629b, 1998» og i Statens 

Vegvesen håndbok V712. I verdivurderingene er det verdiene i sammenlikningsåret i 

nullalternativet som legges til grunn. I sammenlikningsåret (+ 10 år) vurderes situasjonen for 

landbruksverdiene på Langnes å være tilnærmet tilbakeført til situasjonen før oppstart av 

tunnelarbeidet hva gjelder areal benyttet til anleggs- og riggområder. Det vil si at arealene er 

tilgjengelige for landbruksdrift, samt at veiskråningene er revegetert og trolig tilgjengelige for 

beite. 

 

Omfanget av utbyggingsalternativet for landbruksinteressene dvs. graden av påvirkning, er 

vurdert etter en femdelt skala - fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe omfang, til 

middels og stort positivt omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en 

sammenstilling av verdier og vurdering av omfang. I tillegg er avbøtende tiltak vurdert. 

 

 

4.2 Vurdering av landbruksverdier 

Planområdet er preget av landbruksaktiviteter i hele tiltaksområdet. Lengst nord og øst i 

planområdet er arealene preget av beiting. I vest og sør består området av fulldyrket mark, trolig 

gjødslet.  

 

 

Figur 8. Jordbruk Langnes fotografert september 2010.  

Bildet viser at området rundt driftsbygningen er fulldyrket mark. Lengst ut på neset er det bergknauser med bare tynt jorddekke. På 

dagen for foto i september 2010 var det også sau på beite til venstre for gårdsbygningene. Foto: Google Streetview sept. 2010 

 

4.2.1 Beitegrunnlag 

Området som berøres av planen består i hovedsak av tre eiendommer, gnr. 10 bnr. 70, 9, 10 og 

1. Iht. opplysninger gitt av landbruksavdelinga i Alta kommune er arealene i bruk som følgende:  
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 Gnr. 10 bnr. 9 og 70 drives aktivt som utleie. Det høstes gras og det beites av en 

gårdbruker som bor på Hovdenes (ca. 2 km lengere inn mot Talvik). Han har en 

besetning på 12 melkekyr og 16 ungdyr. Eier er etter opplysninger fra kommunen ikke en 

selvstendig driftsenhet.  

 

 Gnr. 10 bnr. 10 er ikke registrert at det søkes produksjonsstøtte til og tolkes derfor som å 

ikke være i drift, men det er fra kommunens side registrert at både sau og rein beiter på 

arealene ettersom de er uten inngjerding og av den grunn tilgjengelig.  

 

 Gnr. 10 bnr. 1 (FeFo) benyttes som beiteland for både sau og rein. I tillegg så har 

overnevnte gårdbruker beiterett på samme grunn, men det er ikke kjent om han benytter 

seg av den på utredningstidspunktet.  

 

Ifølge Alta kommune er det to sauebruk i Talvik med til sammen 200 voksen sau og 320 lam 

(ved siste telling) som benytter seg av beite på FeFo-areal på strekningen Talvik-Isnestoften-

Storsandnes. De to siste beitesesonger har en av saueholderne fraktet dyra ut til Stjernøya; ca. 

90 voksendyr og 115 lam. 

 

4.2.2 Nullalternativet 

Nullalternativet medfører at deler av området vil bli berørt av tunnelbyggingen. Disse inngrepene 

må anses som permanente. Videre vil deler av området bli midlertidig omdisponert til 

riggområde, anleggsområde, midlertidig deponering av masser og midlertidig utskipingskai. 

Fremdriftsplanen i utbyggingen sier at tunnel- og veianlegget skal være ferdigstilt i utgangen av 

høsten 2017, slik at en mister i alle fall vekstsesongen for 2016–17 i dette området.  

 

Påvirkningen i anleggsperioden anses for å være stor, selv om den fulldyrka jord ligger utenfor 

regulerings- og marksikringsgrensen. Skogsarealene innenfor rigg- og marksikringsplanen 

forventes nedhugd i all hovedsak. Vannføring i bekker eller elver forventes forbli uforandret i 

sammenlikningsåret. Det eksisterer en vei i området fra før, slik at før- og ettersituasjonen med 

tanke på avrenning/grøfting anses å være omtrent den samme. 

 

De arealene som blir berørt av det midlertidige anleggsområdet vil være svært utsatt for økt 

marktrykk og skader som følge av anleggsarbeidet slik at vekstvilkårene generelt blir redusert på 

kort sikt. En god gjennomføring av prinsippene i rigg- og marksikringsplanen vil være avgjørende 

for etterbruken av dette området.  

 

Forstyrrelser som følge av sprengnings- og anleggsarbeid til og fra rigg- og deponiområdet antas 

å ha en viss negativ konsekvens for beitedyr i området. 

 

Det er ikke en selvstendig bruksenhet på Langnes. Deler av jorda leies bort til en annen 

jordbruksbedrift i Talvik. Deler av jorda er beiteland for sau eller rein. Nullalternativet forutsetter 

at denne situasjonen fortsetter uendret såfremt ikke forvaltningen av landbruksareal gjennomgår 

store institusjonelle endringer. 

 

4.2.3 Arealgrunnlag 

Fordelingen av arealtyper er basert på NIBIO AR5-kart tilgjengelig via WMS. Fordelingen er gjort 

utfra manuelle målinger med gjeldende reguleringsplan som bakgrunn. Det midlertidige rigg- og 

anleggsområdet medregnes i 0-alternativet, som redegjort for over. Figuren under viser 

arealfordelingen i kart og tabell for 0-alternativet (referansesituasjonen). 
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Figur 9. Markslagskart AR5. 

Markslagsfordelingen innenfor planområdet i tabellform. Kilde: NIBIO.no 

 

4.2.4 Sammenstilling av landbruksverdier 

Sammenstilt gis arealtypene jordbruk og skogbruk en verdiklassifisering per dekar som vist i 

tabellen under. 

Tabell 4. Verdiklassifisering av landbruksarealene 

Arealtype Liten verdi (daa) Middels verdi (daa) Stor verdi (daa) Samlet verdi (KU) 

Jordbruksområder 49,8 0 47,8 middels-stor 

Skogbruksområder 3,8 0 0 Liten 

SUM 53,6 0 47,8  
 

Kilde: KU-landbruk 

 

 

4.3 Vurdering av omfang og konsekvens 

Sammenliknet med 0-alternativet er omfanget av utbyggingsalternativet at området vil være i all 

hovedsak nedbygd. Vurdering av omdisponering, endring i voksevilkår og fysiske skader anses 

som ikke beslutningsrelevant å vurdere. Våre vurderinger tar følgelig kun hensyn til hvilke typer 

landbruksareal som berøres og fordelingen av disse. 
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Utbyggingsalternativet reduserer jordbruksarealet med 82,2 daa (84 %). Omfanget av 

utbyggingen vurderes som stort negativt omfang for jordbruksareal. Sett i forhold til arealenes 

verdi (middels-stor), blir konsekvensen for jordbruksverdiene stor negativ konsekvens (– – –). 

 

Skogarealene vurderes å ha uendret status i utbyggingsalternativet jamført med nullalternativet. 

Dette begrunnes med skoghogsten som ventelig vil følge av rigg- og anleggsområdet samt at 

skogen ikke vil ha reetablert seg innen sammenlikningsåret (+ 10 år). Omfanget av planen 

vurderes følgelig som intet omfang. Sett i forhold til arealenes verdi (liten), blir konsekvensen for 

skogbruksverdiene ubetydelig (0). 

 

Tabellen under gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for utbyggingsalternativet i 

driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å sammenholde områdets verdi og omfanget 

(påvirkningen) av planen for hvert alternativ. Konsekvensvifta er brukt som støtte for 

vurderingene. Det bemerkes at jordbruksarealene er vektlagt større enn skogbruksarealene da 

det er større andel av jordbruksområder med stor verdi. Samlet konsekvens er derfor vurdert 

som stor negativ. 

 

Tabell 5. Sammenstilling av konsekvensvurderingene for landbruk. 

Arealtype Verdi Konsekvens 0-alternativet Konsekvens utbyggingsalternativet 

Jordbruk middels-stor 0 Stor negativ (– – –) 

Skogbruk liten 0 Ubetydelig (0) 

Samlet konsekvens 0 Stor negativ (– – –) 

Rangering 1 2 

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Liten 
 

Kilde: KU-landbruk 

 

4.4 Usikkerhet 

Verdi- omfangsvurderingene i denne konsekvensutredningen vurderes som gode og innehar liten 

grad av usikkerhet. Det anses ikke å være beslutningsrelevante kunnskapshull knyttet til 

alternativene. 

 

Samfunnsmessig er landbruket del av en generell usikkerhet om framtidige institusjonelle 

betingelser. Trenden innenfor jordbruket har i perioden fra 1950 og fram til i dag vært at antall 

jordbruksbedrifter har gått ned. Samtidig har produksjonen per enhet økt mye, samt at 

størrelsen på arealet som den enkelte jordbruksbedrift driver, er nesten firedoblet fra 1969 til 

2011 (Rognstad og Steinset 2011). Denne trenden forventes å fortsette. Eventuelle 

institusjonelle endringer i odelslov, konsesjonslov og jordlov kan ha stor innvirkning på om små 

landbrukseiendommer fortsatt drives som landbruksjord eller om de omsettes som annen 

eiendom som for eksempel fritidseiendom.  

 

4.5 Avbøtende og kompenserende tiltak 

Ingen avbøtende tiltak anses som mulig i dette området. Erstatningsareal et annet sted kan være 

et mulig kompenserende tiltak. 
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5. LANDSKAP 

5.1 Innledning 

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter. Temaet omhandler 

hvordan landskapet oppleves romlig, ut fra omgivelsene. Landskapsanalysen følger metodikken 

beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712. Geografisk er arbeidet avgrenset av planområdet. 

I tillegg har man et influensområde som kan bli direkte og indirekte berørt. Til sammen utgjør 

begge områdene utredningsområdet. KU-rapporten for landskap er vedlagt i sin helhet (vedlegg 

2). Under gjengis et sammendrag. 

 

Begrepet landskap er definert i Den europeiske landskapskonvensjonen (ELK) og lyder slik: 

«Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra, 

og samspill mellom, naturlige og /eller menneskelige faktorer. Definisjonen er svært vid og 

inneholder flere perspektiver. I denne utredningen omhandler tema landskapsbilde det visuelle 

bildet av landskapet.  

 

 

5.2 Situasjonsbeskrivelse 

Planområdet tilhører landskapsregionen «Fjordbygdene i Nordland og Troms», landskapsregion 

32 (Nasjonalt referansesystem for landskap NIJOS 2005). Regionen kjennetegnes av fjordtrauet 

som hovedform, samt kulturpreget, som binder regionen sammen.  

 

Planområdet ligger langs vestsiden av Altafjorden, som er en bred, kort fjord med flere 

forgrenede løp der det lengst ut finnes flere øyer. Planområdet er typisk med høye, og rolige 

avrundede fjellmassiv og en smal strandflate, som ligger som en smal brem, mellom sjøen og 

fjellene. 

 

Planområdet ligger på nedsiden av E6, som følger vestsiden av Altafjorden før den dreier mot 

vest og følger Langfjorden. E6 ligger i et nivå over sjøen som varierer fra omkring 5-20 meter 

over sjøen og ved Langenes er ligger E6 ca. 15 meter over havet. Fra veien er det tett 

bjørkeskog i de bratte, østvendte fjellsidene opp til omkring kote 220 og deretter stiger terrenget 

videre opp til omkring 450 meter over havet.  Enkelte steder er overgangen mellom vei og 

fjellsiden preget av skjæringer og blottlagt fjell.  

 

Langnes er som navnet tilsier et lite nes. Det er bebygd med en liten gjenreisningsgård med 

hovedhus i to etasjer og tilhørende driftsbygning samt et uthus/garasje lagt rundt et lite tun. 

Omkringliggende areal er dyrka mark i en slak skråning ned til fjæra. I nordre del av området er 

det noe spredd vegetasjon som i hovedsak består av bjørk. To små koller på 10 og 18 meter over 

havet deler området opp i mindre rom. Bebyggelsen ligger lengst sør i i området og er beskyttet 

mot vind fra havet av de små kollene. Bebyggelsen og tilhørende dyrka mark er i god hevd, men 

det er ikke fast bosetting der i dag.  Lignende bebyggelse finnes flere steder langs E6 langs Alta- 

og Langfjorden. 

 

5.2.1 Nullalternativet 

Ny E6 vil påvirke influensområdet, og beslaglegge store, uberørte arealer og få større bredde og 

stivere linjekurvatur enn dagens vei. Eksisterende E6 vil bli beholdt for å betjene lokaltrafikk i 

området. E6 er planlagt i tunnel fra Langnesbukt til Storsandnes. Tunnelportalen vil utgjøre et 

stort, teknisk inngrep i fjellsiden. Tunnelen vil bli belyst og tunnelportalen vil dermed bli synlig på 

lang avstand. Veien med tilhørende tunnelportal vil bli dominerende i omgivelsene og stå i 

kontrast til eksisterende skala og bebyggelse på stedet.  

 

I vedtatt reguleringsplan for ny E6 er nordre del av Langnes avsatt som midlertidig 

deponiområde for tunellmasser for utskiping. Et midlertidig deponiområde vil medføre inngrep i 

et område som i dag er dyrka mark med innslag av bjørkeskog. I tillegg vil en midlertidig 

utfylling ødelegge dagens strandlinje. Selv om utfyllingen blir fjernet over tid vil eksisterende 

vegetasjon og strandlinje være permanent ødelagt. 
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5.3 Vurdering av landskapsverdier 

Langenes er vurdert som ett delområde. Området er spredt bebygd og bebyggelsen med 

tilhørende dyrka mark og strandlinje er typisk for regionen. Eksisterende E6 er godt tilpasset 

landskapet. Området oppleves autentisk og godt bevart fra gjenreisningsperioden etter siste 

verdenskrig. Ny E6 med tilhørende tunnelportal vil påvirke området i negativ forstand. Det nye 

veganlegget vil bli dominerende i omgivelsene og det midlertidige deponiområdet vil gi varige 

inngrep i landskapet.  

 

Landskapet i området vurderes til liten-middels verdi. 

 

5.4 Vurdering av omfang og konsekvens 

Utbyggingsalternativet vil medføre utfylling i sjø og på land sør og nord for dagens nes. Det 

utfylte arealet er foreslått på kote +3,5 for kaiområdet og med et øvre nivå på kote +10. Det 

foreslåtte tiltaket utgjør en betydelig fylling og endring av dagens omgivelser. Eksisterende 

bebyggelse vil bli revet og terrenget vil få flere store, ensartede flater.   

 

Sammenlignet med 0-alternativet, som beskriver en midlertidig utfylling i nordenden av Langnes, 

er dette en permanent utfylling som er mer enn dobbel så stor som den vedtatte utfyllinga. 

Utbyggingsalternativet medfører også at eksisterende bebyggelse vil bli revet. Denne 

representerer en verdifull historie med intakte bygninger plassert i sin naturlige kontekst.  

 

Mellom Alta og Langnes er det noen få tettbygde strøk. Nærmeste tettsted er Talvik. Dersom 

utfylling med tilhørende kai og industribebyggelse blir realisert vil dette utgjøre nærmest et nytt 

tettsted på strekningen. Skalaen som forespeiles er helt fremmed sammenlignet med andre kai- 

og industriområder med bebyggelse på strekningen fra Bossekop til Langnes.  

 

De fleste steder langs Altafjorden utgjør overgangen mellom strandflaten og fjellene en smal 

brem mens den planlagte utfyllinga vil utgjøre et større areal sammenlignet med andre steder 

langs Altafjorden. Tiltaket vil derfor oppleves som dårlig tilpasset eksisterende landformer og 

oppleves som fremmed i omgivelsene. 

 

Området vil bli svært eksponert i både fjern og nærvirkning fra ny E6 mot vest. I tillegg vil 

området bli eksponert i fjernvirkning fra Kråkneset og fra omkringliggende naturområder på 

motsatt side av fjorden. I den mørke årstiden og på kveldstid vil området speile seg i Altafjorden 

og være spesielt eksponert sett i fra ulike steder langs E6.   

 

Til Bossekop er det omkring 3,5 mil i luftlinje fra Langnes. På grunn av jordkrumningen må man 

ca. 100 meter over havet for å oppleve industriområdet på så lang avstand. I fra Bossekop vil 

ikke industriområdet være direkte eksponert, men i mørket og i klart vær kan man kanskje ane 

industriområdet som en svak «lyssky», som følge av speiling i fjorden.  

 

Høydebassenget med tilhørende adkomstvei medfører inngrep i uberørt natur. Adkomstveien er 

imidlertid godt terrengtilpasset i den nedre delen, som vil være mest synlig i omgivelsene. Den 

øvre delen av veien med platået vil medføre skjæringer og større inngrep, men disse vil være 

mindre eksponert i omgivelsene på grunn av den lokale topografien. 

 

Omfanget av planen vurderes til middels-stort negativt omfang. 

 

En sammenstilling av områdets verdi i nullalternativet og omfang i utbyggingsalternativet gir 

følgende konsekvens: Middels negativ konsekvens (– –). 

 

Det planlagte industriområdet vil endre områdets karakter. Det opprinnelige, naturlige og 

historiske landskapet vil bli erstattet av et stort, flatt kaiområde og vil bli svært eksponert i 

omgivelsene. Høydebassengene med tilhørende adkomstvei vil i tillegg påvirke områdets 

karakter, men i vesentlig mindre grad enn industriområdet. 
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Tabell 6. Sammenstilling av konsekvensvurderingene for landskap 

Delområde Verdi Konsekvens 0-alternativet Konsekvens utbyggingsalternativet 

Langnes (ett delområde) Liten-middels 0 Middels negativ (– –) 

Samlet konsekvens 0 Middels negativ (– –) 

Rangering 1 2 

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Liten 
 

 

Kilde: KU landskap 

 

 

5.5 Avbøtende tiltak 

Kaiområdet er stort og en mindre utbygging vil bli mindre eksponert i omgivelsene. Dersom 

eksisterende nes hadde blitt liggende urørt og en kai hadde blitt bygd i Langnesbukta, ville dette 

gitt en bedre landskapstilpasning.    
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6. NATURMANGFOLD 

6.1 Innledning 

På oppdrag fra Alta kommune har Rambøll utført en konsekvensutredning på temaet 

naturmangfold i forbindelse med regulering av nytt næringsområde ved Langnes. KU-rapporten 

for naturmangfold er vedlagt i sin helhet (vedlegg 3). Under gjengis et sammendrag. 

 

Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er 

utført innsamling av eksisterende data, og ikke utført supplerende feltundersøkelser. Geografisk 

er arbeidet avgrenset av planområdet. I tillegg har man et influensområde som kan bli direkte og 

indirekte berørt. Til sammen utgjør begge områdene utredningsområdet. 

 

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging 

av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning (DN-håndbok 13). Det er lagt vekt på å 

avgrense og beskrive areal med spesiell naturverdi. Verdiskalaen som er brukt går fra ingen 

relevans, via liten, middels og stor verdi for temaet. Omfanget av tiltaket for flora og fauna, dvs. 

graden av påvirkning, er vurdert etter en femdelt skala - fra stort og middels negativt omfang, 

lite/ikke noe omfang, til middels og stort positivt omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter 

en nidelt skala, ut fra en sammenstilling av verdier og vurdering av omfang. I tillegg er det 

foreslått tiltak som kan avbøte/redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. 

 

6.1.1 Nullalternativet 

For Langnes foreligger en vedtatt reguleringsplan for området. Det meste er avsatt til LNFR-

område, men det er også godkjent et midlertidig deponiområde for tunellmasser som skal skipes 

ut for deponering i sjø. Om en slik deponering realiseres, vil dette kunne ødelegge naturverdiene 

som finnes på den avgrensede naturbeitemarken (lokalitet 1) i området. Bestemmelsene i 

arealplanen sier at det skal etableres en rigg og marksikringsplan, hvor det skal gå frem i hvilken 

rekkefølge man vil bruke områdene og hvilke områder som anvendes eller ikke anvendes. Til 

tross for at det ikke er gjort naturfaglige undersøkelser i området, har man likevel etablert en 

marksikringsplan som er slik at mellomlagring av masser og riggområde er planlagt på de mest 

verdifulle områdene for biologisk mangfold. Dette betyr at verdien av naturbeitemarken må 

anses som tapt i konsekvensutredningen, selv om de faktisk fortsatt er tilstede på 

utredningstidspunktet. 

 

 

6.2 Naturverdier og verdisetting 

Utredningsområdet ligger i nordboreal sone i overgangsseksjon (Moen 1998). Overgangsseksjon 

er preget av østlige trekk, men svake vestlige innslag forekommer. Bærlyngskog og rikt innslag 

av lav i heivegetasjonen er typisk. 

 

Planområdet er preget av landbruksaktiviteter i hele tiltaksområdet. Lengst nord og øst i 

planområdet er arealene preget av beiting. I vest og sør består området av fulldyrket mark, trolig 

gjødslet. Strandlinjen virker å bestå dels av svaberg og dels av relativt stein/grus, uten spesielt 

store gruntområder. 

 

6.2.1 Registreringer 

Det er registrert en naturbeitemark med verdi «Viktig-B», og en vannforekomst med udefinert 

tilstand innenfor planområdet. I tillegg er Altafjorden en nasjonal laksefjord med verdien «stor» 

etter håndbok V712. Utredningen er etter ønske fra oppdragsgiver gjort på en årstid som har 

umuliggjort feltarbeid, og kartleggingen er derfor utført ut fra tilgjengelige kilder. I dette tilfellet 

ortofoto og bilder fra Google Streetview. 

 

6.2.2 Verdivurdering 

Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmiljø til å være stor. Dette på grunnlag av en 

naturbeitemark med stor verdi. Fordi beitemarken er ganske stor, og bilder fra Google viser at 

beiteområdet mest trolig er i god hevd, har vi valgt å verdisette denne etter kriteriene størrelse 

og hevd i håndbok 13. Beitemarka tilfredsstiller forøvrig middels eller høy vekt (A- eller B-verdi) 

på disse to kriteriene. Litt lenger nord (Isnestoften) ble det registrert lillabrun rødspore, en 
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beitemarksopp som er rødlistet med verdi VU. Om beitemarken på Langnes er i god hevd, kan 

denne også finnes på Langnes. Ut fra føre var prinsippet må en gå ut fra at den finnes. Forøvrig 

er Altafjorden en nasjonal laksefjord, noe som gjør at den etter håndbok V712 skal ha stor verdi. 

 

Tabell 7. Sammenstilling av naturverdier. 

ID Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Verdilinjal 

Lok 1 Langnes Naturbeitemark Stor 
 

Lok 2 Altafjorden indre Vannforekomst Ikke verdisatt Ikke verdisatt 

Lok 3 Restområder. 

Dette er områder som ikke er funnet å 
kunne avgrenses som naturtypelokaliteter 
etter håndbok 13. Disse områdene har 
selvsagt også en verdi for biologisk 
mangfold, og verdien på disse områdene 
settes til liten verdi. 

Liten 
 

Lok 4 Altafjorden Nasjonal laksefjord Stor 
 

 

Gjelder for avgrensede lokaliteter i planområdet Kilde: KU naturmangfold. 

 

6.3 Vurdering av omfang og konsekvenser 

Fordi det allerede foreligger en reguleringsplan som med stor sannsynlighet vil ødelegge de 

naturverdiene som potensielt finnes der, så vil omfanget av utbyggingsalternativet være intet 

omfang/lite negativt. Dermed vil konsekvensen for utbyggingsalternativet i sum være 

ubetydelig/liten negativ konsekvens. 

 

Tabellen under gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for utbyggingsalternativet i 

driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å sammenholde områdets verdi og omfanget 

(påvirkningen) av planen for hvert alternativ. Konsekvensvifta er brukt som støtte for 

vurderingene.  

 

Tabell 8. Sammenstilling av konsekvensvurderingene for naturmangfold. 

Naturmiljø Verdi Konsekvens 0-alternativet Konsekvens utbyggingsalternativet 

Lok 1 Stor 0 0 

Lok 2 Ikke vurdert 0 0 

Lok 3 Liten 0 Ubetydelig/liten negativ (0/-) 

Lok 4 Stor 0 0 

Samla konsekvens 0 Ubetydelig/liten negativ (0/-) 

Rangering 1 2 

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Stor 
 

Kilde: KU naturmangfold 

 

 

6.4 Usikkerhet 

Datagrunnlaget for naturtyper og rødlistearter er vurdert som dårlig. Dette gjelder spesielt 

vegetasjon og sopp. Selv om det ikke er forventet noen rik vegetasjon i dette området, så er det 

en naturbeitemark trolig i god hevd og med potensiale for rødlistede sopparter innenfor 

planområdet. Disse verdiene virker ikke inn på konsekvensvurderingen da vedtatt 

reguleringsplan tillater området brukt på en slik måte at naturverdiene ødelegges.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for sjøområdene er vurdert som middels, men det mangler undersøkelser 

som kan si noe om eksistensen av ålegressenger i området. For vilt er datagrunnlaget vurdert 
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som dårlig, men det er lite som tyder på verdifulle forekomster, da bortsett fra potensiell 

tilstedeværelse av oter.  

 

Det var ikke grunnlag for å verdisette den marine vannforekomsten. Inngrepet er likevel så lite at 

det må vurderes som ubetydelig. Verdivurderingen for beitemarken er usikker, og burde vært 

supplert med registreringer av beitemarksopp. Verdivurderingene av vilt er middels sikre, da 

bortsett fra oter der datagrunnlaget ikke er godt. 

 

Omfangsvurderingene er vurdert som ganske sikker.  

 

På grunn av usikkerhet knyttet til beitemarken er den samlede konsekvensvurderingen å anse 

som usikker. 

 

6.5 Avbøtende tiltak og miljøoppfølging 

Det er vanskelig å foreslå detaljerte avbøtende tiltak for dette prosjektet da forutsetningene for 

vurderingene vil endre seg svært mye fra dagens situasjon til det tidspunktet tiltaket skal settes i 

gang. Dette fordi det er planlagt å bruke området til mellomlagring og utfylling av tunellmasser 

 

Når områdene skal sluttarronderes, istandsettes og revegeteres er det viktig at det ikke innføres 

fremmedarter. Det bør utarbeides planer for dette som beskriver omfang og metoder for bruk av 

vekstmasser med frøbank og vegetasjon av stedegne arter. Dersom arealer som skal tilbakeføres 

mot naturområder skal tilsåes må det brukes naturfrøblandinger uten fremmede arter eller 

sorter.  

 

I sjø vil viktigste avbøtende tiltak være å ikke bruke mer av strandlinjen enn det som er 

nødvendig. 

 

Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til luft, vann og 

jord. 

 

6.6 Vurderinger i henhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 

Jf. T-1514 skal prinsippene i nml. §§ 8–12 legges til grunn som retningslinjer for offentlig 

myndighetsutøving. Under beskrives hvordan disse er ivaretatt i denne utredningen. 

Da det potensielt eksisterer naturverdier i utredningsområdet på utredningstidspunktet, så mener 

vi det ikke er riktig å ignorere disse selv om det er vedtatt en reguleringsplan på et tidligere 

tidspunkt som kan ødelegge disse verdiene. 

 

Kunnskapsgrunnlaget i planområdet er svakt for planter og sopp, men noe bedre for fauna. Vi 

har ikke kunnet finne noen kartlegging og verdivurdering etter håndbok 13 for området. Det er 

tidligere gjort en KU i forbindelse med Langnes som utskipingsområde for tunellmasser (Dahl-

Hansen m.fl. 2013), men uten at terrestrisk naturmangfold og strandsonen er behandlet i 

tilstrekkelig grad (jf. nml. § 8). Det foreligger ingen feltundersøkelser for verken vegetasjon eller 

marine naturverdier (strandområdet) i forbindelse med KU for utskipingshavn på Langnes (Dahl-

Hansen, pers. med.). 

 

Påvirkning av sjeldne arter og verdifulle naturtyper vil bidra til nedbygging av verdifulle 

naturområder. Da en ikke kjenner naturverdiene godt nok i planområdet, er det vanskelig å si 

noe om samlet belastning, jf. nml. § 10. Generelt er det få registrerte naturbeitemarker i 

området. Dette kan skyldes flere forhold, bl.a. manglende systematisk kartlegging av slike. Det 

er derfor vanskelig å si noe om samlet belastning. 

 

Mangelfullt kunnskapsgrunnlaget for terrestrisk naturmangfold medfører at det foreligger risiko 

for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet om tiltaket gjennomføres i forhold til 

nullalternativet, jf. føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven. Vi legger da til grunn at 

beitemarken er i god hevd, og at det finnes rødlistet beitemarksopp på lokaliteten som er bevart 

under eller tilbakeført etter Statens vegvesens anleggsperoide med tunnelen og 

masseutskipingen. Verdivurderingen er gjort med grunnlag i dette. Veileder T-1514 sier at når 

kunnskapsgrunnlaget i saken ikke gir tilstrekkelig svar på hvilke virkninger tiltaket kan ha for 

naturmangfoldet, skal føre-var-prinsippet i utgangspunktet tillegges stor vekt. Et ideelt utfall i en 
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slik situasjon vil være å innhente mer kunnskap før vedtak blir truffet, noe som ikke er mulig gitt 

tillatelser som er gitt.  

 

Etter Rambølls vurdering medfører tiltaket sannsynlighet for vesentlig skade på rødlistet 

beitemarksopp. Selv om det knytter seg usikkerhet til hvor store negative effekter tiltaket vil få 

for rødlistearter, legger Rambøll dermed til grunn at tiltaket vil få negative konsekvenser for 

rødlistet beitemarksopp, jf. nml. § 9 om føre-var-prinsippet. 

 

Generelt vil det være tiltakshavers ansvar å ta kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet, jf. nml. § 11. Dette betyr bl.a. tiltak som f.eks. å avstå fra å benytte arealer 

med spesielt verdifullt naturmangfold, å beskytte verdifullt naturmangfold under 

anleggsarbeidene, og ta hensyn til naturmangfoldet og bruke løsninger som gir det beste 

resultatet samlet sett, selv om dette vil kunne koste mer enn en enklere løsning. I dette tilfellet 

er det vanskelig å gi konkrete råd da kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.  

 

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og 

maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig, jf. nml. § 12. Dette 

innebærer også utførelse/realisering av avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en bruke den 

løsningen som er best for naturen. Det skal ikke velges løsninger som gjør at forvaltningsmålene 

i vannforskriftens §§ 4 og 5 ikke nås. 
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7. REINDRIFT 

7.1 Innledning 

På oppdrag fra Alta kommune og reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga har stiftelsen Protect Sápmi 

ved Anders J. Eira og Andreas Blom utført en reindriftsfaglig utredning for Langnes-utbyggingen. 

Distriktet har medvirket aktivt til utredningen. Utredningen er vedlagt i sin helhet (vedlegg 4). 

Rambøll har på oppdrag fra Alta kommune ansvar for den helhetlige konsekvensutredningen for 

områdereguleringen for Langnes næringsområde. Under gjengis derfor Rambølls oppsummering 

av Protect Sápmis reindriftsfaglige utredning, supplert med egne data og vurderinger. Kapitlets 

avsluttende konklusjon om planens konsekvenser for reindriftsinteressene er Rambølls. 

 

7.1.1 Metode 

Protect Sápmi (PS) har i sin utredning benyttet en metode som planprogrammet for Langnes la til 

grunn for konsekvensutredningen. Metoden kombinerer tradisjonell reindriftskunnskap med en 

kumulativ analysemodell som ser tiltaket i sammenheng med andre pågående, tidligere og 

framtidige tiltak, og hvordan summen av dette påvirker reindriftsnæringen i et område. Metoden 

er beskrevet nærmere i PS-utredningens kap. 2 (se vedlegg 4).  

 

Det følger av KU-forskriftens vedlegg IV at der reindriftsinteresser blir berørt, skal de samlede 

virkningene av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet vurderes. PSs 

reindriftsfaglige utredning operer med 3 analyseskalaer for utredningen: lokalt (báiki), 

intermediært (orohat) og regionalt (johtolat). Det er viktig at effektene av industrietableringen på 

Langnes vurderes for reinflokkenes arealbruk, trekk og beiteadferd, samt menneskenes arbeid 

med reinen, trafikk, i tillegg til visuell og annen forstyrrelse. Det bemerkes at influensområdet for 

KU-reindrift er mye større enn det som gjelder for de andre KU-temaene.  

 

Protect Sápmis metode inneholder en større kartjobb i form av GIS-analyser på bakgrunn av 

ulike inngrep og påvirkninger (forstyrrelseskilder). Ulike forstyrrelseskilder gir ulike geografiske 

påvirkningsområder, også omtalt som «unnvikelsessoner». Påvirkningsområdene benyttet i 

analysen er basert på en sammenstilling av forskningsresultater, oppsummert i artikkel av Skarin 

og Åhman (2014). Utredningens kapittel 7.1 oppsummerer påvirkningsområdene benyttet i 

analysen. 

 

7.1.2 Nullalternativet 

Kap. 12 i den reindriftsfaglige utredningen omtaler nullalternativet for Langnes, dvs. en 

tilbakeføring av midlertidig massedeponi og utskiping ifb. Statens vegvesens tunnelbygging. 

Lokalt vil altså konsekvensene i nullalternativet være av midlertidig karakter, og 

konsekvensutredningen for E6-parsellen Storsandnes–Langnesbukt konkluderte med (lang) 

tunnel vil ha middels positiv konsekvens for reindriften. Begrunnelsen er i hovedsak at 

eksisterende trasé får redusert trafikk og behov for framtidige utbedringer (Statens vegvesen 

2011). Nullalternativet må likevel ta hensyn til andre vedtatte tiltak og planer i influensområdet. 

Som PS-utredningen omtaler, inkluderer dette bl.a. hytteområder (spredt og konsentrert) og 

caravanoppstillingsplass. Dette betyr at presset på uforstyrrede reindriftsarealer ventelig vil øke i 

området, uavhengig av Langnes næringsområde. 

 

7.2 Situasjonsbeskrivelse 

Lákkonjárga er vår- og sommerbeite for reinbeitedistrikt 26. Vårbeitet i distriktsområdet er delt 

inn i kalvings- og tidlig vårland fra sentrale deler og mot nord, samt okse- og simlebeiteland mot 

indre deler av Langfjorden og Kåfjorden. Sommerbeitet er delt inn i de sentrale høyereliggende 

områder og lavereliggende sommerland. I tillegg består distriktsområdet av flere anlegg og 

områder brukt i forbindelse med flytting, reinens trekkleier og oppsamling. 

 

Fakta om reinbeitedistrikt 26 Lákkonjárga: 

 Antall siidaandeler: 16 

 Fastsatt reintall: 5250 

 Leder: Hans Ole N. Eira 
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Figur 10. Reinbeitedistrikt (26 Lákkonjárga sentrert) med grenser 

Kiled: NIBIO/Kilden 

 

Den reindriftsfaglige utredningen omtaler årets gang i distriktet svært utførlig. Det vises i den 

forbindelse til utredningens kapittel 4 om driftsmønster og siidastruktur. Under følger Rambølls 

oppsummering. 

 

Distriktet flytter ut til Lákkonjárga ca. 25. april hvert år. De siste årene er området hovedsakelig 

brukt til beite for gjeldsimler, okser og fjorårskalv. Dyrene trekker ned mot fjorden hvor det er 

tidligst bart, og de nyspirte grønne plantene kommer først. Dyra trekker vanligvis mellom kyst og 

høyere fjell med snøleier om sommeren, for å avkjøle seg på varme dager og unngå insekter. 

Oksene holder seg nede ved kysten når de først har kommet ned i begynnelsen av mai og vil 

helst beite der gjennom hele sesongen. De siste årene, når simler som kalver har beite ved Eiby, 

har ca. 4000 rein blitt flyttet ut til Lákkonjárga. 

 

Distriktet hadde tidligere tre hovedakalvingsområder; ved Eibydalen, ytre del av Lákkonjárga og i 

Kåfjord vest for Vuorašnjárggaháldi. Det har vært viktig å ha reserveareal for beite på grunn av 

risiko for «låste beiter». («Låste beiter» vil si at det blir mildvær/regn om vinteren som gjør at 

det fryser rundt lav og vekster på bakken som gjør plantene utilgjengelig for reinen). I dag er det 

i tillegg behov for reservebeiter på grunn av utbygging i beiteområder, noe som gjør at reinen 

unnviker areal og må ta i bruk andre områder til beite. 

 

Distriktet har de siste årene brukt Eibyområdet til kalvingsområde. I tillegg til at kalving skjer 

både ved Langfjorden og i Kautokeino. Ved Eiby vil 22 kV kraftlinjen til Skaidi passere midt 

gjennom beiteområdet. Dette vil føre til både til forstyrrelse og tap av beiteland som kan gjøre at 

andre områder kanskje må tas i bruk til kalving. 

 

For distriktet kan reindrifta beskrives som et kjede i en sykkel, alle deler av flokken og 

beiteområdene hører sammen og er avhengig av hverandre. Reinen beiter på Langnes hver vår, 

der det er lett å komme ned og det er tidlig bart. Reinens arealbruk viser at Langnes, kyststripen 

mot Isnestoften, de skogkledde fjellsidene og fjellområdene Áilegas og Lákkonjárga brukes som 

ett sammenhengende område. Figuren under viser vårbeite, flyttleier og oppsamlingsområder i 

distriktet, og illustrerer sammenhengen i området reindriftsmessig. 
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Figur 11. Reindriftsarealer. 

Kalvings- og tidlig vårland (grønt), oppsamlingsområder (oransje) og flytt-/trekkleier (gul og svart). Kilde: NIBIO/Kilden 

 

Reindriftsutredningens kap. 5 beskriver i detalj Langnes med influensområdets funksjon for 

reindriften. En grunnleggende forutsetning for reindriften i Finnmark er opphold ved sjø om 

sommeren. Lákkonjárgas topografi gir oppholdsmuligheter ved sjø i områder som Langnes. At 

rein (og særlig bukker) kan finne tidlig beite ved fjorden som ved Langnes, er viktig også av 

hensyn til flokken for øvrig. At rein oppholder seg her virker «roende» på flokken og gjør at 

andre individer også trekker ned mot kyststripen. Forstyrrelser som skremmer reinen, medfører 

at flokken i verste fall vil søke sørover mot andre flokker. Forstyrrelser påvirker også tidspunkt 

for naturlig trekk sørover, det f.eks. svært uheldig om ferske trekkleier etableres for tidlig og 

flokken samles. Det vises for øvrig til nærmere beskrivelser i utredningens kap. 5. 

 

7.3 Vurdering av omfang og konsekvens 

Protect Sápmis reindriftsfaglige utredning kartfester arealinngrep og påvirkningsområder for en 

rekke forstyrrelseskilder i analyseområdet (reinbeitedistriktet med noe tillegg for høstbeite). 

Hvert analyseobjekt er redegjort for i objektlister vedlagt utredningen.  

 

Analysen tar for seg arealinngrep fram til i dag, som: Eksisterende bebyggelse, hytteområder, 

veier, kraftverk, kraftlinjer, snøscooterløyper, hundekjøring mv. Videre legges det til planlagte 

arealinngrep, inkl. Langnes næringsområde, i anleggsperiode (til 2020) og driftsperiode fra 2020.  

 

Utredningen oppsummerer med at den kumulative GIS-analysen dokumenterer at distriktet over 

tid har opplevd massivt press på reindriftsareal i Alta kommune. Presset på gjenværende, 

uberørte områder vil øke i en anleggsperiode mot 2020, for så å avta noe, forutsatt at ikke nye 

arealinngrep kommer til. Inngrepene innskrenker bit for bit reindriftens områder og fleksibilitet. 

Figuren under viser den oppsummerte inngrepssituasjonen i analyseområdet i driftsperioden fra 

2020.  
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Figur 12. Påvirkningssoner 

Soner per arealinngrep (forstyrrelseskilde) fra 2020 (driftsfase). Kilde: Protect Sápmi (vedlegg 4, kap. 8.3) 

 

Beregningene viser at om lag 60 % av distriktets areal vurderes som påvirket av inngrep. I sum 

betyr dette at arealinngrepene forrykker den økologiske balansen i reinbeitedistriktet. PS-

rapporten karakteriserer situasjonen for distriktet som alvorlig. På tross av dette, klarer distriktet 

fortsatt å opprettholde en bærekraftig reindrift, jf. reindriftsutredningen. 

 

Tabell 9. Konsekvensmatrise reindriftsinteresser (oppsummert) 

 
 
Kilde: Protect Sápmi (vedlegg 4, kap. 11.1) 

 

Tabellen over er PS-utreders oppsummering reindriftsutredningens kapittel 10 om konsekvenser 

av Langnes-utbyggingen for reindriftsinteressene. Oppsummeringen er gjort på 

utredningsparametrene rein, landskap og menneske, på analysens tre skalanivåer, samt direkte, 

indirekte og kumulative konsekvenser. Konsekvensene er for øvrig grundig redegjort for i 

utredningens kap. 10 (vedlegg 4).  
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Oppsummeringen viser at konsekvensene av Langnes-utbyggingen, vurdert kumulativt med de 

andre påvirkningsområdene/arealinngrepene, gir utelukkende negative konsekvenser for 

reindriftsinteressene.  

 

Bortfallet av beite og forstyrrelsen påvirkningsområdene representerer, kan medføre en uheldig 

dominoeffekt hvor beitetrykket på andre beiteområder innenfor samme sesongbeite. Dette gir i 

tilfelle økt trykk og slitasje på landskap og menneskene i reindriften. Utredningen oppgir som 

særlig uheldig at grønnbeitetida reduseres, mens beitetida på lav må øke. Samlet gir bildet av 

arealinngrep reindriftsnæringen mindre fleksibilitet til å håndtere naturlige endringer i vær og 

klima. Mindre fleksibilitet gir større usikkerhet og høyere forretningsrisiko for utøverne. 

Situasjonen blir ventende mer belastende for de involverte menneskene. 

 

Utredningen slår fast at en sannsynlig kumulativ konsekvens av tiltaket er redusert 

primærproduksjon på grunn av arealinngrepet. Dette reduserer mulighetene for reindriften til å 

kunne øke lønnsomheten, eventuelt å opprettholde samme lønnsomhet med et lavere risikonivå. 

 

Tiltakets arealinngrep er også «riskovurdert» som del av reindriftsutredningen. Risikovurderingen 

er gjort for rein, menneske og landskap i analysens tre skalanivåer. Samlet gir dette den 

sammenveide konsekvensen av tiltaket, vurdert kumulativt, dvs. at Langnes kommer på toppen 

av andre arealinnsgrep i disktriktet. Figuren under gjengir risikovurderingen i 

reindriftsutredningen. Utredningen konkluderer med «rød» status for rein og landskap lokalt og 

intermediært, mens regionalt nivå får «gul» status. Mennesker påvirkes kun intermediært (rød). 

Områder med rød status gjør avbøtende og verdiøkende tiltak nødvendig, mens tiltak bør 

overveies ved gul status.  

 

 

Figur 13. Risikomatrise for vurdering av risiko per analyseenhet 

Kilde: Protect Sápmi (kap. 11.2) 

 

7.4 Avbøtende og verdiøkende tiltak 

Reindriftsutredningens kap. 13 presenterer en «meny» av avbøtende og verdiøkende tiltak som 

kan avbøte konsekvensene av tiltaket (kumulativt). Tiltakene er ikke verdisatt i utredningen, 

men sorteres på følgende kategorier: 

 Tiltak for reinflokkene. 

 Fysiske tiltak i landskapet og tidsrom, herunder å redusere andre arealinngrep i området 

og å båndlegge gjenstående, urørte områder for reindrift. 

 Tiltak for arbeid og mennesker i reindriften. 

 

Planforslaget inneholder noen av utredningens foreslåtte avbøtende tiltak, men flere av dem må 

også vurderes å ligge utenfor rammen av reguleringsplan og hva som er lovlig å regulere etter 

plan- og bygningsloven. Det må likevel legges til at samisk reindriftsrett er en selvstendig 

rettighet, vernet av Grunnloven på linje med eiendomsretten. Dette er forhold som utbygger må 

forholde seg til, herunder ekspropriering av beiteretten. Reindriftsutredningens kap. 14 drøfter 

videre prosess og avtalemuligheter med reinbeitedistriktet. 
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Utredningens kap. 13.4 drøfter potensielle muligheter og verdiøkende tiltak relatert til mulige 

positive effekter av tiltaket. Spørsmålet om tiltaket gir nye inntektsmuligheter for 

reindriftsutøverne i distriktet må måles opp mot den økte risikoen for kjernevirksomheten, 

inntektstapet og kostnader. Da disse ligger utenfor kjernevirksomheten (reindrift), finner Rambøll 

ikke grunn til å vurdere eventuelle positive effekter av tiltaket, annet enn å henvise til PS-

utredningen.    

 

7.5 Oppsummering og konklusjon 

Lákkonjárga (inklusiv Langnes) er vår- og sommerbeite for reinbeitedistrikt 26. Vårbeitet i 

distriktsområdet er delt inn i kalvings- og tidlig vårland fra sentrale deler og mot nord, samt 

okse- og simlebeiteland mot indre deler av Langfjorden og Kåfjorden. Sommerbeitet er delt inn i 

de sentrale høyereliggende områder og lavereliggende sommerland. I tillegg består 

distriktsområdet av flere anlegg og områder brukt i forbindelse med flytting, reinens trekkleier og 

oppsamling. 

 

Protect Sápmis reindriftsutredning kap. 5 beskriver i detalj Langnes med influensområdets 

funksjon for reindriften. En grunnleggende forutsetning for reinen er opphold ved sjø om 

sommeren. Lákkonjárgas topografi gir oppholdsmuligheter ved sjø i områder som Langnes. At 

rein (og særlig bukker) kan finne tidlig beite ved fjorden som ved Langnes, er viktig også av 

hensyn til flokken for øvrig. Reinen beiter på Langnes hver vår, der det er lett å komme ned og 

tidlig bart. Reinens arealbruk viser at Langnes, kyststripen mot Isnestoften, de skogkledde 

fjellsidene og fjellområdene Áilegas og Lákkonjárga brukes som ett sammenhengende område. 

 

Protect Sápmis reindriftsfaglige utredning kartfester arealinngrep og påvirkningsområder for en 

rekke forstyrrelseskilder i analyseområdet. Analysen tar for seg arealinngrep fram til i dag, som: 

Eksisterende bebyggelse, hytteområder, veier, kraftverk, kraftlinjer, snøscooterløyper, 

hundekjøring mv. Videre legges det til planlagte arealinngrep, inkl. Langnes næringsområde, i 

anleggsperiode (til 2020) og driftsperiode fra 2020. Utredningen oppsummerer med at den 

kumulative GIS-analysen dokumenterer at distriktet over tid har opplevd massivt press på 

reindriftsareal i Alta kommune. Presset på gjenværende, uberørte områder vil øke i en 

anleggsperiode mot 2020, for så å avta noe, forutsatt at ikke nye arealinngrep kommer til. 

Inngrepene innskrenker bit for bit reindriftens områder og fleksibilitet. 

 

Reindriftsutredningen viser at konsekvensene av Langnes næringsområde, vurdert kumulativt, 

gir utelukkende negative konsekvenser for reindriftsinteressene. Utredningen slår fast at en 

sannsynlig kumulativ konsekvens av tiltaket er redusert primærproduksjon på grunn av 

arealinngrepet. Protect Sápmis risikovurdering konkluderer med at avbøtende tiltak er 

nødvendig, og utredningens kap. 13 presenterer en «meny» av mulige tiltak. 

 

7.5.1 Rambølls konklusjon og planforslagets oppfølgning 

Rambølls vurdering av reindriftsutredningen er at den gir en særs utførlig beskrivelse av 

distriktet og reindriftens årssyklus. Langnes funksjon i reindriftssammenheng er også utførlig 

behandlet. Vi finner imidlertid at beskaffenheten til Langnes som reinbeite kunne vært omtalt i 

noe mer detalj, da deler av neset har vært inngjerdet innmark helt opp til utredningstidspunktet, 

jf. KU landbruk. Reinen har vel å merke likevel hatt mulighet til å nå fjæra og saltvann. Også 

ellers i distriktet er arealer som tidligere var inngjerdet innmark, nå tilgjengelig som reinbeite da 

jorda ligger brakk. 

 

Iht. 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). 
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 Krav om inngjerding av næringsområdet. 

 Støykrav. 

 

Kommunen og/eller utbygger bør vurdere også andre avbøtende tiltak, bl.a. samlede virkninger 

for reindriften ved revisjon av kommuneplanens arealdel.  
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8. ENERGIFORBRUK OG -LØSNINGER 

Rambøll har utarbeidet fagnotat med energiutredning for Langnes næringsområde. Dette kapitlet 

beskriver energiforbruk, tilgjengelige lokale energikilder i planområdet, og en 

anbefaling for energiløsning for utbyggingen på Langnes. Innledningsvis presenteres kort 

rammebetingelser. 

 

8.1 Rammebetingelser 

Energibruk og energiplanlegging er tema i planverk utarbeidet på både kommunalt, regionalt og 

nasjonalt nivå.  

 

8.1.1 Alta kommunes energi- og miljøplan 

Alta kommunes energi- og miljøplan fokuserer på lavere energiforbruk, økt energifleksibilitet og 

bruk av alternative energikilder, samt et sterkere fokus på fjernvarme og vannbåren varme bygg. 

Planen slår blant annet blant annet fast; «Nærvarmeområder defineres som områder med et 

oppvarmingsbehov på over 0,5 GWh, mens fjernvarmeområder starter på 3,0 GWh. I 

varmeområder skal alle bygg ha vannbåren varme og være tilrettelagt for nærvarme eller 

fjernvarme».  

 

8.1.2 Byggteknisk forskrift (TEK10) 

Forskriften legger opp til at man skal redusere energibehovet så langt som mulig, for deretter å 

dekke resterende behov med fornybare energikilder. Forslag til nye krav blir gjeldende fra 1. 

januar 2017. De nye kravene betyr at nye bygg vil bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive 

sammenliknet med i dag. Bygg over 1000 kvm må bygges med energifleksibelt varmesystem 

med lavtemperatur varmeløsning. I praksis vil dette ofte være vannbåren varme.  

 
Fjernvarme viser til anlegg større enn 10 MW, og er omfattet av konsesjon. Mindre anlegg 
omtales som nærvarme, og er i utgangspunktet ikke konsesjonspliktig, men kan søke om 
konsesjon om dette er et ønske. Alta kommune prioriterer å etablere varmeområder, der 

varmetettheten er størst, og bidraget for klimagassutslippsreduksjoner er størst (Alta kommunes 
energi- og miljøplan).  

 

Gjennom å definere varmeområdene, kan alle ulike utbyggere av infrastruktur, samordne og 

optimalisere sine løsninger. Dette vil igjen gi god samfunnsøkonomi og forutsigbarhet. 10 år er 

brukt som tidshorisont i andre sammenhenger og kan også benyttes her, som lengden på 

planperioden. Det ytes støtte i dag til pelletsanlegg over 0,5 GWh og det er derfor satt en grense 

nedad for nærvarmeområder. Med 10 000 kWh i oppvarmingsbehov pr leilighet/ bolig, tilsvarer 

grensen 50 boenheter. 

 

Det er viktig å merke seg at energibehovet til oppvarming av tappevann utgjør en større del av 

totalt energibehov. Det er derfor viktig at energiforsyningsløsningene kan dekke en stor del av 

varmtvannsbehovet. 

 

8.2 Konsekvensvurderinger 

Planforslaget antas å bygges ut med 75 % BYA, noe som gir om lag 84 000 kvm BYA. I 

energiutredningen er det lagt til grunn 2 utbyggingsalternativer; ett for fiskeindustri og ett for 

«tørr» industri. Ulikhet i arealbehov gir også utslag i ulikt energibehov i mengde og form. 

Alternativene er valgt for å kunne eksemplifisere og gi innhold til energiutredningen. Begge 

alternativene tar utgangspunkt i næringsklynge med 200 arbeidsplasser på Langnes. 

Næringsarealet deles i tre kategorier; kai, lett industri og kontor. 

 

Alternativ 1: Fiskeindustri med mottak og videreforedling (frysing) 

Det er naturlig gitt områdets plassering av det er muligheter for å tiltrekke seg fiskeindustri, med 

mottak, utskipning, omlasting, foredling og frysing. Både næring for villfisk og oppdrettsfisk vil 

kunne benytte et slikt anlegg i sin verdikjede. 
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Alternativ 2: Tørrindustri 

Tørrindustri kan tenkes etablert på Langnes. Med tørrindustri menes virksomhet med variabel 

energiintensitet. Det antas være mindre behov for kjøling enn i alternativ 1, da frysing ikke 

inngår i eksempelet. 

 

Kontorareal forventes å utgjøre halvparten av arbeidsplasser. Dette gir et arealbehov for kontor 

på 2000 kvm. Bygg i to etasjer gir BYA på 1000 kvm (ett bygg)  

 

Det antas at bygningsmasse i kaiområdet utgjør halve næringsarealet for begge alternativ, dvs. 

et BYA på 42 000 kvm med ett plan. Av dette utgjør lagerareal 50 % av areal av kaiområde. 

Lagerareal for fiskeindustri antas å være kaldlager med kjøling på sommer, mens for tørrindustri 

vil dette være et kaldlager (uoppvarmet areal regnes ikke med i BRA). Resterende området antas 

å bestå av lett industri som da utgjør 41 000 kvm. 

 

Tabell 10. Planlagt bebyggelse 

Type bygg Alternativ 1  

Fiskeindustri 

BRA (Bygg) 

Alternativ 2  

Tørrindustri 

 BRA (Bygg) 

 

Areal BYA 

 

Næringsområde kai 

Lett industri 

18 900 18 900 21 000 

Næringsområde kai 

Lager  

16 000 0 21 000 

Næringsområde nær vei 

Lett industri 

36 900 36 900 41 000 

Næringsområde nær vei 

Kontor, 2 etg. 

2000 2000 1000 

Totalt 17 bygg  

73 800 m2 

17 bygg 

57 800 m2 

84 000 m2 

 

 

Det er estimert energibehov iht. TEK17. Tabell under viser det estimerte energibehovet for 

planområdet for alternativ 1 og alternativ 2. Varmebehovet er estimert til å ligge mellom 2,5–4,2 

GWh, mens kjølebehovet er lavt sammenliknet. 

 

Tabell 11. Estimert energibehov (GWh) iht. TEK17 (passivhusnivå) 

 TEK17 [GWh] 

 Varme  Kjøle El Totalt 

Alternativ 1 4,2 0,6* 4,3 9,1 

Alternativ 2 2,5 0,3 2,6 5,5 

* Betydelig større kjølebehov om det skal være kjølelager eller fryselager for fisk. 

 

Energifleksible systemer kan omfatte romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt tappevann 

(omtalt som varmebehov). Det forutsettes at dette vil være gjeldende for alle bygg som 

etableres, noe som utelater bruk av direktevirkende el. til oppvarming. Det er grunn til å tro ut 

ifra forutsatt energibehov at Langnes blir definert som et fjernvarmeområde. 

 

Tabell 11. Estimert energibehov (GWh) iht. TEK17 (passivhusnivå) viser med tydelighet at 

varme/elektrisitetsbehovene dominerer for energibehov, men at det er usikkert hvor mye kjøling 

det er behov for. Det antas at leveringssikkerheten for elektrisitet er god i området. På 

regionalnivå, utbedres nettkapasiteten mellom Hammerfest og Ofoten av Statnett, noe som antas 

bidrar til å sikre god regional forsyning av elektrisitet.  

 

Ved større kjølebehov enn antatt i Tabell 11, vil varmepumpeløsninger være egnet til 

kjøling/oppvarming, gitt den fordel knyttet til å levere en kombinasjon av varme/kjøling, samt 
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mulighet for synergi av samtidighet varme og kjøling som kan gi gode betingelser for en felles 

energiforsyning basert på varmepumpeløsning. 

 

 

8.3 Lokale energikilder 

Under redegjøres det for tilgjengeligheten til ulike energikilder for energiforsyning til nye bygg 

innenfor planområdet. Energikildenes tilgjengelighet er evaluert ut fra offentlig tilgjengelige 

opplysninger og kartgrunnlag, samt en faglig vurdering av dette koblet med prosjektet for øvrig. 

 

8.3.1 Elektrisitet – Vannkraft 

Det er potensial for vannkraft i Finnmark fylke på snaue 462 GWh. Aktuelle vassdrag i nærhet 

Langsnes er Hovdeneselvvannet. Dette er en ressurs med god fallhøyde (437 m) og volum 

(9m3/s), som gir grunnlag for et småkraftanlegg. Dette er nært Langsnes og er i tillegg mulig å 

regulere. Det kan legges til at småkraftverk er under bygging i Mølleelva i Kåfjord. 

 

 

Figur 14. Vannkraftpotensial i vassdrag nær Langnes 

Kilde: NVE.  

 

 

8.3.2 Elektrisitet – Vindkraft 

NVE Atlas for vindkraft viser en rekke områder i Altaområdet egnet for vindkraftproduksjon. 

Særlig er det ut i fjorden og på øyene at vindressursene er best, noe som forklarer at søkte 

konsesjoner ligger i kystområdet. Det er grunn til å tro at området utenskjærs for Langnes er 

mest egnet for vindkraft. I kommunens klimaplan er det prioritert vindkraftutbygging for å nå 

målsetninger på klima, om mer fornybar energi 

 

Det er ikke undersøkt vannkraft og vindkraft i detalj da, det forutsettes at sentralisert 

kraftproduksjon er utenfor studie. 
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Figur 15. Vindressurser i Finnmark og Nord-Troms 

Kilde: NVE. Konsesjonsprosesser markert med sirkler. 

 

8.3.3 Elektrisitet – Solenergi 

Solceller kan installeres på bygg eller i en solcellepark. En solcellepark vil til sammenligning med 

solceller på bygg være plasskrevende, og anbefales ikke i denne sammenheng. I Alta vil det være 

mest aktuelt å installere solcellepanel på hvert enkelt bygg, og bruke det lokale strømnettet til å 

dekke det behovet som ikke dekkes av solcellene. Solcellepaneler følger takets vinkel på boliger, 

som i Norge ofte er i nærhet av optimal vinkel. Solcellene bør orienteres mot sør, og kan både 

monteres utenpå eksisterende tak eller integreres i tak.  

 

 

8.3.4 Varmeforsyning 

Nær/fjernvarme er arealeffektivt og relativt vedlikeholdsfritt for kunden, da ofte leverandøren 

eier og drifter anlegget fram til og med kundesentral plassert hos kunden. Nærvarme tilbyr 

energifleksibilitet og mulighet for svært miljø- og klimavennlig energiproduksjon. 

 

Alta kommune arbeider med å definere varmeområder for fjernvarme7. Blant annet er det et 

tiltak for å utarbeide varmeplaner for all bruk, som også tar høyde for nærvarmeanlegg basert på 

varmepumper/pellets i områder utenfor definerte varmeområder. Dette gir noen føringer for hva 

det bør benyttes av energikilder på Langnes. Det anses at både varmepumper og biobaserte 

forbrenningsanlegg vil kunne levere varme til et felles anlegg, med distribusjon mellom byggene. 

 

I det følgende presenterer ulike kilder for miljøvennlig varmeforsyning. 

 

Varmepumpe 

Varmepumper er definert som 100 % fornybare med tanke på oppvarmingskarakter ved dagens 

energimerking. Varmepumper benyttes som grunnlastkilde og en spiss-/reservelastkilde må 

installeres i tillegg. Varmepumpeløsninger kan være en aktuell løsning for energiforsyning til 

utbyggingen på Langsnes. Energikilden bør være stabil med tanke på et relativt høyt 

                                                
7 Energi og miljøplan Alta kommune 
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energibehov, og felles løsninger og varmedistribusjon kan være gunstig med tanke på 

utbyggingens størrelse. Enova har støtteordninger som kan gi midler til installasjon av 

energisentraler med varmepumpe.  

 

Uteluft 

Uteluft kan benyttes som energikilde både ved en luft-luft varmepumpe og en luft-vann 

varmepumpe. En luft-luft varmepumpe benyttes typisk i eksisterende bebyggelse (bolig), hvor 

det ikke er tilknytningsplikt, og som et supplement til elektrisk varme. Denne 

oppvarmingsløsningen har ikke et sentralvarmeanlegg. 

 

En av hovedutfordringene med bruk av uteluft som energikilde er at utetemperaturen er i 

motfase med typisk klimaavhengige varmebehov. Uteluft anses ikke som en relevant 

energiløsning for utbygging på Langnes, i hovedsak på bakgrunn av det høye energibehovet og 

løsningens motfase med det klimaavhengige varmebehovet. 

 

Avkastvarme 

Luft fra oppholdsrom varmer først opp uteluft gjennom en veksler, og etter veksleren benyttes 

avkastluften som varmekilde for en varmepumpe. Forskjellen mellom en avkastvarmepumpe og 

en avtrekksvarmepumpe er varmekilden: avtrekksluft er luften som blir trukket ut av rommene, 

f. eks. fra bad og kjøkken, og avkastluften er avtrekksluften etter den har gått gjennom en 

varmegjenvinner. 

 

En avkastvarmepumpe er i likhet med en varmepumpe basert på uteluft sensitiv til 

utetemperatur, og ved lave temperaturer går den ut av drift, derfor regnes og denne teknologien 

som uegnet. 

 

Bergvarme (grunnvarme/termisk varmelager) 

Bergartene i regionene er sedimentære, bestående av metasandstein. Dette er løsmasser med 

god infiltrasjonsevne. Metasandstein har en varmeledningsevne i området 3-4,2 W/mK.  

 

Nord-vest for Langnes, på Øyra, er det boret grunnvannsbrønner. Dybden på brønnene er 

mellom 43-75, og de forsyner i hovedsak vann til enkelthusholdninger. Hvorvidt grunnen på 

Langnes vil være godt egnet må kartlegges ved å bore testbrønner og en termisk responstest, og 

det kan gjennomføres en forundersøkelse. 

 

 

Figur 16. Bergarter N250 (t.v.) og grunnvannspotensial (t.h.) 
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Kilde: NGU 

 

Grunnvann 

Grunnvann som energikilde egner seg godt til lokaliseringer som befinner seg i hellinger eller 

nede i et dalføre, da grunnvannet blir presset ned fra overliggende landområder og vil ha en 

betydelig bevegelse. Rike grunnvannskilder finnes gjerne i store grunnvannsbassenger og nær 

elveleier og strandbelter. Hvorvidt grunnvann som energikilde er egnet vil derfor avhenge av 

geografi, men anses i utgangspunktet ikke som en egnet energikilde for Langnes. 

 

Sjøvann 

Sjøvannsbaserte varmepumpeanlegg kan benyttes til både kjøling og varmeproduksjon. Normal 

inntaksdybde er 20-60 meter for å minimalisere begroing i inntaksledning og varmevekslere i 

sjøvannsbaserte varmepumpeanlegg. Vanntemperaturen bør ikke være lavere enn 2-3 °C for 

sjøvann og 4-5 °C for innsjøvann. Typisk 2-4 K avkjøling av vannet i varmeveksleren. Potensialet 

for overflatevann (innsjø og sjøvann) på kommunenivå i MWh/år for enkeltbygg vurderes være 

stort i Alta. I Altafjorden er det kartlagt et potensial for utnyttelse av sjøvann til 

varmepumpesystemer8. Tilgang til tilstrekkelig dybder vil også være nødvendig for å sikre stabile 

temperaturer. 

 

 

Figur 17. Sjødybder 

Kilde: Kartverket 

 

Fra sjøkart ser det ut til at det er rundt 50 m avstand til dybder over 20 meter, mens det er 100 

meter til dybder på over 50 meter. Dette regnes som gode forhold for en sjøvannsledning. 

 

Sjøtemperaturer logges i overflate på Kista, som er et stykke unna Langnes. Denne gir en 

indikasjon på årsvariasjon, men ikke på hvordan temperaturen er i dybden. 

 

Temperaturen varierer gjennom året, og maksimumstemperaturen er lavere i Nord-Norge kontra 

sør, derimot reduseres ikke minimumstemperaturen like mye som maksimumstemperatur. Det er 

                                                
8 Energi fra overflatevann i Norge – kartlegging av økonomisk potensial, NVE 2011 
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viktig at det er en margin mellom sjøvann og frysetemperatur, gjennom hele året for at det skal 

være aktuelt med sjøvannsbaserte varmepumpesystemer.  

 

Det er mange lokale variasjoner, der noen faktorer som breddegrad, ferskvannstilstrømning, 

fjordform, tidevannstilsig påvirker egnethet. Den lokale situasjonen må analyseres for at det skal 

avgjøres egnetheten til ressursen.  

 

Solenergi - Solvarme 

Solvarme er spesielt egnet for tappevannsoppvarming, og har i utgangspunktet størst potensial i 

direkte anvendelse, da forbruket og produksjonen samstemmer i størst grad. Generelt er ofte 

den store utfordringen med utnyttelse av solvarme at den opptrer relativt stokastisk, og at den 

derfor kan være vanskelig å nyttiggjøre momentant. Lagring av varme vil derfor naturlig ha fokus 

i et solvarmesystem. Samspillet med en bergvarmeløsning kan i denne sammenheng være 

interessant, og også eventuelt andre oppvarmingssystemer som bioenergi. Tilgjengelig 

solfangerareal på tak, eventuelt fasadekledning, må vurderes ved utnyttelse av solvarme, samt 

optimal orientering av solfangere. Solvarme egner seg dårlig gitt relativt lavt tappevannsbehov, 

og dårlige solforhold i fyringssesong. 

 

Bioenergi 

Biomasse forekommer i mange ulike former med ulike egenskaper; eksempelvis pellets, flis, ved 

og briketter. Bruk av bioenergi i en forbrenningskjel er en stabil varmeproduksjonsløsning, som 

er godt egnet for å sikre en høy andel fornybar energi. Enova har gunstige støtteordninger for 

installasjon av bioenergisentraler.  

 

Sentral produksjon og distribusjon av bioenergi anses som aktuelt for området, ved bruk av 

pellets, flis eller briketter. Ved etablering av en felles energisentral må det avsettes areal til slikt 

formål. Et komplett bioenergianlegg består av brenselslager, utstyr for brenselshåndtering og -

innmating, ovn/kjel, reguleringssystem, akkumulatortank for lag-ring av varme og 

askehåndtering. I tillegg, en pipe kan være et visuelt forurensende element i området (for et 

felles energianlegg vil det uansett etableres en pipe for spisslastforsyning, fra f. eks. elkjel).  

 

Videre bør tilgangen til/muligheten for lokal flis utredes. Det er i dag felles varmesentral som 

utnytter flis i Alta i dag. Biobrenselmarkedet i Finnmark er generelt lite utviklet, og flere 

oppstartsselskaper innen bioenergi og flis har gått konkurs de senere år. Likevel er det grunn til å 

tro at det er mulig å få tilgang til flis, da det finnes en skognæring i Altaområde, med 

ved/material-produksjon. Det finnes leverandører av biobrensel i regionen. Det bør gjennomføres 

en kartlegging av aktuelle leverandører i en eventuelt neste fase. 

 

8.4 Oppsummering og anbefaling 

Det anbefales at det etableres en felles energiløsning for varmeforsyning på Langnes. 

Varmebehovet er relativt høyt, og en felles energiløsning vil bidra til forsyningssikkerhet og 

energifleksibilitet. En felles energiløsning forutsetter en relativt høy energitetthet i området (tett 

bebyggelse og intensive varme/el-behov). Tabellen under sammenligner energikildene drøftet for 

planområdet over. Det er ikke gjennomført økonomiske beregninger i denne fasen, men en 

sammenligning av typiske investeringskostnader og drift- og vedlikeholdskostnader er vist for de 

aktuelle energikildene. 
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Tabell 12. Oppsummering lokale energikilder (el- og varmeforsyning) 

Energi-

formål 

Energi-kilde 

og 

infrastruktur 

Investerings-

kostnad  

D&V 

kostnad 

Miljø- og 

klimaprestasjon 

Kommentar/konklusjon 

EL Vannkraft    Ikke aktuelt ved god 

forsyningssikkerhet 

 Vindkraft    Ikke aktuelt ved god 

forsyningssikkerhet 

 Solceller Høy Lav God Konkurransedyktig på sikt 

Varme Nærvarme Høy Lav God Egnet ved større varmebehov i 

flere bygg 

 VP - Uteluft    Ikke aktuelt 

 VP - Avkast    Ikke aktuelt for en felles løsning 

 VP - 

Jordvarme 

   Ikke aktuelt 

 VP - 

Bergvarme 

Høy Lav God Egnet for videre utredning 

 VP - 

Grunnvann 

Høy Lav God Ikke aktuell 

 VP - Sjøvann Høy Lav God Egnet for videre utredning 

 Spillvarme    Aktuell om det eksisterer store 

kjølebehov eller energiintensiv 

næring  

 Solvarme Høy Lav God Ikke aktuelt grunnet lite 

tappevannsbehov 

 Bioenergi Medium Medium God Egnet for videre utredning 
 

 

 

Det er tre varmekilder som egner seg spesielt godt for varmeforsyning på Langnes: Bergvarme, 

sjøvannsvarme og bioenergi. Biovarme vil være en rimeligere løsning enn bergvarme, spesielt 

ved lavt kjølebehov i området. Økt bruk av bioenergi er trukket fram som en prioritering 

regionalt, og bruk av bioenergi anbefales dermed også for planområdet. En gunstig 

bioenergiløsning for planområdet kan være ferdig varme, der energiforsyningen lyses ut og en 

ekstern aktør bygger og drifter anlegget innen en avtalt kontraktsperiode. Bruk av flis eller 

pellets kan da være opp til varmeleverandører å avgjøre. 

 

Vannbåren varme i bygg er et krav i henhold til plan- og bygningsloven, og vil derfor også være 

et krav til utbyggingen i planområdet. Vannbåren varme i bygg er en forutsetning for helhetlige 

energiløsninger for varme (fjern-/nærvarme) og fører til at det etableres energifleksible 

løsninger. For å sikre lønnsomhet for en nærvarmeløsning må både varmebehovet til 

romoppvarming, ventilasjon og tappevann dekkes av varmeløsningen. Om fryseanlegg vil inngå i 

bygningsmasse, er det en fordel å plassere energisentral i nærhet til dette.  

 

Nærvarmeområder defineres som områder med et oppvarmingsbehov på over 0,5 GWh, mens 

fjernvarmeområder starter på 3,0 GWh. I varmeområder skal alle bygg ha vannbåren varme og 

være tilrettelagt for nærvarme eller fjernvarme, står det i Energi- og klimaplan for Finnmark 

fylkeskommune 2011-2015. Dette fremstår som fornuftige valg og anbefales videreført for 

Langnes. 

 

Det anbefales at elektrisitet dekkes fra kraftnettet, og at eventuelt installasjon av solceller på tak 

i bygg vurderes videre av utbyggere. Næringsbygg og enkelte former for industri vil ha et 

kjølebehov, og det anbefales at det etableres individuelle kjøleløsninger, ved kjølekompressor. 

Skulle det vise seg at det etableres industri med større kjølebehov, vil det kunne være mer 
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aktuelt med felles løsning for varme og kjøling, og da med større varmepumpe som forsyner en 

kombinasjon av varme og kjølebehov. 
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9. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ 

9.1 Innledning 

Planprogrammet for Langnes beskriver kulturminner og kulturmiljø som et av temaene for 

konsekvensutredningen. Dette kapitlet oppsummerer saksgang og vurderinger for temaet. 

 

 

9.2 Situasjonsbeskrivelse 

 

9.2.1 Samiske kulturminner 

I forbindelse med høring og fastsetting av planprogram og dispensasjon til utfylling innenfor 

planområdet, ble kulturminnene innenfor planområdet behandlet som automatisk fredet etter 

Kml. § 4, annet ledd om samiske kulturminner eldre enn 100 år. Kommunen søkte Sametinget 

om dispensasjon med hjemmel i kulturminneloven i brev av 25.08.15. 

 

Sametinget har behandlet dispensasjonssøknaden og vurdert kulturminnene med den konklusjon 

at det ikke er automatisk fredete samiske kulturminner i planområdet. Det betyr at Sametinget 

ikke har kulturminnefaglige innsigelser eller merknader til planarbeidet for Langnes. 

 

9.2.2 Øvrige uttalelser om kulturminner og kulturmiljø 

Arkeologisk undersøkelse under vann ble utført av Universitet i Tromsø (UiT). I brev av 15.05.15 

bekrefter UiT at det er ingen automatisk vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk 

interesse innenfor det undersøkte området. Forekomst av kulturminner er lite sannsynlig på 

grunn av eksponert beliggenhet og begrenset eldre maritim aktivitet i området.  

 

Finnmark fylkeskommune (FFK) har tidligere foretatt befaring og tatt prøvestikk i deler av 

planområdet. Den gangen ble ikke påvist noen automatiske freda kulturminner. I forbindelse med 

anlegning av vei (E6) ble det gjort funn av gjenstander som dateres til yngre steinalder (lokalitet 

ID37998 i Askeladden). I sitt brev av 05.05.15 skriver FFK at de ikke klarte å finne forhistoriske 

aktivitets- og bosetningsspor i området. Derfor ansees lokaliteten som tapt.  

 

 

9.3 Vurdering 

I forbindelse med tilbakemeldingen fra Sametinget har Rambøll i ettertid undersøkt materialet 

som tilgjengelig i Askeladen, miljøstatus.no og Friis-kartet fra 1861 (jf. figur under). På bakgrunn 

av det tilgjengelige materialet kan vi ikke se at det er automatisk fredet kulturminner i 

planområdet.  

 

I likhet med FFK kan vi ikke finne spor etter forhistoriske aktivitets- og bosettingsspor i området. 
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Figur 18. Kulturminneregistreringer. 

Askeladden (t.v.) og Friis-kartet fra 1861 (t.h.) som viser kors på Lille Langnes som indikerer «Nordmannsfamilie i hvilken ingen kan 

tale Lappisk eller Finsk». Kilde: Miljøstatus.no/Askeladden, http://www.dokpro.uio.no/friiskartene/1861/1861oversikt.html 

 

 

9.4 Konklusjon 

Det er ikke påvist automatisk fredede kulturminner i planområdet. Fra før er det to kulturminner 

som er registrert i området, men lokaliteten anses som tapt.  

 

Likevel er det mulighet at enkle gjenstander og funn kan dukke opp. Derfor er følgende 

formulering tatt med i planbestemmelsene:  

 

«Skulle det under arbeidet i marka komme frem gjenstander eller andre spor som indikerer 

eldres aktivitet i området, må arbeidet stanses omgående og melding sendes Finnmark 

fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal 

utføre arbeidet.» 
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10. NÆRINGSLIV, SYSSSELSETTING, 

KONKURRANSEFORHOLD OG KOMMUNAL ØKONOMI 

Dette kapitlet omhandler konsekvensvurderinger for temaene næringsliv, sysselsetting, 

konkurranseforhold og kommunal økonomi i forbindelse med områderegulering med 

konsekvensutredning for Langnes næringsområde. Konsekvensvurderingen tar utgangspunkt i at 

Langnes skal planlegges som næringsområde for arealkrevende, sjørettede industrivirksomheter. 

 

10.1 Situasjonsbeskrivelse 

Langnes ligger ved E6 på vestsiden av Altafjorden. Avstanden til Alta sentrum er i underkant av 2 

mil i luftlinje og 4 mil etter E6. Kjøretiden er beregnet til 42 min. Avstanden langs E6 vil kortes 

noe ned når ny tunnel mellom Melsvik og Ølvik åpner. Veien vil dessuten få bedre standard på 

hele strekningen, noe som vil redusere kjøretida med anslagsvis 5-10 min. 

 

Befolkningsgrunnlaget mellom Langfjordbotn og Talvik: 

 Langfjordbotn 46 innb. 

 Sørsida av Langfjorden 12 innb. 

 Storsandnes 12 innb. 

 Isnestoften 26 innb. 

 Gjermundsby 7 innb. 

 Hovdenes-Fornesvika 17 innb. 

 Talvik 315 innb. 

 

Talvik er nærmeste tettsted og ligger 9 km og 9 minutters kjøring fra Langnes. Med vel 315 

innbyggere og blant annet skole, barnehage, nærbutikk og bensinstasjon er Talvik et 

velfungerende distriktssenter i Alta kommune. Boligfelt er under planlegging i Talvik for å dekke 

en økende etterspørsel etter boliger. 

 

Foruten Alta og Talvik, er nærmeste tettsteder til Langnes: Burfjord og Øksfjord i 

nabokommunene Kvænangen og Loppa. Kartet i figur under illustrerer kjøreavstander og -tider i 

dagpendlingsavstand fra Langnes. Størrelsen på sirkelen over tettstedet representerer 

innbyggertallets relative størrelse jamfør regionsenteret Alta. 

 

 

Figur 19. Oversiktskart med tettsteder 

Kilde innbyggertall: SSB befolkning, tettsteder, tall pr. 01.01.15 

Kjøreavstander og -tider 

Fra Langnes til: 

 Alta  39,7 km    42 min. 

 Talvik 8,7 km      9 min. 

 Burfjord 54,9 km    44 min. 

 Øksfjord  76,8 km    1 t 11 min. 

Kilde/beregning: Google Maps 

 

Øksfjord 

489 innb. 

Talvik 

315 innb. 

Alta 

14 542 innb. 

LANGNES 

Burfjord 

408 innb. 
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10.2 Næringsvirksomhet, sysselsetting og arealbehov 

Arealkrevende, bedriftsrettete næringer består primært av vareproduserende bedrifter og 

bedrifter innen lager/engros og transport. Fellesnevneren er at virksomheten krever mange m2 

per ansatt. Basert på erfaringstall fra tilsvarende næringsområder ellers i landet, kan det legges 

til grunn en sysselsettingsfaktor på mellom 1,5 og 2 arbeidsplasser per dekar (= 650-800 m2 per 

arbeidsplass) (Jensen og Stoknes 2012). 

 

I en utredning ved Vestfold fylkeskommune (2011) konkluderer en med at arealkrevende 

bedrifter først og fremst vil være opptatt av nærhet til det overordnete veisystemet, nærhet til 

sentrale terminaler og gode forhold for godstransport. Mange av disse bedriftene er virksomheter 

som kan påføre sine nære omgivelser negative eksterne effekter i form av støy, støv, lukt eller 

risiko. De er derfor avhengig av en lokalisering som sikrer dem langsiktig og effektiv skjerming i 

forhold til boligutbygging og institusjoner som genererer persontrafikk (skoler, barnehager mv.). 

 

Forutsigbare rammebetingelser i form av tilstrekkelige utviklingsmuligheter og skjerming betyr 

som regel mer enn et områdes omdømme og estetiske kvaliteter. De arealkrevende bedriftene 

har gjerne spesialiserte krav til teknisk og funksjonell infrastruktur, og er som regel store nok til 

å ivareta denne type tilrettelegging selv. 

 

Selv om disse bedriftene ønsker å trekke seg bort fra de tetteste befolkningskonsentrasjonene, er 

de likevel avhengig av å være sentralt plassert i regionen. Ofte leverer de varer og utfører 

transporttjenester til et regionalt og internasjonalt marked, og er følsomme overfor store 

transportkostnader. Disse bedriftene søker ofte etter klyngefordeler og ønsker samlokalisering 

med tilsvarende virksomheter, men behov for tilstrekkelig ekspansjonsrom og armslag vurderes 

oftest som viktigere. Nærhet til arbeidskraft er også en faktor for disse bedriftene. 

 

Framover kan en forvente at blant annet automatisering av produksjonsprosesser mv. gjør at de 

arealkrevende næringene får en synkende andel av sysselsettingen, men et relativt stabilt til 

svakt økende arealbehov. Det er gjerne disse virksomhetene, i kraft av egentyngde og 

ringvirkningseffekt til andre næringer, som er med på å etablere mangedriftsfordeler 

(klyngeeffekter) og lokaliseringsattraktivitet i nye næringsområder. 

 

Konsekvenser for Langnes 

Langnes vil opparbeides for om lag 110 daa næringsareal. Omregnet til antall ansatte etter 

formelen 1,5–2 ansatte pr. daa, blir potensialet på Langnes 165–220 arbeidsplasser dersom alt 

areal utnyttes. 

 

Det er Rambølls vurdering at områdets avstand til Alta og kostnader til infrastruktur medfører 

redusert attraktivitet for mange etableringer. Dog vil nærhet til E6 og mulighet for kai telle 

positivt for bedrifter med behov for effektiv kobling mellom sjø- og veitransport. Virksomhet på 

Langnes vil kunne gi svært positive ringvirkninger for boligetterspørsel og relatert 

næringsvirksomhet i Talvik som nærmeste tettsted, men også påvirke sysselsettingen i Alta 

kommune for øvrig positivt. 

 

 

10.3 Konkurranseforhold 

I konkurransepolitikken er det et mål å oppnå effektiv ressursbruk, et konkurransedyktig 

næringsliv og en styrking av forbrukernes stilling. Tiltak skal ikke ha unødige 

konkurransebegrensende virkninger eller gjøre nyetableringer vanskelig. 

 

Langnes som næringsområde vil imidlertid møte konkurranse fra andre næringsområder. Et 

større næringsområde er under planlegging på Skillemoen (700 daa) i Alta kommune. Også 

Kvenviknes er et sjørettet næringsområde avsatt i Altas arealplan, men uten at planarbeidet er 

påbegynt. På Simanes i Alta er Grieg Seafoods lakseslakteri etablert i dag med 70-100 direkte 

tilknyttede arbeidsplasser, men bedriften har i flere år planlagt for flytting. Et samlokalisert, felles 

slakteri i Vest-Finnmark er under utredning for havbruksselskapene Grieg Seafood, NRS og 

Cermaq. Til media har det blitt opplyst at lokaliseringsalternativet for et slakteri skal utredes i 

2016, og at en beslutning er ventet i neste fase.  
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Hammerfest kommune har de senere år opparbeidet et antall større næringsområder, blant 

annet Polarbase som betjener petroleumsrelatert industri i Barentshavet. I Rypefjord finnes også 

fiskeforedlingsindustri. I Nord-Troms finnes lakseslakteri på Skjervøy (Lerøy), som blant annet 

Norwegian Royal Salmon før jul 2015 besluttet å benytte seg av. 

 

Konsekvenser for Langnes 

Det er vår vurdering at planlagte etablering av Langnes næringsområde ikke vil innvirke negativt 

på konkurranseforholdene for allerede etablerte næringsområder eller bedrifter internt i 

kommunen eller i regionen (Vest-Finnmark/Nord-Troms). Dette begrunnes med Langnes sin 

geografiske plassering og avstand til konkurrerende næringsområder/bedrifter. Vi vurderer at 

etableringen av Langnes næringsområde vil være et tillegg til utvalget av næringsområder i 

kommunen, og virke positivt på konkurransen om nyetableringer for sjørettet næring i regionen. 

 

På den andre siden er det vår vurdering at Langnes som etableringsområde for 

næringsvirksomhet (produksjon) vil møte konkurranse fra næringsområder internt i Alta, samt 

sjørettete næringsområder i Hammerfest og Nord-Troms. Denne konkurransesituasjonen vil 

kunne utgjøre en stor utfordring for Langnes sin levedyktighet som næringsområde. Situasjonen 

vil imidlertid kunne endre seg dersom næringsaktiviteten i regionen vokser og presset på areal 

øker. 

 

10.4 Kommunal økonomi 

Pågående utfylling av Langnes skjer etter avtale med Statens vegvesen om kostnadsfordeling. 

Alta kommunes opplysninger om grov kostnadsberegning av utbyggingen, sammenstilt med 

Rambølls kostnadsvurderinger, gir følgende grove overslag over opparbeidelseskostnadene for 

Langnes: 

 

Grunnerverv 3,35 mill. kr 

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

Vann og avløp9 20,5 – 130 mill. kr 

Vei10 40610 og 40700 3,0 mill. kr 

Kai 24,0 – 35,0 mill. kr 

Sum prosjektkostnader 86 – 206 mill. kr 

 

Det er knyttet store usikkerheter til dette kostnadsoverslaget. Blant annet avhenger vannbehovet 

av type industri/virksomhet. Alle kostnader er ekskl. mva. og rentekostnader er ikke medtatt. 

 

Tilføring av elektrisitet til området skal være mulig uten større kostnader, da nødvendig 

strømstyrke vil føres til E6-tunnelen og kan forlenges til Langnes næringsområde. 

 

Figuren under illustrerer kritiske faktorer for realiseringen av Langnes som alle har tid som en 

ukjent faktor. Det knytter seg derfor høy usikkerhet til når området kan tas i bruk, som igjen 

påvirker kommunens risiko og samfunnsnytten i prosjektet. 

 

                                                
9 VA-anlegg avhengig av vannkrevende industri eller tørrindustri jf. scenarier i VA-delutredning. 
10 Gjelder fra der vegvesenets del av adkomstveien slutter. Forutsetter samtidig opparbeidelse. 
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Figur 20. Tidsperspektiv og kritiske faktorer Langnes næringsområde. 

 

Konsekvenser for Alta kommunes økonomi 

Dersom Alta kommune påtar seg opparbeidelseskostnadene, vil beløpet trolig måtte 

lånefinansieres. Renten er for øyeblikket lav, men den samlede gjelden i kommunen kan 

betegnes som høy. Opparbeidelseskostnadene kommunen påtar seg kan det eventuelt skaffes 

dekning for ved framtidig eiendomssalg. Som uttrykk for kommunens årlige kostnad og risiko, 

bør en annuitet lages basert på 30-40 år tilbakebetalingstid og 2-3 % rente. 

 

Etableringen av Langnes som næringsområde vil skje etappevis. Først må minste kostnad for å ta 

imot tunnelmassene betales. Deretter kan andre investeringer utsettes til første bedrift etablerer 

seg. Dette utløser neste etappe av kostnader, men da med rimelig sikkerhet for nytte/inntekt for 

kommunen. 

 

På plussiden vil næringsvirksomhet på Langnes utløse eiendomsskatt til Alta kommune. 

Størrelsen på beløpet avhenger av virksomhet og endelig skattebeløp kan ikke beregnes før 

virksomhetene er taksert mv. På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å estimere 

eiendomsskatten fra Langnes. 

 

Sysselsettingen som Langnes næringsområde potensielt vil skape, teller positivt for kommunens 

økonomi i form av potensielt flere innbyggere og økte skatteinntekter. Etterspørselen i 

kommunen vil ventelig generelt øke i takt med flere innbyggere. Det kan imidlertid også medføre 

økt press på kommunale investeringer til teknisk og sosial infrastruktur i et område som ligger i 

avstand fra kommunesenteret. 

 

Det må avslutningsvis legges til i et samfunnsperspektiv at samfunnsnytten av å ha 

overskuddsmassene fra tunnelen tilgjengelige på land heller enn varig deponert på fjordbunnen 

er stor. Slik sett vil massene representere en langsiktig verdi for kommunen, men som må veies 

opp mot merkostnaden sammenliknet med deponering i fjorden. Merkostnaden må kommunen 

og ev. andre betalere risikere å ta, uten garanti for at samfunnet noen gang får gevinsten. 

Beløpet bør konkretiseres. Rentekravet til nytte av samfunnsinvesteringer er normalt 4 %. 

 

 

10.5 Oppsummering 

Langnes næringsområde vil fullt utbygd med ca. 110 daa næringsareal potensielt kunne gi arbeid 

til 150-200 personer, basert på erfaringstall fra andre områder med arealkrevende virksomhet. 

Langnes isolert vurderes ikke slå negativt ut for noen av de etablerte næringsområdene eller 

Kritiske faktorer før oppstart næring på Langnes: 

 Nødvendig tid for setning av massene («ventetid» 

på to år i delområde 3B). 

 Grunnerverv inkl. avklaring reindriftsbeite. 

 Detaljregulering. 

 Opparbeidelse tekn. infrastruktur (VVA, kai mv.) 

 Endring ev. disp. nasjonal laksefjord? 

 Andre uforutsette faktorer. 

 

For alle disse er tid en ukjent faktor, slik at usikkerhe-

ten ift. dato for oppstart må anses for høy. 
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bedriftene i kommunen, og vurderes være positivt for konkurransen mellom næringsområder i 

regionen. Samtidig vil Langnes stå i en krevende konkurransesituasjon selv. Kommunen har 

andre større næringsområder under planlegging nærmere Alta, og nabokommuner som 

Hammerfest er også på tilbudssiden for sjørettet næringsareal. Uten sikre utsikter til 

tomtesalg/virksomhetsetablering på Langnes, løper Alta kommune en økonomisk risiko. 

Samfunnsnytten i å legge tilgjengelige overskuddsmasser fra tunneldriften på land heller enn på 

fjordbunnen er imidlertid stor. Slik sett kan risikoen fordeles på lang sikt og representere en 

verdi for kommunen som ikke går tapt. Samtidig må det legges til at verdien blir mindre jo 

lenger tid det tar før området tas i bruk. Dette er forhold som bør tillegges vekt når 

investeringsbeslutninger skal tas. 

 
  



 

KONSEKVENSUTREDNING  

 

 

 

 
 
 

1350013062 

50 

11. TRANSPORTBEHOV 

11.1 Innledning 

Rambøll har utarbeidet fagnotat for konsekvenser relatert til transport for Langnes 

næringsområde. Notatet gjengis her i sin helhet. 

 

11.2 Situasjonsbeskrivelse 

E6 forbi planområdet er i bruksklasse 10 (Bk10), maksvekt er 60 tonn og tillatt vogntoglengde er 

24 meter. Dagens tall for årsdøgntrafikk (ÅDT) viser at det forbi planområdet er en ÅDT på 730. 

For strekningen fra Talvik til Hjemmeluft er det en ÅDT på 1050 (kilde: NVDB, feb. 2016). Veien 

er under utbygging, og vil når utbyggingen er ferdig ha en god standard som tilfredsstiller dagens 

krav til veiutforming. 

 

Ev6 er eneste forbindelse gjennom Norge fra Finnmark til Troms fylke og resten av landet.  

Transport av varer til Sør-Norge og til Europa går i stor grad gjennom Sverige og Finland. For 

transportørene er forutsigbarhet og reisetid viktige faktorer når transportruter planlegges.  

Plasseringen av næringsområdet vil gi transportørene flere valgmuligheter. 

 

Det forutsettes at E6 vest for Alta innen få år vil være ferdigstilt. For næringstransporter 

forventes det ikke at det vil oppstå forsinkelser eller problemer på E6 i nærområdet. 

Fjelloverganger og strekninger med dårlig kurvatur byr erfaringsmessig på utfordringer, særlig 

om vinteren. De største utfordringene for langtransporten er E6 Kvænangsfjellet, E6 

Sennalandet/Hatter og rv. 93 Kløfta. 

 

11.2.1 Modulvogntog 

Et modulvogntog er et vogntog som er satt sammen av kjøretøy som hver for seg oppfyller 

kravene i direktiv 96/53/EF. Et modulvogntog kan være inntil 25,25 meter langt og veie inntil 60 

tonn, og må oppfylle nærmere krav i forskrift. Det tillatte modulvogntogvegnettet omfatter både 

europaveger, riksveger, fylkesveger og kommunale veger. Det er ikke tillatt å kjøre med 

modulvogntog utenfor godkjente strekninger, og per i dag er E6 forbi Langnes ikke godkjent. Det 

er ønske om at flere strekninger skal åpnes for modulvogntog, men dette forutsetter at 

strekningene har en standard som muliggjør kjøring med denne typen vogntog. 

 

11.3 Konsekvensvurderinger 

11.3.1 Trafikkvekst 

Uten å vite konkret hvilke typer virksomheter som vil etablere seg innenfor planområdet, så er 

det vanskelig å gi eksakte tall for hvor stor trafikk næringsområdet vil generere. Våre kalkyler er 

derfor basert på erfaringstall hentet fra Statens vegvesens Håndbok V713 Trafikkberegninger. Ut 

i fra erfaringstallene er det mulig å si noe om hvilke trafikk man kan forvente at Langnes 

næringsområde vil generere. For industri legges det til grunn følgende turproduksjon pr. enhet 

pr. døgn.  

 

Arealbruk Enhet Turproduksjon 

 Personturer Bilturer Variasjonsområde 

Industri: 

 Fabrikk 

 Lager 

 Verksted 

 Engros 

Pr. ansatt 

Pr. 100 m2 

 2.5 

3.5 

 

1.5-5 

2.0-6 

Pr. ansatt 

Pr. 100 m2 

4.0 

6.0 

 3-8 

4-10 

 

 

Lavt anslag: 

For det lave anslaget legges det til grunn at det blir 150 arbeidsplasser (150 ansatte) og at hver 

ansatt generer 1.5 bilturer pr døgn. Dette vil gi en turproduksjon på 225 bilturer pr. døgn. 

 

Høyt anslag: 

For det høye anslaget legges det til grunn at det blir 200 arbeidsplasser (200 ansatte) og at hver 

ansatt generer 5 bilturer pr døgn. Dette vil gi en turproduksjon på 1000 bilturer pr. døgn. 
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Midlere anslag: 

For det midlere anslaget legges det til grunn at det blir 175 arbeidsplasser (175 ansatte) og at 

hver ansatt generer 2,5 bilturer pr døgn. Dette vil gi en turproduksjon på 438 bilturer pr. døgn. 

 

Det legges til grunn at det meste av turproduksjonen vil bli inn mot Alta (70-80 %). Den øvrige 

turproduksjonen vil bli til og fra bygdene nord og sør for Langnes (Talvik, Langfjorden, Burfjord, 

Øksfjord mfl.) Dersom man legger til grunn midlere anslag vil det kunne bli en økning i 

turproduksjonen på ca. 350 inn mot Hjemmeluft i Alta. Dette vil medføre en betydelig prosentvis 

vekst i ÅDT på E6 inn mot Alta, men trafikkmengden vil fortsatt være beskjeden og utbyggingen 

vurderes i seg selv ikke å medføre noen trafikale utfordringer på eksisterende vegnett. 

 

11.3.2 Parkeringsbehov 

Avhengig av hvilke virksomheter som etablerer seg innenfor næringsområdet vil det være behov 

for å opparbeide et tilstrekkelig antall parkeringsplasser. Kollektivtilbudet er begrenset (Se 

avsnittet om kollektiv) og det antas at svært mange vil benytte seg av bil til og fra området.  

 

Det bør i tillegg opprettes tilrettelagete parkeringsplasser for langtransport i tilknytning til 

næringsområdet. Langnes næringsområde ligger langt fra nærmeste servicetilbud (Talvik og Alta) 

og det anbefales derfor at det tilrettelegges for døgnhvile innenfor eller i tilknytning til 

næringsområdet. Aktuelle servicetilbud kan være tilgang til strøm, dusj, oppholdsrom, eventuelt 

enkle overnattingsfasiliteter. 

 

11.3.3 Kollektivtransport 

Det finnes i dag en ringrute mellom Alta og Talvik som har fem daglige avganger på ukedagene. 

Denne ruten går ikke helt fram til Langnes næringsområde. Det finnes noen få rutebusser som 

passerer næringsområdet, men med dagens rutetilbud vurderes ikke kollektiv å være et 

alternativ for de som skal jobbe på Langnes næringsområde.  

Dersom det blir et større antall arbeidsplasser på næringsområdet, så bør det gjøres en vurdering 

av behovet og mulighetene for å utvide eller supplere eksisterende kollektivtilbud. 

 

11.4 Oppsummering 

Langnes næringsområde ligger tett inntil E6 (eksiterende og planlagt), og er i så måte godt egnet 

for en rekke virksomheter med varierende transportbehov. Det er ikke forventet at etableringen 

vil medføre endringer i trafikkmengde eller trafikkmønster som utløser behov for tiltak på 

eksisterende vegnett. Økt trafikk vil gi noen negative konsekvenser i form av økt støy og støv 

langs E6, men dette vurderes å være av begrenset grad.  

 

Planforslaget regulerer adkomst til næringsområdet fra dagens E6, dimensjonert for 

modulvogntog. 
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12. SAMLEDE KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Tabellen under sammenstiller resultatene per fag-/utredningstema i konsekvensutredningen. Rød 
farge indikerer middels eller stor negativ konsekvens, gul refererer til ubetydelig eller liten 
konsekvens i positiv eller negativ retning, mens grønn indikerer positive konsekvenser. 

 

Tabell 13. Sammenstilling av konsekvensutredningen pr. utredningstema 

Utredningstema Null-
alternativet 

Utbyggings-
alternativet 

Kommentar 

Forurensning 0 0 Ubetydelig konsekvens jf. 0-alt. 

Landbruk 0 ▬ ▬ ▬ Stor negativ konsekvens. 

Landskap 0 ▬ ▬ Middels negativ konsekvens. 

Naturmangfold 0 0 (▬) Ubetydelig-liten negativ konsekvens jf. 0-alt. 

Reindrift 0 ▬ ▬ ▬ Stor negativ konsekvens. 

Energiforbruk og -
løsninger 

0  Ubetydelig-liten positiv konsekvens ved bruk av 
fornybar energi. 

Kulturminner 0 0 Ubetydelig (ingen i området). 

Næringsliv og 
sysselsetting 

0  Positivt, særlig lokalt (Talvik). 

Konkurranseforhold 0  Positivt, men møter konkurranse selv. 

Kommunal økonomi 0  Ubetydelig-liten positiv konsekvens (dog høy 
risiko). Stor samfunnsnytte i bruk av masser på 
land. 

Transportbehov 0 0 () God egnethet for transport, noe økt støy og støv 
langs E6. 

Vurdering av samlet 
nytte 

0  Positiv samfunnsnytte, negativ nytte for 
naturressurser. 

 
 
Planforslagets konsekvenser slår positivt ut på 4 av 11 utredningstemaer, ubetydelig konsekvens 
på 4 og negativ konsekvens for 3 av temaene. Samlet konsekvens av planforslaget vurderes i 
sum som positiv. Den positive konsekvensen utledes av planforslagets samfunnsnytte i bruk av 
E6-overskuddsmassenes korte transportvei, og fordeler av å kunne bruke massene til 

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

12.1 Avbøtende tiltak 

Tabellen under oppsummerer avbøtende og kompenserende tiltak der det er relevant pr. fagte-

ma: 

Tabell 14. Avbøtende og kompenserende tiltak, sammenstilt 

Tema Avbøtende tiltak Kompenserende tilak 

Forurensning  Generell plikt til å unngå forurensning følger av 

forurensningslovens § 7. 

 Rutinemessig spyling og vask av kjøretøy. 

 Spyling/kosting av asfalterte veier i tørre perioder. 

 Vanning for å binde støv. 

 

Landbruk Ingen relevans da området bygges ned.  Erstatningsareal annet sted. 

Landskap  Redusert omfang av utbyggingen med tanke på 

eksponering i omgivelsene. 

 

Naturmiljø  Hindre innføring av fremmede arter ved revegete-

ring. 

 Ikke bruke mer av strandlinje enn nødvendig. 

 

Reindrift (opp-

summert pr. ka-

tegori jf. liste i 

PS-rapport) 

 Tiltak for reinflokkene 

 Fysiske tiltak i landskap og tidsrom 

 Tiltak for arbeid og mennesker i reindriften 

 Redusere andre arealinngrep i 

området og båndlegge gjen-

stående, urørte områder for 

reindrift. 
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Det vurderes at planforslaget i liten grad kan avbøte konsekvensene av etableringen av Langnes 
næringsområde. Kompenserende tiltak er vurdert, men ligger utenfor rammen av 

områdereguleringen. For reindrift presenterer reindriftsutredningen i vedlegg 4 en «meny»  med 
flere avbøtende og kompenserende tiltak. 
 
 

12.2 Kortversjon av KU-temaer per fagtema 
I det følgende gis en kortversjon av konsekvensutredningen per fag-/utredningstema. 
 

Forurensning og vannmiljø 

Nullalternativet innebærer en situasjon med utslipp av klimagasser, spesielt CO2 knyttet til 

opplasting og transport av masser i anleggsperioden. I tillegg innebærer det utslipp av CO2 og 

NOx under utskiping av massene fra planområdet til dumpearealet som er avsatt i sjø. 

Utbyggingsalternativet ventes å medføre mindre utslipp av CO2 og NOx i forhold til 

forurensningssituasjonen i 0-alternativet, da dette alternativet kun innebærer utfylling av masser 

innenfor planområdet. 

 

Med hensyn til forurensning av jord, sediment og vann vil det være en større effekt ved valg av 

utbyggingsalternativet da massene vil bli liggende i planområdet, i motsetning til 0-alternativet 

der massene kun skal mellomlagres på området. Lokalt vil den eksisterende jordbunnen bli 

tildekket av fyllmasser, og det vil være en viss utlekking til vannområdet. Tiltaket er imidlertid 

begrenset og fortynningen i resipienten vil være stor. Under utfylling av sedimentene i sjøen vil 

det virvles opp partikler fra sedimentene og utskylling av partikler fra sprengstein. Fortynningen 

av disse vil være stor, og mesteparten av partiklene vil synke ut i nærområdet. 

 

Den helhetlige forurensningskonsekvensen for planområdet og omkringliggende områder kan 

tyde på at utbyggingsalternativet vil gi en ubetydelig økning i forurensningsforholdene 

sammenlignet med 0-alternativet. 

 

Landbruk 

Samlet sett vurderes verdiene for tema landbruk til å være store, særlig fulldyrka jord, som er på 

grensen til svært stor. Planen vil ha stor innvirkning på landbruket innenfor plan- og 

influensområdet. Omfanget er vurdert til stort negativt omfang. Samlet er konsekvensen vurdert 

til stor negativ. Datagrunnlaget anses som tilstrekkelig, og beslutningsrelevant usikkerhet liten. 

Inngrepet i landbruksarealene er så store og irreversible, samt at restarealene etter utbyggingen 

er så små, at en må gå utfra at området mister sin funksjon som landbruksområde. Ingen 

avbøtende tiltak anses derfor som relevant. Erstatningsareal et annet sted anes som et mulig 

kompenserende tiltak. 

 

Landskap 

Området ved Langnes er spredt bebygd, og bebyggelsen med tilhørende dyrka mark og 

strandlinje er typisk for regionen. Eksisterende E6 er godt tilpasset landskapet. Området 

oppleves autentisk og godt bevart fra gjenreisningsperioden etter siste verdenskrig. Ny E6 med 

tilhørende tunnelportal vil påvirke området i negativ forstand. Det nye veganlegget vil bli 

dominerende i omgivelsene og det midlertidige deponiområdet vil gi varige inngrep i landskapet. 

Landskapet i området vurderes således til liten-middels verdi. 

 

Utbyggingsalternativet vil endre områdets karakter. Det opprinnelige, naturlige og historiske 

landskapet vil bli erstattet av et stort, flatt kaiområde og vil bli svært eksponert i omgivelsene. 

Høydebassengene med adkomstvei vil i tillegg påvirke områdets karakter, men i vesentlig mindre 

grad enn industriområdet. Omfanget av planen vurderes til middels-stort negativt omfang. En 

sammenstilling av områdets verdi i nullalternativet og omfang i utbyggingsalternativet gir 

middels negativ konsekvens. 

 

Naturmangfold 

Det er registrert en naturbeitemark med stor verdi, og en vannforekomst med udefinert tilstand 

innenfor planområdet. I tillegg er Altafjorden en nasjonal laksefjord med verdien «stor» etter 
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håndbok V712. Utredningen er etter ønske fra oppdragsgiver gjort på en årstid som har 

umuliggjort feltarbeid, og kartleggingen er derfor utført ut fra tilgjengelige kilder. I dette tilfellet 

ortofoto og bilder. Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmiljø til å være stor. Dette på 

grunnlag av en naturbeitemark med stor verdi. 

 

Fordi det allerede foreligger en reguleringsplan som med stor sannsynlighet vil ødelegge de 

naturverdiene som potensielt finnes der, så vil omfanget og dermed konsekvensen for dette 

tiltaket være ubetydelig. 

 

Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert i kap. 7.6. 

 

Reindrift 

Lákkonjárga (inklusiv Langnes) er vår- og sommerbeite for reinbeitedistrikt 26. Vårbeitet i 

distriktsområdet er delt inn i kalvings- og tidlig vårland fra sentrale deler og mot nord, samt 

okse- og simlebeiteland mot indre deler av Langfjord og Kåfjord. Sommerbeitet er delt inn i de 

sentrale høyereliggende områder og lavereliggende sommerland. I tillegg består distriktsområdet 

av flere anlegg og områder brukt i forbindelse med flytting, reinens trekkleier og oppsamling. 

 

Protect Sápmis reindriftsutredning beskriver i detalj Langnes med influensområdets funksjon for 

reindriften. En grunnleggende forutsetning for reinen er opphold ved sjø om sommeren. At rein 

kan finne tidlig beite ved fjorden som ved Langnes, er viktig også av hensyn til flokken for øvrig. 

Reinens arealbruk viser at Langnes, kyststripen mot Isnestoften, de skogkledde fjellsidene og 

fjellområdene Áilegas og Lákkonjárga brukes som ett sammenhengende område. 

 

Protect Sápmis reindriftsfaglige utredning kartfester arealinngrep og påvirkningsområder for en 

rekke forstyrrelseskilder i analyseområdet. Den kumulative analysen dokumenterer at distriktet 

over tid har opplevd massivt press på reindriftsareal i Alta kommune. Inngrepene innskrenker bit 

for bit reindriftens områder og fleksibilitet. 

 

Reindriftsutredningen viser at konsekvensene av Langnes næringsområde, vurdert kumulativt, 

gir utelukkende negative konsekvenser for reindriftsinteressene. Utredningen slår fast at en 

sannsynlig konsekvens av tiltaket er redusert primærproduksjon på grunn av arealinngrepet. 

Protect Sápmis risikovurdering konkluderer med at avbøtende tiltak er nødvendig, og 

utredningen presenterer en «meny» av mulige tiltak. 

 

Rambølls vurdering av reindriftsutredningen er at den gir en utførlig beskrivelse av distriktet og 

reindriftens årssyklus. Langnes funksjon i reindriftssammenheng er også utførlig behandlet. Vi 

finner imidlertid at Langnes beskaffenhet som reinbeite kunne vært omtalt noe mer detaljert, da 

deler av neset har vært inngjerdet innmark helt opp til utredningstidspunktet, jf. KU landbruk. 

Reinen har vel å merke likevel hatt mulighet til å nå fjæra og saltvann. Også ellers i distriktet er 

arealer som tidligere var inngjerdet innmark, nå tilgjengelig som reinbeite da jorda ligger brakk. 

 

Oversatt til 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, men fysiske tiltak som bom, inngjerding og støykrav er tatt med. 

Kommunen og/eller utbygger bør vurdere også andre avbøtende tiltak, bl.a. samlede virkninger 

for reindriften ved revisjon av kommuneplanens arealdel. 

 

Energiforbruk og -løsninger 

Energiutredningen for Langnes har benyttet to alternative utbygginger som eksempler på 

energibehovet. I alternativ fiskeindustri beregnes energibehovet til 9,1 GWh og i alternativ 

tørrindustri til 5,5 GWh (iht. TEK17). Ved fryselager for fiskeindustri kan energibehovet være 

betydelig større.  

 

Alle bygg over 1000 kvm skal ha vannbåren varme. Nærvarmeområder defineres som områder 

med oppvarmingsbehov > 0,5 GWh, mens fjernvarmeområder starter på 3,0 GWh. Det anbefales 

at Langnes bygges ut som (nær-)varmeområde med felles varmeforsyningsløsning. 



 

KONSEKVENSUTREDNING  

 

 

 

 
 
 

1350013062 

55 

Varmebehovet er relativt høyt, og en felles energiløsning vil bidra til forsyningssikkerhet og 

energifleksibilitet. En felles energiløsning forutsetter relativt tett bebyggelse og intensive 

varme/el-behov). For å sikre lønnsomhet for en nærvarmeløsning må både varmebehovet til 

romoppvarming, ventilasjon og tappevann dekkes av varmeløsningen. Om fryseanlegg vil inngå i 

bygningsmassen, er det en fordel å plassere energisentral i nærhet til dette 

 

Det er tre varmekilder som egner seg spesielt godt for varmeforsyning på Langnes: Bergvarme, 

sjøvannsvarme og bioenergi. Biovarme vil være en rimeligere løsning enn bergvarme, spesielt 

ved lavt kjølebehov i området. Økt bruk av bioenergi er trukket fram som en prioritering 

regionalt, og bruk av bioenergi anbefales dermed også for planområdet.  

 

Det anbefales at elektrisitet dekkes fra kraftnettet, og at eventuelt installasjon av solceller på tak 

i bygg vurderes. Nærings-/industribygg vil ofte ha et kjølebehov, og det anbefales at det 

etableres individuelle kjøleløsninger, ved kjølekompressor. Skulle det vise seg at det etableres 

industri med større kjølebehov (fryselager), vil det kunne være mer aktuelt med felles løsning for 

varme og kjøling, og da med større varmepumpe som forsyner en kombinasjon av varme- og 

kjølebehov. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen ansvarlig myndighet, verken lokal, regional eller statlig kan finne kulturminner i området. 

Det stilles ikke krav om bevaring av kulturminner. Fra før er det to kulturminner som er registrert 

i området, men lokaliteten anses som tapt. Aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens § 8 er tatt 

med som retningslinje i planbestemmelsene. 

 

Næringsliv, sysselsetting, konkurranseforhold og kommunal økonomi 

Langnes næringsområde vil fullt utbygd med ca. 110 daa næringsareal potensielt kunne gi arbeid 

til 150-200 personer, basert på erfaringstall fra andre områder med arealkrevende virksomhet. 

Langnes isolert vurderes ikke slå negativt ut for noen av de etablerte næringsområdene eller 

bedriftene i kommunen, og vurderes være positivt for konkurransen mellom næringsområder i 

regionen. Samtidig vil Langnes stå i en krevende konkurransesituasjon selv. Kommunen har 

andre større næringsområder under planlegging nærmere Alta, og nabokommuner som 

Hammerfest er også på tilbudssiden for sjørettet næringsareal. Uten sikre utsikter til 

tomtesalg/virksomhetsetablering på Langnes, løper Alta kommune en økonomisk risiko. 

Samfunnsnytten i å legge tilgjengelige overskuddsmasser fra tunneldriften på land heller enn på 

fjordbunnen er imidlertid stor. Slik sett kan risikoen fordeles på lang sikt og representere en 

verdi for kommunen som ikke går tapt. Samtidig må det legges til at verdien blir mindre jo 

lenger tid det tar før området tas i bruk. Dette er forhold som bør tillegges vekt når 

investeringsbeslutninger skal tas. 

 

Transportbehov 

Langnes næringsområde ligger tett inntil E6 (eksiterende og planlagt), og er i så måte godt egnet 

for en rekke virksomheter med varierende transportbehov. Det er ikke forventet at etableringen 

vil medføre endringer i trafikkmengde eller trafikkmønster som utløser behov for tiltak på 

eksisterende vegnett. Økt trafikk vil gi noen negative konsekvenser i form av økt støy og støv 

langs eksisterende Ev6, men dette vurderes å være av begrenset grad. Planforslaget regulerer 

adkomst til næringsområdet fra dagens E6, dimensjonert for modulvogntog. 
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13. GJENNOMFØRING 

Prosjektet er under gjennomføring ved at tunnelmassene fra E6 deponeres på Langnes iht. 
Multiconsults prosjektering. Anleggsperioden i tunnelen Langnesbukt–Storsandnes skal etter 
planen være ferdig høsten 2017. Langnes som næringsområde vil med dette være forberedt 

terrengmessig. Grunnforholdene ved Langnes medfører imidlertid at en del av massene må ha 1-
2 års liggetid for å stabiliseres.  
 
Det er i skrivende stund ikke klart om noen part vil starte planprosess fram mot detaljregulering i 
nærmeste framtid. Alta kommune vil uansett ha et stort, sjørettet næringsområde klart for 
detaljplanlegging og påfølgende utbygging om 2–3 år.  
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Rambøll 

FORORD 

 

Alta kommune planlegger etablering av næringsområde ved Langnes i Alta kommune. 

I den anledning er det gjort en konsekvensvurdering for temaet landbruk for området. 

I rapporten gjøres det rede for hvilke konsekvenser tiltaket vil gi for landbruksinteressene i 

området. Premisser fra oppdragsgiver var at vurderingene skulle gjøres ut fra kjent kunnskap og 

uten supplerende feltundersøkelser.  

 

Det er usikkert hvilke næringer som vil etablere seg på Langnes. Denne utredningen behandler 

bare konsekvensene for selve tilretteleggingen av Langnes som industriområde, dvs 

utsprengninger, planering, utfyllinger osv. Det betyr bl.a. at utredningen ikke berører 

konsekvenser av f.eks. å legge et lakseslakteri til Langnes. 

 

Utredningen er gjennomført av Rambøll med Roy-Åge Jensen Ugseth som fagansvarlig for 

landbruk 

 

Alta kommune takkes for bidrag med opplysninger om landbruksverdier i området. 
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1. SAMMENDRAG 

Bakgrunn og formål 

På oppdrag fra Alta kommune har Rambøll utført en konsekvensutredning på temaet landbruk i 

forbindelse med regulering av nytt næringsområde ved Langnes i Alta kommune. 

 

Datagrunnlag 

Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er 

utført innsamling av eksisterende data, men ikke utført supplerende feltundersøkelser. 

Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde. I tillegg har man et influensområde 

som kan bli direkte og indirekte berørt. Til sammen utgjør begge områdene utredningsområdet. 

 

Metoder 

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i veileder utgitt av datidens 

Landbruksdepartement: «Konsekvensutredninger og landbruk, m-0629b, 1998 og i Statens Ve 

gvesen håndbok V712 .  

 

Omfanget av tiltaket for landbruksinteressene dvs. graden av påvirkning, er vurdert etter en 

femdelt skala - fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe omfang, til middels og stort 

positivt omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt skala, ut fra en sammenstilling 

av verdier og vurdering av omfang. I tillegg er avbøtende tiltak vurdert. 

 

Verdivurdering 

Samlet sett vurderes verdiene for tema landbruk  til å være store, særlig fulldyrka jord, som er 

på grensen til svært stor ( et jordstykke er 14.6 daa), grensen er 15 daa. 
 

Konsekvenser 

Tiltaket vil ha stor innvirkning på landbruket innenfor plan- og influensområdet. Omfanget er 

vurdert til stor negativt omfang.  Samlet er konsekvensen vurdert til stor negativ. 

 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget anses som tilstrekkelig, og beslutningsrelevant usikkerhet liten.  

 

Avbøtende og kompenserende tiltak 
Inngrepet i landbruksarealene er så store og irreversible samt at restarealene etter utbygginga er 
så små at en må gå utfra at området mister sin funksjon som landbruksområde.  Ingen 
avbøtende tiltak anses derfor som relevant.  

 
Erstatningsareal et annet sted anes som et mulig kompenserende tiltak. 
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2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER 

Alta kommune har startet arbeidet med planlegging av industriområde ved Langnes i Alta 

kommune. Hensikten med konsekvensutredningen er å få oversikt over vesentlige konsekvenser 

en utvikling i tråd med planforslaget kan medføre, slik at disse er kjent både under utarbeidelsen 

av planen og når det fattes vedtak. 

 

Planforslaget gjelder utfylling og opparbeidelse av næringsområde (industriareal) på Langnes i 

størrelse 114 daa, samt havneområde i sjø utenfor. Tunnelarbeidet på E6-parsellen Storsandnes-

Langnesbukt vil gi betydelige overskuddsmasser, opptil 550 000 m3 fjellmasser. Multiconsult har 

utredet mulighet for utfylling og opparbeiding av industriareal. Løsningen baserer seg på ca. 210 

000 m3 tilkjørte masser. Iht. Multiconsults situasjonsplan for Langnes av 12.08.15 (RIG-TEG-

503), utgjør innvunnet landareal (sjø) og opparbeidet landareal til sammen 106,3 daa.  

 

Alta kommune som oppdragsgiver ønsker at områdereguleringen gir mest mulig næringsareal 

med størst mulig grad av fleksibilitet i forhold til type virksomhet/bedrifter som etablerer seg på 

Langnes. Formålet med næringsaktiviteten må være sjørettet, da det fins andre næringsområdet 

i kommunen som er ment for de som ikke trenger kai. 

 

Planforslaget med tiltak er i konsekvensutredningen omtalt som utbyggingsalternativet, og er 

illustrert i kartform i figur 1 på neste side. 
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Figur 1. Ortofoto fra 2015 med planområdet markert gjennomsiktig rød. 

3. METODE 

3.1 Datainnsamling 

Delutredningen bygger på allerede kjent kunnskap, se punkt 3.2. Ingen ekstra datainnsamling 

anses å ha relevans for å avgjøre konsekvensen for landbruket i området.  

3.2 Eksisterende informasjon 

Alta kommune har forutsatt at de leverer grunnlagsdata for denne utredningen. Alta kommune, 

Fylkesmannen i Finnmark og Landbruks- og matdepartementet har bidratt med innspill og 

veiledning. Det har vært en utfordring at veilederen for dette emnet er utdatert (den mest 

relevante veilederen er fra 1998). I tillegg har vi hentet data og rapporter fra Norsk institutt for 

bioøkonomi (NIBIO) sine kartdatabaser, herunder markslagskart (AR5), vegetasjon og beitelag.  
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3.3 Retningslinjer 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og 

samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på 

hvilke vilkår, planer kan gjennomføres, jf §1 i forskrift om konsekvensutredninger  for planer 

etter plan- og bygningsloven, 01.01.2015. 

 

Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene av inngrepene som er beskrevet i 

det fastsatte planprogrammet.  Framgangsmåten baserer seg på metodikken som er beskrevet i 

V712 fra Statens vegvesen (2014). 

3.4 Vurdering av verdi 

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et område. 

Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 1. Denne er hentet fra Statens 

Vegvesens håndbok V712. Når det gjelder identifisering, verdisetting og vurdering av 

konsekvense for  landbruksinteressene, benyttes også veileder «Konsekvensutredninger og 

landbruk, m-0692b, 1998, Landbruksdepartementet,  samt temaveileder «Landbruk og 

planlegging etter plan- og bygningsloven».  

 

Veilederen fra Landbruksdepartementet er utdatert med tanke på lovhjemler og henvisninger 

men innholdet er likevel relevant ( jf epost fra Fylkesmannens landbruksavdeling, 19.01.16). 
 

Tabell 1. Kriterier for vurdering av landbruksinteresser. Hentet fra håndbok V712, Statens  vegvesen. 

 
 
 
 

3.5 Vurdering av omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 
lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene som er 

verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. Omfang angis på en femdelt skala: 
Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. 

 

3.6 Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 

alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde 

miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 2 er en matrise som angir 

konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget stor 
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positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på figuren er 

en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive 

konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. 

 

 

Figur 2. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014). 

3.6.1 Sammenstilling 

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet og et 

utbyggingsalternativ. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter konsekvensgrad. 

Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste 

alternativet rangeres høyest (rang 1).  

3.6.2 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad på 

utbyggingssiden, men hvor endringene har klare fordeler for landbruksverdiene. Mulige 

avbøtende tiltak er beskrevet. 
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4. LANDBRUKSVERDIER OG VERDISETTING 

4.1 Overordnede karakteristiske trekk 

Planområdet er preget av landbruksaktiviteter i hele tiltaksområdet. Lengst nord og øst i 

planområdet er arealene preget av beiting. I vest og sør består området av fulldyrket mark, trolig 

gjødslet.  

 

 

Figur 3. Utsnitt av nordlige del av planområdet. Bildet viser at området er beitet og i alle fall 
tilsynelatende i god hevd. (Kilde: Google Map) 

 

 

Figur 4. Bildet viser at området rundt driftsbygningen er fulldyrket mark. Lengst ut på neset er det 
bergknauser med bare tynt jorddekke. (Kilde: Google Map) 
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Figur 5. Bildet viser at området benyttes til blant annet sauebeite.  

 

Figur 6. Bildet viser omtrentlig lokalisering av høydebasseng. I høyre bildekant pågår arbeid med 
tunnelinnslag (E6). Foto: Rambøll 22.08.2016. 
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4.1.1 Beitegrunnlag 

 

 

Figur 7. Alta sauebeitelag BA sitt beiteområde. 

Området som Langnes ligger innenfor er i Alta sauebeitelag BA sitt område, og i 2014 ble det 

slept 2132 sau og lam på beite i dette området. Dette gir et gjennomsnittlig antall beitedyr på 3 

sau per kvadratkilometer ( www.kilden.skogoglandskap.no).  

 

Sauetettheten sier imidlertid lite om kapasiteten på beitet. For å fastslå dette må man gjøre en 

mer omfattende undersøkelse av vegetasjonsdekket i området og dele denne inn i beiteverdi. 

(Rekdal 2001). 

 

Det er ikke gjennomført en slik kartlegging her. Det ble imidlertid gjennomført en 

beitegranskning i Indre Lokkarfjord i Stjernsundet i 2006, der beitekapasiteten ble karakterisert 

som stedvis svært god (mer enn 100 saueenheter per km2). Gjennomsnittlig beitekapasitet i 

Finnmark kan settes til 60 saueenheter per km2 (jf. Ressursoversikt Skog og Landskap, side 35). 

  

http://www.kilden.skogoglandskap.no/
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4.1.2 Eiendommer i området 

 

 

Figur 8a. Gnr 10 bnr 9 og 70           Figur 8b. Gbnr 10/1 

 

Figur 8c. Gbnr. 10/10 

 

Området som berøres av planen består i hovedsak av tre eiendommer, gnr 10 bnr 70, 9, 10 og 1.  
Iht. opplysninger gitt av landbruksavdelinga i Alta kommune er arealene i bruk som følgende:  
 

Gnr 10 bnr 9 og 70 drives aktivt som utleie. Det høstes gras og det beites av en gårdbruker 

som bor på Hovdenes (ca 2 km lengere inn på Talvik). Han har en besetning på 12 melkekyr og 

16 ungdyr. Eier er etter opplysninger fra kommunen ikke en selvstendig driftsenhet.  

 

Gnr 10 bnr 10 er ikke registrert at det søkes produksjonsstøtte til og tolkes derfor som å ikke 

være i drift, men det er fra kommunens side registrert at både sau og rein beiter på arealene 

ettersom de er uten inngjerding og av den grunn tilgjengelig.  

 

Gnr 10 bnr 1 benyttes som beiteland for både sau og rein. I tillegg så har overnevnte 

gårdbruker beiterett på samme grunn, men det er usikkert om han benytter seg av den pr i dag.  

 

Ifølge opplysninger gitt av Alta kommune er det to sauebruk i Talvik med til sammen 200 voksen 

sau og 320 lam (ved siste telling) som benytter seg av beite på Finnmarkseiendommen på 
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strekningen Talvik-Isnestoften- Storsandnes. De to siste beitesesonger har en av saueholderne 

fraktet dyra ut til Stjernøya, ca. 90 voksen dyr og 115 lam.  

 

Kommunen gjør oppmerksom på at dette er opplysninger hentet fra søknad om 

produksjonstilskudd i jordbruket og det vites derfor ikke om andre grunneiere benytter 10/1 til 

beite. 

4.1.3 Arealgrunnlag 

 
Fig 9. Markslagskart AR5 for området. Den blå stiplede streken er planavgrensningen. De andre fargene 
viser ulike markslagsklasser i området. Kilde: NIBIO.no 

AR 5 klassifiseringen til NIBIO viser følgende fordeling av markslagsklassifiseringer innenfor 

planområdet: (tallene er omtrentlige, basert på målinger på kart basert på data som vist i figur 

9). 
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 Tabell 2. Markslagsfordeling innenfor planområdet 

Arealtype Skogbonitet Treslag Grunnforhold Areal 

(dekar)  

Fulldyrka Ikke rel. Ikke rel. Jorddekt 18,1 

Fulldyrka Ikke rel. Ikke rel. Org. jordlag 12,1 

Overflatedyrka 

jord 

Ikke rel Ikke rel. Jorddekt 7,4 

Innmarksbeite Ikke rel. Ikke rel. Grunnlendt 17,7 

Innmarksbeite Ikke rel Ikke rel Jorddekt 10,2 

Åpen fastmark Impediment Ikke rel. Grunnlendt+jorddekt 32,1 

Skog Impediment Lauvskog Grunnlendt 3,8 

SUM (daa)    101,4 

4.2 Sammenstilling av landbruksverdier 

Tabell 3 viser en sammenstilling av de ulike arealtypene innenfor området basert på kriteriene for 

verdisetting gitt i tabell 1 oppgitt i areal.  

Tabell 3. Verdiklassifisering av arealene. 

Arealtype Liten verdi 

(daa) 

Middels 

(daa) 

Stor 

(daa) 

Jordbruksområder 49,8  47,8 

Skogbruksområder 3,8   

SUM 53,6  47,8 
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5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER 

5.1 Beskrivelse av 0-alternativet 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ.  

I konsekvensutredningen skal planforslaget (utbyggingsalternativet) vurderes opp mot 0-

alternativet som referansesituasjon.   

 

0-alternativet defineres som forventet utvikling 10 år fram i tid dersom planen/tiltakene ikke 

gjennomføres.  

 

Vedtatte planer og tillatelser legges til grunn, men ikke dispensasjonsvedtaket for mottak av 

masser og utfylling av 03.07.15. Dette med bakgrunn i at det i vedtaket ble stilt vilkår om at 

tiltaket "må utføres i henhold til oppdatert informasjon fra planarbeidet mtp. konsekvenser, 

avbøtende tiltak og løsninger." Fylkesmannen har i sin klagebehandling vektlagt det i 

utarbeidelsen i av reguleringsplanen vil være mulig å ta hensyn som kommer fram i 

konsekvensutredningen i det videre arbeidet. Kommunens vedtak om midlertidig dispensasjon 

ble stadfestet 13.10.15. 

 

5.1.1 Planstatus – LNFR med midlertidig anleggs- og riggområde 

I tillegg til dagens situasjon skal detaljregulering for E6 vest - parsell 1- Storsandnes – 

Langnesbukt (planid 20120020) legges til grunn (se figur 10). Reguleringsplanen ble vedtatt 

15.05.14 og regulerer store deler av Langnes til LNFR med midlertidig anlegg- og riggområde 

med utskiping. Det følger av planbestemmelsenes § 7 at dersom arealet tas i bruk, skal de 

revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig arealbruk. Området vil da være regulert til LNRF-areal 

for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 

gårdens ressursgrunnlag. Dette er også nedfelt i en egen rigg- og marksikringsplan, som er 

utarbeidet av Statens Vegvesen.  

 

Langnes er utenfor planområdet avsatt til landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

(LNFR) og kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone, jamfør 

kommuneplanens arealdel for Alta, vedtatt 21.06.11.  

 

5.1.2 Forventet utvikling de neste 10 år 

Trenden innenfor jordbruket har i perioden fra 1950 og fram til i dag vært at antall 

jordbruksbedrifter har gått ned (Samtidig har produksjonen per enhet økt mye, samt at 

størrelsen på arealet, som den enkelte jordbruksbedrift driver, blitt nesten firedoblet fra 1969 og 

fram til 2011 (Landbruket i Norge, 2011, Rognstad og Steinset, SSB).  

 

Denne trenden forventes å fortsette. Eventuelle institusjonelle endringer i odelslov, konsesjonslov 

og jordlov kan ha stor innvirkning på om små landbrukseiendommer fortsatt drives som 

landbruksjord eller om de omsettes som annen eiendom som for eksempel fritidseiendom.  

 

Det er ikke en selvstedning bruksenhet på Langnes ref. kap 4.1.2, deler av jorda leies bort til en 

annen jordbruksbedrift i Talvik. Deler av jorda er beiteland for sau eller rein. 

0-alternativet forutsetter at denne situasjonen fortsetter uendret såfremt ikke forvaltningen av 

landbruksareal gjennomgår store institusjonelle endringer.  
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Figur 10. Gjeldene planstatus for området. Planomriss for områdereguleringen med rød stiplet strek. 

5.1.3 Vurdering konsekvens 0-alternativet 

Omdisponering 
Deler av området vil bli berørt av veganleggene. Disse inngrepene må anses som permanente. 
Videre vil deler av området bli midlertidig omdisponert til riggområde, anleggsområde, midlertidig 
deponering av masser og midlertidig utskipningskai.  
 

Fremdriftsplanen i utbyggingen sier at tunnel- og veganlegget skal være ferdigstilt i utgangen av 
høsten 2017, slik at en mister i alle fall vekstsesongen for 2016 i dette området.   
 
Påvirkningen i anleggsperioden anses for å være stor, selv om den fulldyrka jord ligger utenfor 
regulerings- og markssikringsgrensa. I et 10 års-perspektiv anses areal benyttet til anleggs- og 
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riggområder, å være tilgjengelig for landbruksdrift. Videre vil vegskråningene være revegetert og 
ganske sikkert også være tilgjengelig for beite.  
 

Endring i voksevilkår 
Det forventes ikke store endringer som følge av veganlegget med tanke på avskoging eller 
endret vannføring i bekker eller elver som kan påvirke vekstvilkårene i noen særlig grad. Det 
eksisterer en veg i området fra før, slik at før- og ettersituasjonen med tanke på 
avrenning/grøfting anses å være omtrent de samme.  
Når det gjelder tiltakets påvirkning er det i rigg- og marksikringsplanen stilt krav om at berørt 
terreng skal istandsettes og revegeteres etter bruk. Planen sier imidlertid lite om hvordan 

akkurat dette forholdet skal løses, men det antas at det benyttes en del av de samme 
prinsippene som ellers i planen.  
 
Fysiske skader 
De arealene som blir berørt av det midlertidige anleggsområdet vil være svært utsatt for økt 
marktrykk og skader som følge av anleggsarbeidet slik at vekstvilkårene generelt blir redusert på 
kort sikt. En god gjennomføring av prinsippene i rigg- og marksikringsplanen vil være avgjørende 

for etterbruken av dette området.  
 
Forstyrrelser 
Forstyrrelser som følge av sprengnings- og anleggsarbeid til og fra rigg- og deponiområdet antas 
å ha en viss negativ konsekvens for beitedyr i området. 
 

5.1.4 Arealfordeling 0-alternativet.  

Tabell 4. Arealfordeling 0-alternativet.  

Arealtype Skogbonitet Treslag Grunnforhold Areal 

(dekar)  

Fulldyrka Ikke rel. Ikke rel. Jorddekt 18,1 

Fulldyrka Ikke rel. Ikke rel. Org. jordlag 12,1 

Overflatedyrka 

jord 

Ikke rel Ikke rel. Jorddekt 7,4 

Innmarksbeite Ikke rel. Ikke rel. Grunnlendt 17,7 

Innmarksbeite Ikke rel Ikke rel Jorddekt 10,2 

Åpen fastmark Impediment Ikke rel. Grunnlendt+jorddekt 32,1 

Skog Impediment Lauvskog Grunnlendt 3,8 

SUM (daa)    101,4 

 

 
Fordelingen av arealtyper er basert på NIBIO sine AR 5 kart tilgjengelig via WMS-servere. 
Fordelingen er gjort utfra manuelle målinger med gjeldende reguleringsplan som bakgrunn. Det 
midlertidige rigg og anleggsområdet regnes som midlertidig, slik at arealene som ligger under 

dette området må regnes med som en del av 0-alternativet.  
 
Arealfordelingen i 0-alternativet, i tabell 4 settes som utgangspunkt for å vurdere konsekvensen 
av utbyggingsalternativet.   
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5.2 Utbyggingsalternativet  

 

 

Figur 11. Utbyggingsalternativet (utsnitt plankart, forslag) på bakgrunn av basiskart. Næringsområdet 
er vist med lilla/gule striper, veiformål i grått og høydebasseng med vei i oransje. Restareal til LNFR-
formål i grønt. 
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5.3 Vurdering av omfang og konsekvens for utbyggingsalternativet 

Sammenliknet med 0-alternativet er konsekvensen av utbyggingsalternativet enklere å beskrive 

da mesteparten av området vil være nedbygd. Vurdering av omdisponering, endring i voksevilkår 

og fysiske skader anses som ikke beslutningsrelevant å vurdere. Vurderingene herunder 

fokuserer kun på fordelingen av hvilke typer landbruksareal som blir berørt og fordelingen av 

disse.  

 

Tabell 5. Fordeling av arealtyper før (0-alternativet) og etter utbyggingsalternativet er realisert. 

Arealtype Skog-

bonitet 

Treslag Grunn-

forhold 

Areal-

fordeling 0-

alternativet  

Arealfordeling 

utbyggings-

alternativet 

Endring % 

Fulldyrka Ikke rel. Ikke rel. Jorddekt 18,1 2,6 - 86 % 

Fulldyrka Ikke rel. Ikke rel. Org. jordlag 12,1 0 -100 % 

Overflate-

dyrka jord 

Ikke rel Ikke rel. Jorddekt 7,4 1,8 -76 % 

Innmarks-

beite 

Ikke rel. Ikke rel. Grunnlendt 17,7 2,6 -85 % 

Innmarks-

beite 

Imped-

iment 

 Jorddekt 10,2 2,1 -80 % 

Åpen 

fastmark 

Imped-

iment 

Ikke tresatt Jorddekt+grun

nlendt 

32,1 6,3 -80 % 

Skog Imped-

iment 

Lauvskog Grunnlendt 3,8 0,5 -87% 

SUM (daa)    101,4 15,9  

 

Tabell 6. Sammenstilling av omfang/påvirkning av utbyggingsalternativet. Det første tallet er endring 
angitt med fortegn. Tallet i parentes er andelen før utbygging (0-alternativet) 

Arealtype Liten verdi 

(daa) 

Middels 

(daa) 

Stor 

(daa) 

Jordbruksområder -40,9 (49,8)  -41,3 (47,8) 

Skogbruksområder -3,3 (3,8)   

 

 

Vurdering konsekvens jordbruksareal 

 

Omfang: De negative endringene i fordeling av jordbruksområder av stor verdi er 86%, liten 

verdi 82%. I sum gir dette stort negativt omfang. 

 

Verdi: Verdien av jordbruksarealene settes til middels stor. 

 

 

 

Konsekvens: Stor negativ 
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Vurdering konsekvens skogbruksareal 
 

Omfang: Skogarealene vurderes å ha uendret status i utbyggingsalternativet jamført med 

nullalternativet. Dette begrunnes med skoghogsten som ventelig vil følge av rigg- og 

anleggsområdet samt at skogen ikke vil ha reetablert seg innen sammenlikningsåret (+ 10 år). 

Omfanget av planen vurderes følgelig som intet omfang. 

 

Verdi: Verdien av skogbruksarealet er liten. 

 

Konsekvens: Ubetydelig. 

 

5.4 Samlet vurdering 

 

Tabell 7 gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og 

utbyggingsalternativet i driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å sammenholde områdets 

verdi og omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. Konsekvensvifta (Figur 2) er 

brukt som støtte for vurderingene.  
 

Det bemerkes at jordbruksarealene er vektlagt større enn skogbruksarealene, da det er større 

andel av jordbruksområder med stor verdi, og samla konsekvens er derfor satt til ekstra negativ. 

 

Tabell 7. Samlet presentasjon av konsekvenser for landbruksinteressene. 

Landbruks-

verdi 
Verdi 

Konsekvens  

0-alternativet 
Konsekvens utbyggingsalternativet 

Jordbruk Middels stor  0 --- 

Skogbruk Liten 0 0 

Samla konsekvens 0 --- 

Rangering 1 2 

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Liten 

 

 

Samlet regnes tiltaket å ha stor negativ konsekvens for landbruksnæringa i 

planområdet.  
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6. AVBØTENDE TILTAK OG MILJØOPPFØLGING 

6.1 Avbøtende og kompenserende tiltak 

Ingen avbøtende tiltak anses som mulig i dette området. Erstatningsareal et annet sted kan være 

et mulig kompenserende tiltak.  
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 Kurt Helge Bakken, Alta kommune, landbruksrådgiver.  
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 Veileder. Statens vegvesen 2006, «Håndbok V712 Konsekvensanalyser», revidert 2014.  

 Skog og Landskap, Ressursoversikt, 01/2015. «Arealregnskap for utmark, arealstatistikk for 

Finnmark». Per K,Bjørnlund et.al.  

 SSB-analyse.Landbruket i Norge 2011. Ole Rognstad og Trond Amund Steinset, SSB, des. 
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0. FORORD 

Alta kommune har i forbindelse med områderegulering med konsekvensutred-

ning for Langnes næringsområde fastsatt at landskap skal konsekvensutredes 

iht. metoden i Statens vegvesens håndbok V712. Også eventuell lysforurens-

ning skal utredes. 

 

Denne rapporten utgjør Rambølls KU for landskap.
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1. INNLEDNING 

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter. Temaet omhandler 

hvordan landskapet oppleves romlig, ut fra omgivelsene.  

 

Begrepet landskap er definert i Den Europeiske landskapskonvensjonen (ELK) og lyder slik: 

Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra, 

og samspill mellom, naturlige og /eller menneskelige faktorer. Definisjonen er svært vid og inne-

holder flere perspektiver. I denne utredningen omhandler tema landskapsbilde det visuelle bildet 

av landskapet.  

 

Landskapsanalysen følger metodikken beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 og baseres i 

sin helhet på en systematisk tretrinns prosedyre.  

 

Trinn 1 omfatter beskrivelse av temaets status og verdi innenfor influensområdet. Verdien blir 

fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.   

 

 

 

 

Figur 1. Trinnløs skala som fastsetter temaets verdi 

 

 

Retningslinjer for verdisetting er gitt i håndbok V712.  

 

VERDIKRITERIER 
 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Områder der natur-
landskapet er domi-
nerende 

- Områder med redu-
serte visuelle kvalite-
ter 

- Områder med visuel-
le kvaliteter som er 
ty-
piske/representative 
for landskapet i et 
større områ-
de/region 

- Områder med vanlig 
gode visuelle kvalite-
ter 

- Områder med spesi-
elt gode visuelle kva-
liteter, som er uvan-
lige i et større områ-
de/region 

- Områder der land-
skapet er unikt i na-
sjonal sammenheng 

Områder i spredt-
bygde strøk 

- Områder med redu-
serte visuelle kvalite-
ter 

- Områder hvor land-
skap og bebyggel-
se/anlegg til sam-
men gir et mindre 
godt totalinntrykk 

- Områder med visuel-
le kvaliteter som er 
ty-
piske/representative 
for landskapet i et 
større områ-
de/region 

- Landskap og bebygg-
else/anlegg med 
vanlig gode visuelle 
kvaliteter 

- Områder med spesi-
elt gode visuelle kva-
liteter, som er uvan-
lige i et større områ-
de/region 

- Områder hvor land-
skap og bebyggelse 
/anlegg til sammen 
gir et spesielt godt 
eller unikt totalinn-
trykk 

Områder i by og 
tettbygde strøk 

- Områder som bryter 
med byformen og 
utgjør et mindre 
godt totalinntrykk 

- Områder som har 
reduserte eller dårli-
ge visuelle kvaliteter 
eller utgjør et mind-
re godt totalinntrykk 

- Områder med vanlig 
gode visuelle kvalite-
ter  

- Områder som er til-
passet byformen og 
gir et vanlig godt to-
talinntrykk 

- Områder som for-
sterker byformen og 
utgjør et spesielt 
godt totalinntrykk 

- Områder som har 
spesielt gode visuelle 
kvaliteter eller utgjør 
et spesielt godt total-
inntrykk 

 

Figur 2. Kriterier for vurdering av landskapsbildet/bybildets verdi. Fra HB V712 
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Trinn 2 omfatter en vurdering av hvilken type og grad av omfang (positive eller negative end-

ringer) det planlagte tiltaket medfører. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0 som er dagens 

situasjon inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert vedtatte planer). Kriterier for 

fastsettelse av omfang for ulike temaer er gitt i håndbok V712. Omfanget angis på en trinnløs 

skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang (Figur 3). Omfangsvurderinger skal alltid 

begrunnes. 

 

 

Figur 3: Trinnløs skala som fastsetter omfanget som tiltaket medfører 

 

Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens for de spesifikke verdiene. Konsekvenser er de 

fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til alternativ 0. Konsekvens framkommer ved å 

sammenholde verdi og omfang i henhold til «konsekvensvifta». Konsekvens angis på en diskret 

skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens (4). 

I henhold til håndbok V712, settes konsekvensene i referansealternativet lik null.  

 

 

Figur 4: Konsekvensviften. Når verdi og omfang er fastlagt, gir viften konsekvens for tiltaket 
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Meget stor positiv konsekvens ++++ 

Stor/meget stor positiv konsekvens +++/++++ 

Stor positiv konsekvens +++ 

Middels/stor positiv konsekvens ++/+++ 

Middels positiv konsekvens ++ 

Liten/middels positiv konsekvens +/++ 

Liten positiv konsekvens + 

Ubetydelig/liten positiv konsekvens 0/+ 

Ubetydelig konsekvens 0 

Ubetydelig/liten negativ konsekvens 0/- 

Liten negativ konsekvens - 

Liten/middels negativ konsekvens -/-- 

Middels negativ konsekvens -- 

Middels/stor negativ konsekvens --/--- 

Stor negativ konsekvens --- 

Stor/meget stor negativ konsekvens ---/---- 

Meget stor negativ konsekvens ---- 

Figur 5: Figuren viser spennet i konsekvensvurderingene 

Andre tiltak som foreslås, skal omtales som avbøtende eller kompenserende tiltak. Avbøtende 

tiltak foreslås for å redusere det negative omfanget for et miljø/område, men inngår ikke i om-

fangsvurderingene. 

 

 

2. NULLALTERNATIVET  

0-alternativet beskriver dagens situasjon og planlagte tiltak inkludert vedtatte reguleringsplaner 

innenfor planområdet og influensområdet.  

 

2.1 Generelt  

Planområdet tilhører landskapsregionen «Fjordbygdene i Nordland og Troms», landskapsregion 

32 (Nasjonalt referansesystem for landskap NIJOS 2005). Regionen kjennetegnes av fjordtrauet 

som hovedform, samt kulturpreget, som binder regionen sammen.  

 

Planområdet ligger langs vestsiden av Altafjorden, som er en bred, kort fjord med flere forgrene-

de løp der det lengst ut finnes flere øyer. Planområdet er typisk med høye, og rolige avrundede 

fjellmassiv og en smal strandflate, som ligger som en smal brem, mellom sjøen og fjellene.  

 

2.2 Eksisterende situasjon 

Planområdet utgjør et areal på omkring 106 m2 som ligger på nedsiden av eksisterende E6 og et 

noe mindre areal på oversiden av eksisterende E6.  

 

Dagens E6 følger vestsiden av Altafjorden før den dreier mot vest og følger Langfjorden. E6 ligger 

i et nivå over sjøen som varierer fra omkring 5 – 20 meter over sjøen og ved Langenes er ligger 

E6 ca. 15 meter over havet. Fra veien er det tett bjørkeskog i de bratte, østvendte fjellsidene opp 

til omkring kote 220 og deretter stiger terrenget videre opp til omkring 450 meter over havet.  

Enkelte steder er overgangen mellom vei og fjellsiden preget av skjæringer og blottlagt fjell.  
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Langnes er som navnet tilsier et lite nes. Det er bebygd med en liten gjenreisningsgård med ho-

vedhus i to etasjer og tilhørende driftsbygning samt et uthus/garasje lagt rundt et lite tun. Om-

kringliggende areal er dyrka mark i en slak skråning ned til ned til fjæra. I nordre del av området 

er det noe spredd vegetasjon som i hovedsak består av bjørk. To små koller på 10 og 18 meter 

over havet deler området opp i mindre rom. Bebyggelsen ligger lengst sør i området og er be-

skyttet mot vind fra havet av de små kollene. Bebyggelsen og tilhørende dyrka mark er i god 

hevd, men det er ikke fast bosetting der i dag.  Lignende bebyggelse finnes flere steder langs E6 

langs Alta- og Langfjorden.      

 

 

Figur 6: Planområdet (omriss) på ortofoto fra 2011. 

 

2.3 Planlagte tiltak 

0-alternativet inkluderer planlagte tiltak i forbindelse med vedtatt reguleringsplan for ny E6 Stor-

sandnes-Alta (Alta vest). Eksisterende E6 skal opprettholdes og et nytt kryss vil binde sammen 

eksisterende og ny E6.  

 

Ny E6 vil påvirke influensområdet. Ny E6 vil beslaglegge store, uberørte arealer og få større 

bredde og stivere linjekurvatur enn dagens vei. Eksisterende E6 vil bli beholdt for å betjene lokal-

trafikk i området. E6 er planlagt i tunnel fra Langnesbukt til Storsandnes. Tunellportalen vil ut-
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gjøre et stort, teknisk inngrep i fjellsiden. Tunnelen vil bli belyst og tunnelportalen vil dermed bli 

synlig på lang avstand. Veien med tilhørende tunnelportal vil bli dominerende i omgivelsene og 

stå i kontrast til eksisterende skala og bebyggelse på stedet.   

 

I vedtatt reguleringsplan for ny E6 er nordre del av Langenes avsatt som midlertidig deponiom-

råde for tunellmasser for utskiping. Et midlertidig deponiområde vil medføre inngrep i et område 

som i dag er dyrka mark med innslag av bjørkeskog. I tillegg vil en midlertidig utfylling ødelegge 

dagens strandlinje. Selv om utfyllingen blir fjernet over tid vil eksisterende vegetasjon og strand-

linje være permanent ødelagt.  

 

 

 

Figur 7. Figuren viser deler av gjeldende arealplan for Langnes. Området merket LNFR #2 er avsatt til 

mellomlagring av tunellmasser 

 

 

2.4 Vurdering av områdets verdi  

 

Langenes er vurdert som ett delområde.  

 

Området er spredt bebygd og bebyggelsen med tilhørende dyrka mark og strandlinje er typisk for 

regionen. Eksisterende E6 er godt tilpasset landskapet. Området oppleves autentisk og godt be-

vart fra gjenreisningsperioden etter siste verdenskrig. Ny E6 med tilhørende tunnelportal vil på-

virke området i negativ forstand. Det nye veganlegget vil bli dominerende i omgivelsene og det 

midlertidige deponiområdet vil gi varige inngrep i landskapet.  

 

Landskapet i området vurderes til liten - middels verdi 
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3. UTBYGGINGSALTERNATIVET 

I forbindelse med utbygging av E6 Storsandnes-Alta (Alta vest) vil det bli behov for deponering 

av overskuddsmasser fra tunnelbygging. Det er foreslått utfylling av disse massene på Langnes 

slik at disse kan gi grunnlag for å bygge opp et nytt industriområde med kai. Multiconsult har 

prosjektert utfyllingen og Rambøll har utarbeidet en 3D visualisering som viser tilnærmet samme 

område med industri- og lagerbebyggelse. Det planlagte industriområdet vil få adkomst fra eksis-

terende E6.  

 

 

Figur 8. Forslag til plankart med N50-grunnkart i bakgrunnen. 

 

Det er i tillegg planlagt to høydebasseng på oversiden av planlagt tunnel for ny E6. Høydebas-

sengene er planlagt på kote 50 og med en 400 meter lang adkomstvei med 12 % stigning opp til 

platået for høydebassenget. Platået vil bli liggende med en skjæring i bakkant på opptil 7 meter, 

mens veien for øvrig i hovedsak vil bli liggende med noe fylling de første 200 meterne og deret-

ter noe skjæring.  

 

3.1 Omfang  

Tiltaket vil medføre utfylling i sjø og på land sør og nord for dagens nes. Det utfylte arealet er 

foreslått på kote +3,5 for kaiområdet og med et øvre nivå på kote +10. Det foreslåtte tiltaket 

utgjør en betydelig fylling og endring av dagens omgivelser. Eksisterende bebyggelse vil bli revet 

og terrenget vil få flere store, ensartede flater.   

 

Sammenlignet med 0-alternativet, som beskriver en midlertidig utfylling i nordenden av Langnes, 

er dette en permanent utfylling som er mer enn dobbel så stor som den vedtatte utfyllinga. Ut-
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byggingsalternativet medfører også at eksisterende bebyggelse vil bli revet. Denne representerer 

en verdifull historie med intakte bygninger plassert i sin naturlige kontekst.  

 

Mellom Alta og Langnes er det noen få tettbygde strøk. Nærmeste tettsted er Talvik i Talvikbuk-

ta. Dersom utfylling med tilhørende kai og industribebyggelse blir realisert vil dette utgjøre nær-

mest et nytt tettsted på strekningen. 3D visualiseringen er bare å betrakte som en illustrasjon. 

Form og størrelse kan få en annen utforming, men illustrasjonen sier likevel noe om størrelsen på 

arealet og hvor mye bebyggelse det kan oppnås ved fyll utbygging.  Skalaen er helt fremmed 

sammenlignet med andre kai- og industriområder med bebyggelse på strekningen fra Bossekop 

til Langnes.  

 

De fleste steder langs Altafjorden utgjør overgangen mellom strandflaten og fjellene en smal 

brem mens den planlagte utfyllinga vil utgjøre et større areal sammenlignet med andre steder 

langs Altafjorden. Tiltaket vil derfor oppleves som dårlig tilpasset eksisterende landformer og 

oppleves som fremmed i omgivelsene. 

 

Området vil bli svært eksponert i både fjern og nærvirkning fra ny E6 mot vest. I tillegg vil områ-

det bli eksponert i fjernvirkning fra Kråkneset og fra omkringliggende naturområder på motsatt 

side av fjorden. I den mørke årstiden og på kveldstid vil området speile seg i Altafjorden og være 

spesielt eksponert sett i fra ulike steder langs E6.   

 

Til Bossekop er det omkring 3,5 mil i luftlinje fra Langnes. På grunn av jordkrumningen må man 

ca. 100 meter over havet for å oppleve industriområdet på så lang avstand. I fra Bossekop vil 

ikke industriområdet være direkte eksponert, men i mørket og i klart vær kan man kanskje ane 

industriområdet som en svak «lyssky», som følge av speiling i fjorden.  

 

Høydebassenget med tilhørende adkomstvei medfører inngrep i uberørt natur. Adkomstveien er 

imidlertid godt terrengtilpasset i den nedre delen, som vil være mest synlig i omgivelsene.  Den 

øvre delen av veien med platået vil medføre skjæringer og større inngrep, men disse vil være 

mindre eksponert i omgivelsene på grunn av den lokale topografien.  

 

Det totale omfanget vurderes til middels – stort negativt omfang.  

 

 

 

 

 

3.2 Konsekvens 

 

En sammenstilling av områdets verdi i nullalternativet og omfang av utbyggingsalternativet gir 

følgende konsekvens: Middels negativ konsekvens (--) 

 

Det planlagte industriområdet vil endre områdets karakter. Det opprinnelige, naturlige og histo-

riske landskapet vil bli erstattet av et stort, flatt kaiområde og vil bli svært eksponert i omgivel-

sene.    

 

Høydebassengene med tilhørende adkomstvei vil i tillegg påvirke områdets karakter, men i ve-

sentlig mindre grad enn industriområdet.  
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Figur 9 Industri- og kaiområdet sett mot vest (Illustrasjon: Rambøll) 

 

 

 

Figur 10 Industri- og kaiområdet sett mot nord (Illustrasjon: Rambøll) 
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Figur 10 Industri- og kaiområdet sett mot sør (Illustrasjon: Rambøll) 

 

 

  

 

4. AVBØTENDE TILTAK 

Kaiområdet er stort og en mindre utbygging vil bli mindre eksponert i omgivelsene. Dersom ek-

sisterende nes hadde blitt liggende urørt og en kai hadde blitt utbygd i Langenesbukta ville dette 

gitt en bedre landskapstilpasning.  

 

 

5. KILDER 

Oscar Puschmann. Nasjonalt referansesystem for landskap 10/2005. Nijos   

Statens vegvesen 2006, Håndbok V712, revidert 2014.  
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Rambøll 

FORORD 

 

Alta kommune planlegger etablering av næringsområde ved Langnes i Alta kommune. 

I den anledning er det gjort en konsekvensvurdering for temaet Naturmangfold for området. 

I rapporten gjøres det rede for hvilke konsekvenser tiltaket vil gi for naturmiljøet. Premisser fra 

oppdragsgiver var at vurderingene skulle gjøres ut fra kjent kunnskap og uten supplerende 

feltundersøkelser. Dette har ført til at kunnskapsgrunnlaget er begrenset, og at en har måttet 

hensyn ta dette ut fra føre-var-prinsippet.  

 

Det er usikkert hvilke næringer som vil etablere seg på Langnes. Denne utredningen behandler 

bare konsekvensene for selve tilretteleggingen av Langnes som industriområde, dvs. 

utsprengninger, planering, utfyllinger osv. Det betyr bl.a. at utredningen ikke berører 

konsekvenser av f.eks. å legge et lakseslakteri til Langnes. 

 

Utredningen er gjennomført av Rambøll med Geir Langelo som fagansvarlig for naturmangfold. 

 

Alta kommune takkes for bidrag med opplysninger om naturverdier i området. 
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Ramboll 

1. SAMMENDRAG 

Bakgrunn og formål 

På oppdrag fra Alta kommune har Rambøll utført en konsekvensutredning på temaet 

naturmangfold i forbindelse med regulering av nytt næringsområde ved Langnes i Alta kommune. 

 

Datagrunnlag 

Vegvesenets håndbok V712 er benyttet som metodisk basis for konsekvensutredningen. Det er 

utført innsamling av eksisterende data, men ikke utført supplerende feltundersøkelser. 

Geografisk er arbeidet avgrenset av et definert planområde. I tillegg har man et influensområde 

som kan bli direkte og indirekte berørt Til sammen utgjør begge områdene utredningsområdet. 

 

Metoder 

Det viktigste metodegrunnlaget for verdisetting av lokaliteter er gitt i håndbøkene om kartlegging 

av naturtyper og vilt fra Direktoratet for naturforvaltning. Det er lagt vekt på å avgrense og 

beskrive areal med spesiell naturverdi. Verdiskalaen som er brukt går fra ingen relevans, via 

liten, middels og stor verdi for temaet. Omfanget av tiltaket for flora og fauna, dvs. graden av 

påvirkning, er vurdert etter en femdelt skala - fra stort og middels negativt omfang, lite/ikke noe 

omfang, til middels og stort positivt omfang. Til sist er konsekvensene utredet etter en nidelt 

skala, ut fra en sammenstilling av verdier og vurdering av omfang. I tillegg er det foreslått tiltak 

som kan avbøte/redusere eventuelle negative konsekvenser av tiltaket. 

 

Registreringer 

Det er registrert en naturbeitemark med verdi Viktig-B, og en vannforekomst med udefinert 

tilstand innenfor planområdet. I tillegg er Altafjorden en nasjonal laksefjord med verdien «stor» 

etter håndbok V712. Utredningen er etter ønske fra oppdragsgiver gjort på en årstid som har 

umuliggjort feltarbeid, og kartleggingen er derfor utført ut fra tilgjengelige kilder. I dette tilfellet 

ortofoto og bilder fra Google streetview. I tillegg er gårdbrukere i området kontaktet for 

opplysninger om beite. 

 

Verdivurdering 

Samlet sett vurderes verdiene for tema naturmiljø til å være stor. Dette på grunnlag av en 

naturbeitemark med stor verdi.  
 

Konsekvenser 

Fordi det allerede foreligger en reguleringsplan som har forårsaket utfyllinger som med stor 

sannsynlighet vil ødelegge de naturverdiene som potensielt finnes der, vil omfanget og dermed 

konsekvensen for dette tiltaket være ubetydelig. Dersom disse tiltakene ikke blir gjennomført vil 

konsekvensene som følge av denne reguleringsplanen kunne bli større. 

 

Usikkerhet 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for naturtyper og rødlistearter er vurdert som dårlig. Dette gjelder spesielt 

vegetasjon og sopp. Selv om det ikke er forventet noen rik vegetasjon i dette området, så er det 

en naturbeitemark som har vært i god hevd og med potensiale for rødlistede sopparter innenfor 

planområdet. Disse verdiene virker ikke inn på konsekvensvurderingen da vedtatt 

reguleringsplan tillater området brukt på en slik måte at naturverdiene ødelegges. Det kan være 

usikkert i hvor stor grad pågående tiltak vil påvirke beitemarkslokaliteten. Derfor er 

konseskvensen for tiltakene knyttet til denne reguleringsplanen usikre. 
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Kunnskapsgrunnlaget for sjøområdene er vurdert som middels, men det mangler undersøkelser 

som kan si noe om eksistensen av ålegressenger i området. For vilt er datagrunnlaget vurdert 

som dårlig, men det er lite som tyder på verdifulle forekomster, da bortsett fra potensiell 

tilstedeværelse av oter.  

 

Verdivurdering 

Det var ikke grunnlag for å verdisette den marine vannforekomsten. Inngrepet er likevel så lite at 

det må vurderes som ubetydelig. Verdivurderingen for beitemarken er usikker, og burde vært 

supplert med registreringer av beitemarksopp. Verdivurderingene av vilt er middels sikre, da 

bortsett fra oter der datagrunnlaget ikke er godt. 

 

Omfang 

Omfangsvurderingene er vurdert som ganske sikker.  

 

Konsekvenser 

På grunn av usikkerhet knyttet til verdivurderingen til beitemarken er den samlede 

konsekvensvurderingen å anse som usikker. På den andre siden er den regulert til industriformål 

der utfylling er oppstartet slik at den trolig blir ødelagt. Dette reduserer usikkerheten. 

 

 

Vurderinger i henhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 

Jf. T-1514 skal prinsippene i NML §§8-12 legges til grunn som retningslinjer for offentlig 

myndighetsutøving. Under beskrives hvordan disse er ivaretatt i denne utredningen. 

Da det potensielt eksisterer naturverdier i utredningsområdet på utredningstidspunktet, så mener 

vi det ikke er riktig å ignorere disse selv om det er vedtatt en reguleringsplan på et tidligere 

tidspunkt som kan ødelegge disse verdiene. 

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 

 

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er dårlig for planter og sopp, men noe bedre 

for fauna. Vi har ikke kunnet finne noen kartlegging og verdivurdering etter håndbok 13 for dette 

området. Det er tidligere gjort en KU i forbindelse med Langnes som utskipingsomåde for 

tunellmasser (Dahl-Hansen m.fl. 2013), men uten at terrestrisk naturmangfold og strandsonen er 

behandlet i tilstrekkelig grad (jfr §8). Det foreligger ingen feltundersøkelser for verken 

vegetasjon eller marine naturverdier (strandområdet) i forbindelse med KU for utskipingshavn på 

Langnes (Dahl-Hansen, pers.med.). 

 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 

naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak.» 

 

Vi vurderer kunnskapsgrunnlaget for terrestrisk naturmangfold som for dårlig i dette prosjektet. I 

praksis vil dette si at det foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet 

om tiltaket gjennomføres i forhold til Alternativ 0. Vi har lagt til grunn at beitemarken er i god 

hevd, og at det finnes rødlistet beitemarksopp på lokaliteten. Verdivurderingen er gjort med 
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grunnlag i dette. Dette fordi veilederen (-T1514) sier at når opplysningene 

(kunnskapsgrunnlaget) i saken ikke gir tilstrekkelig svar på hvilke virkninger tiltaket kan ha for 

naturmangfoldet skal føre-var-prinsippet i utgangspunktet tillegges stor vekt. 

 

Et naturlig utfall i en slik situasjon vil være å innhente mer kunnskap før vedtak blir truffet, jfr 

kap 7.2 i T-1514. 

 

Vår vurdering er at dette skulle vært vektlagt under arbeidet med reguleringsplanen for utskiping 

av masser på Langnes. Hva som eventuelt finnes av restverdier etter at utskipingen av 

tunellmasser er utført vet en ikke på nåværende tidspunkt.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for.» 

 

Nedbygging av verdifulle naturområder bidrar til negativ påvirkning på sjeldne arter og verdifulle 

beitemarker. Da en ikke kjenner naturverdiene godt nok i dette tilfellet, er det vanskelig å si noe 

om samla belastning. Generelt er det få registrerte naturbeitemarker i dette området. Dette kan 

skyldes flere forhold, bl.a. manglende systematisk kartlegging av slike. Det er derfor vanskelig å 

si noe om samla belastning. 

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 

 

Generelt vil det være tiltakshavers ansvar å ta kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet. Dette betyr bl.a. tiltak som f.eks. å avstå fra å benytte arealer med spesielt 

verdifullt naturmangfold, å beskytte verdifullt naturmangfold under anleggsarbeidene, og ta 

hensyn til naturmangfoldet og bruke løsninger som gir det beste resultatet samlet sett, selv om 

dette vil kunne koste mer enn en enklere løsning. I dette tilfellet er det vanskelig å gi konkrete 

råd da kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.»  

 

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og 

maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer 

også utførelse/realisering av avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen 

som er best for naturen. Det skal ikke velges løsninger som gjør at forvaltningsmålene i 

vannforskriftens §§ 4 og 5 ikke nås.  

 

Avbøtende tiltak 

Det er ikke mulig å foreslå gode avbøtende tiltak for dette prosjektet da forutsetningene for 

vurderingene vil endre seg svært mye fra dagens situasjon til det tidspunktet tiltaket skal settes i 

gang. Dette fordi det er planlagt å bruke området til mellomlagring og utskiping av tunellmasser 

samt utfylling.  

 



 

8 (24) KU NATURMANGFOLD 

 

 

 

 

 

Rambøll 

I sjø vil viktigste avbøtende tiltak være å ikke bruke mer av strandlinjen enn det som er 

nødvendig. 

 
Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til luft, vann og 
jord. 
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2. INNLEDNING OG UTBYGGINGSPLANER 

Alta kommune har startet arbeidet med planlegging av næringsområde ved Langnes i Alta 

kommune. Hensikten med KU er å få oversikt over vesentlige konsekvenser en utvikling i tråd 

med planforslaget kan medføre, slik at disse er kjent både under utarbeidelsen av planen og når 

det fattes vedtak. 

 

 

Figur 1. Figuren over viser planområdet for tiltaket (blå stiplet linje). Områdene innenfor de røde 
heltrukne linjene skal planeres. Gjeldende planstatus er vist transparent med farger. Ortofoto i 
bakgrunn. 
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3. METODE 

3.1 Datainnsamling 

3.2 Eksisterende informasjon 

Alta kommune har forutsatt at de leverer grunnlagsdata for denne utredningen. Det ble levert en 

KU utarbeidet av NIVA (Dahl-Hansen m.fl., 2013). Denne omhandler konsekvenser for Langnes 

som utskipingshavn for steinmasser, samt sjødeponi. De ble også opplyst at det ikke foreligger 

opplysninger om skjermede arter i området.  

 

I tillegg har vi hentet data fra Naturbase og Artsdatabankens Artskart, samt hatt muntlige 

samtaler med personer som har lokalkjennskap til området.  

3.3 Retningslinjer 

Formålet med en konsekvensutredning er «å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlige 

konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Konsekvensutredninger skal sikre at disse 

virkningene blir tatt i betraktning under planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og 

eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket kan gjennomføres» (PBL §33-1). Her er kravet til 

konsekvensanalyser lovfestet med bestemmelser for hvordan de skal utføres 

(Miljøverndepartementet 1999). Formålet med denne utredningen er å beskrive konsekvensene 

av inngrepene som er beskrevet i planprogrammet. Framgangsmåten baserer seg på metodikken 

som er beskrevet i V712 fra Statens vegvesen (2014). 

3.4 Vurdering av verdi 

På bakgrunn av innsamlede data gjøres en vurdering av verdien av en lokalitet eller et område. 

Verdien fastsettes på grunnlag av kriterier som er gjengitt i Tabell 2.1. Når det gjelder 

identifisering og verdisetting av naturtypelokaliteter, benyttes DN håndbok 13 for kartlegging av 

biologisk mangfold (Direktoratet for naturforvaltning 2007, rev 2014) som metode.  

Tabell 1. Kriterier for vurdering av naturmiljøets verdi. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Landskaps-økologiske 

sammenhenger  

Områder uten landskaps-

økologisk betydning.  

Områder med lokal eller 

regional landskapsøkologisk 

funksjon,  

Arealer med noe sammen-
bindings-funksjon mellom 

verdisatte delområder 

(f.eks. naturtyper)  

Grøntstruktur som er viktig 

på lokalt/regionalt nivå  

Områder med nasjonal, 

landskapsøkologisk  

Funksjon.  

Arealer med sentral 
sammen-bindingsfunksjon 

mellom verdisatte delom-

råder (f.eks. naturtyper)  

Grøntstruktur som er viktig 

på regionalt/nasjonalt nivå  

Vannmiljø/  

Miljøtilstand  

Vannforekomster i tilstands-

klasser svært dårlig eller 

dårlig.  

Sterkt modifiserte 

forekomster. 

Vannforekomster i tilstands-

klassene moderat eller god/ 

lite påvirket av inngrep  

Vannforekomster nær natur-

tilstand eller i tilstandsklasse 

svært god  

Verneområder,  

nml. kap. V  

 Landskapsvernområder 

(nml. § 36) uten store 

naturfaglige verdier  

Verneområder (nml §§ 35, 

37, 38 og 39) 

Naturtyper på land og i 
ferskvann  

Areal som ikke kvalifiserer 
som viktig naturtype.  

Lokaliteter i verdikategori C, 
herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori C  

Lokaliteter i verdikategori B 
og A, herunder utvalgte 

naturtyper i verdikategori B 

og A  

Naturtyper i saltvann  Areal som ikke kvalifiserer 

som viktig naturtype  

Lokaliteter i verdikategori C  Lokaliteter i verdikategori B 

og A  

Viltområder  Ikke vurderte områder 

(verdi C)  

Viltområder og vilttrekk med 

viltvekt 1.  

Viltområder og vilttrekk med  

viltvekt 2-3  

Viktige viltområder (verdi B)  

Viltområder og vilttrekk med  

viltvekt 4-5  

Svært viktige viltområder 

(verdi A)  

Funksjonsområder for 

fisk og andre fersk-

vannsarter  

Ordinære bestander av inn-

landsfisk,  

ferskvannsforekomster uten 

Verdifulle fiskebestander, 

f.eks. laks, sjøørret, sjørøye, 

harr m.fl. Forekomst av ål  

Viktig funksjonsområde for 

verdifulle bestander av 

ferskvannsfisk, f.eks. laks, 
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kjente registreringer av rød-
listearter  

Vassdrag med 
gytebestandsmål/ årlig 

fangst av anadrome 

fiskearter < 500 kg.  

Mindre viktig områder for 

elvemusling eller 

rødlistearter i kategoriene 

sterkt truet EN og kritisk 

truet CR  

Viktig område for arter i 

kategoriene sårbar VU, nær 
truet NT.  

sjøørret, sjørøye, ål, harr 
m.fl.  

Nasjonale laksevassdrag  

Vassdrag med gytebe-

standsmål/årlig fangst av 

anadrome fiskearter > 500 

kg.  

Viktig område for elvemus-

ling eller rødlistearter i kate-

goriene sterkt truet EN og 

kritisk truet CR  

Geologiske forekomster  Områder med geologiske 

forekomster som er vanlige 

for distriktets geologiske 

mangfold og karakter  

Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til distriktets 

eller regionens geologiske 

mangfold og karakter  

Prioriteringsgruppe 2 og 3 

for kvartærgeologi  

Geologiske forekomster og 

områder (geotoper) som i 

stor grad bidrar til landsde-

lens eller landets geologiske 

mangfold og karakter  

Prioriteringsgruppe 1 for 

kvartærgeologi  

Artsforekomster  Forekomster av nær truede 

arter (NT) og arter med 

manglende datagrunnlag 

(DD) etter gjeldende versjon 
av Norsk rødliste  

Fredete arter som ikke er 

rødlistet 

Forekomster av truete arter, 

etter gjeldende versjon av 

Norsk rødliste: dvs. katego-

riene sårbar VU, sterkt truet 
EN og kritisk truet CR 

Omfang angis på en femdelt skala: 
Stort negativt - middels negativt - lite/intet - middels positivt - stort positivt. 
 

For verdisetting av ev ferskvannslokaliteter (i praksis fisk og elvemusling) er DN-håndbok 15 

(Direktoratet for naturforvaltning 2001) benyttet. Forekomst av rødlistearter er ofte et vesentlig 

kriterium for å verdsette en lokalitet. Norsk rødliste for 2010 er benyttet i arbeidet. IUCNs 

kriterier for rødlisting av arter (IUCN 2004) blir benyttet i det norske rødlistearbeidet, i likhet 

med i de aller fleste andre europeiske land. Disse rødlistekategorienes rangering og forkortelser 

er (med engelsk navn i parentes):  

 

RE – Regionalt utryddet (Regionally Extinct) 

CR – Kritisk truet (Critically Endangered) 

EN – Sterkt truet (Endangered) 

VU – Sårbar (Vulnerable) 

NT – Nær truet (Near Threatened) 

DD – Datamangel (Data Deficient) 

 

For øvrig vises det til Henriksen og Hilmo (2015) for nærmere forklaring av inndeling, metoder og 

artsutvalg for den norske rødlista. Der er det også kortfattet gjort rede for hvilke miljøer artene 

lever i, samt de viktige trusselsfaktorer. Verdivurderingene for hvert miljø/område angis på en 

glidende skala fra liten til stor verdi. 

3.5 Vurdering av omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

lokalitetene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme lokalitetene eller områdene som er 

verdivurdert. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. 

3.6 Vurdering av konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 

alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde 

miljøet/områdets verdi og omfanget. Vifta som er vist i Figur 3 er en matrise som angir 

konsekvensen ut fra gitt verdi og omfang. Konsekvensen angis på en nidelt skala fra ”meget stor 

positiv konsekvens” (+ + + +) til ”meget stor negativ konsekvens” (– – – –). Midt på figuren er 
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en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken vises de positive 

konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. 

 

 

Figur 2. Konsekvensvifta. Kilde: V712 (Statens vegvesen 2006, rev 2014). 

3.6.1 Sammenstilling 

For hvert aktuelle alternativ angis en samlet konsekvens, i dette tilfellet bare 0-alternativet og et 

utbyggingsalternativ. Alternativene er gitt en innbyrdes rangering etter konsekvensgrad. 

Rangeringen skal avspeile en prioritering mellom alternativene ut fra et faglig ståsted. Det beste 

alternativet rangeres høyest (rang 1).  

3.6.2 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er justeringer/endringer av anlegget som ofte medfører en ekstra kostnad på 

utbyggings siden, men hvor endringene har klare fordeler for naturverdiene. Mulige avbøtende 

tiltak er beskrevet. 

 

4. NATURVERDIER OG VERDISETTING 

4.1 Naturgrunnlaget 

4.1.1 Klima og vegetasjonssoner 

Utredningsområdet ligger i nordboreal sone i overgangsseksjon (Moen, 1998). Overgangsseksjon 

er preget av østlige trekk, men svake vestlige innslag forekommer. Bærlyngskog og rikt innslag 

av lav i heivegetasjonen er typisk. 
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4.1.2 Berggrunn og løsmasser 

Berggrunnen i planområdet er middels rik med sandstein og glimmerskifer i tiltaksområdet, og 

Disse bergartene gir grunnlag for en middels rik flora, der krevende arter kan etablere seg. 

Løsmassekartet viser at det er stedlige forvitringsmasser i tiltaksområdet, noe som kan øke 

tilgangen til mineralnæringsstoffer for vegetasjonen. I dette området vil også skjellsand være et 

sannsynlig substrat, noe som da i tillegg vil gi et kalkrikt innslag. 

 

 

Figur 3. NGUs berggrunnskart viser at det er sandstein og glimmergneis innenfor planområdet. 

 

Figur 4. Kartet viser løsmassedekkene i og i nærheten av tiltaksområdet. 
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4.2 Overordnede karakteristiske trekk 

Planområdet er preget av landbruksaktiviteter i hele tiltaksområdet. Lengst nord og øst i 

planområdet er arealene preget av beiting. I vest og sør består området av fulldyrket mark som 

er gjødslet. Strandlinjen virker å bestå dels av svaberg og dels av relativt stein/grus, uten 

spesielt store gruntområder.  

 

 

Figur 5. Utsnitt av nordlige del av planområdet. Bildet viser at området er beitet og i god hevd. (Kilde: 
Google Map) 

 

 

Figur 6. Bildet viser at området rundt driftsbygningen er fulldyrket mark. Lengst ut på neset er det 
bergknauser med bare tynt jorddekke. Her er det beitet, og trolig er det tørrengvegetasjon i dette 
området. (Kilde: Google Map) 
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Figur 7. Bildet viser sau som beiter på det som er fulldyrket mark. (Kilde: Google Map) 

 

Figur 8. Bildet viser omtrentlig lokalisering av høydebasseng. I høyre bildekant pågår arbeid med 
tunnelinnslag (E6). Foto: Rambøll 22.08.2016. 

4.3 Oversikt over registrerte naturverdier 

Det er få registrerte naturverdier i dette området. Av fugl er det registrert to rødlistearter, samt 

en observasjon av fjellvåk. Det er få registreringer av plantearter og sopp, noe som trolig betyr 

at det ikke er gjennomført systematiske registreringer av disse gruppene. Det er gjort 

avgrensninger av to naturbeitemarker litt lenger nord, ved Isnestoften og Langnesholmen. Disse 

ble kartlagt ved en tilfeldig stopp i området, og indikerer derfor ikke at det er utført systematiske 

naturkartlegginger i området. (Geir Gaarder, pers. med.) 
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4.3.1 Viktige verneområder og naturtyper 

Vi har avgrenset og verdisatt en viktig naturtype, naturbeitemark med mulig overgang til 

strandeng mot områdene lengst ut på neset. Beitemarken er ganske stor, Bilder fra Google-map 

viser at beiteområdet mest trolig er i god hevd. Gårdbrukerene i området er kontaktet, og det 

fremkommer i denne sammenheng at området beites av to bruk med sau og kalv, og har vært 

holdt i hevd over tid. På bagrunn av disse opplysningene har vi valgt å verdisette denne etter 

kriteriene størrelse og hevd i håndbok 13. Beitemarka tilfredsstiller forøvrig middels eller høy 

vekt (A- eller B-verdi) på disse to kriteriene. Litt lenger nord (Isnestoften) ble det registrert 

lillabrun rødspore, en beitemarksopp som er rødlistet med verdi VU. Om beitemarken på Langnes 

er i god hevd, kan denne og andre sjeldne beitemarksopp finnes på Langnes. Ut fra føre var 

prinsippet må en gå ut fra at den finnes.  

 

Naturbeitemarken er etter metodikken i håndbok 13 vurdert til å ha verdi B, noe som tilsvarer 

stor verdi etter håndbok V712. 

 

4.3.2 Landskapsøkologiske sammenhenger 

Det er ikke registrert spesielle verdier i lys av viktige landskapsøkologiske sammenhenger. 

4.3.3 Viltområder 

Det er to registreringer av rødlistede fuglearter ved Langnes. Dette er fiskemåke (NT) og teist 

(VU). En kjenner ikke til at området brukes som hekkeområde for truede eller sjeldne arter. En 

antar også at området bare har begrenset verdi som område for næringssøk for sjøtilknyttet fugl 

da det overveiende mangler grunne områder, strandeng og mudderbanker i fjæresonen. Denne 

domineres av sand og stein i en smal sone mot sjøen. 
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Figur 9. Kartet viser en avgrenset naturbeitemark med stor verdi på Langnes.  

 

4.3.4 Artsforekomster 

Det er registrert russekjeks like i nærheten av planområdet. Denne er også registrert sør for 

planområdet. Russekjeks er en sjelden, tidligere rødlistet art som det bør tas hensyn til. Denne 

har potensiale for å ha voksesteder ved strandkanten i planområdet. 
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Tiltaksområdet er et typisk leveområde for oter (VU), men dens tilstedeværelse her er ukjent. 

Den er registrert lenger sør både ved Fornes og ved Eidsnes. 

 

Artskart viser også en registrering av sibirvalmue like nordvest for planområdet. Denne er 

svartelistet med status potensiell høy risiko (PH). 

4.3.5 Marine miljøer 

I følge utredning av Akvaplan NIVA (Dahl-Hansen m.fl., 2013) er det ingen spesielle marine 

verdier i dette området ut over alminnelig flora og fauna som er vanlig i regionen. Trolig ligger 

mudderområdene i fjæra for dypt til å inneha verdier i form av naturtypen «Bløtbunnsområder i 

strandsonen». Vi har ikke kunnskap om det er utført undersøkelser som har inventert 

ålegressenger i dette området. Muligheten for at denne natuttypen finnes er tilstede selv om 

utformingen av havbunnen, eksponering mot havet ikke sannsynliggjør dette.  

Altafjorden er en nasjonal laksefjord, noe som gjør at den etter håndbok V712 skal ha stor verdi. 

4.3.6 Vannmiljø 

Det er registrert en marin forekomst (Altafjorden indre, ID: 0420030300-6-C) i vann-nett 

innenfor det aktuelle tiltaksområdet. Denne forekomsten har status «udefinert» i vann-nett. 

Kjemisk tilstand ble vurdert av Dahl-Hansen m fl. (2013), der tilstanden for alle de undersøkte 

stasjonene i området ble vurdert til god. 

4.3.7 Restområder 

Selv om det ikke ble registrert viktige naturtyper i de delene av tiltaksområdet som ikke er 

avgrenset som viktige naturtyper, så har det likevel en viss verdi for vanlig forekommende natur 

og arter som lever der. Denne funksjonen har liten verdi etter  håndbok V712.  

4.4 Sammenstilling av naturverdier 

Figur 10. Tabellen viser de avgrensa lokalitetene ved planområdet. 

ID Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Verdilinjal 

Lok 1 Langnes Naturbeitemark Stor 
 

Lok 2 Altafjorden indre Vannforekomst Ikke verdisatt Ikke verdisatt 

Lok 3 Restområder. 

Dette er områder som ikke er funnet å 

kunne avgrenses som naturtypelokaliteter 

etter håndbok 13. Disse områdene har 

selvsagt også en verdi for biologisk 

mangfold, og verdien på disse områdene 

settes til liten verdi. 

Liten 
 

Lok 4 Altafjorden Nasjonal laksefjord Stor 
 

Verdien av planområdet er samlet vurdert til å ha stor verdi. 
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5. VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENSER 

5.1 Alternativ 0 

0-alternativet beskriver dagens situasjon i området og er et sammenligningsalternativ. Dagens 

situasjon refererer til nåværende forhold med vedtatte reguleringsplaner. Alternativet brukes 

som referanse ved vurdering og sammenstilling av omfang og konsekvenser av tiltaket. 0-

alternativet settes uansett pr. definisjon til intet omfang. Med intet omfang vil også 

konsekvensen av 0-alternativet for naturmiljøet bli ubetydelig. 

 

I dette tilfellet foreligger en vedtatt reguleringsplan for området. Dette meste er avsatt til LNFR-

område. Imidlertid er det også godkjent som midlertidig deponiområde for tunellmasser som skal 

skipes ut for deponering i sjø. Denne deponeringen er under realisering. Dette vil kunne ødelegge 

naturverdiene som finnes på den avgrensede naturbeitemarken (lokalitet 1) i området. 

Bestemmelsene i arealplanen sier at det skal etableres en rigg og marksikringsplan, hvor det skal 

gå frem i hvilken rekkefølge man vil bruke områdene og hvilke områder som anvendes eller ikke 

anvendes. Til tross for at det ikke er gjort naturfaglige undersøkelser i området, har man likevel 

etablert en marksikringsplan som er slik at mellomlagring av masser og riggområde er planlagt 

på de mest verdifulle områdene sett i sammenheng med biologisk mangfold. Dette betyr at 

verdien av naturbeitemarken må anses som tapt i konsekvensutredningen, selv om de faktisk 

fortsatt er tilstede på utredningstidspunktet.  

 

 

Figur 11. Figuren viser deler av gjeldende arealplan for Langnes. Området merket LNFR #2 er avsatt til 
mellomlagring av tunellmasser. 
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5.2 Utbyggingsalternativet 

Lokalitet 1 Langnes-Naturbeitemark 

Lokaliteten anses som ødelagt som konsekvens av vedtatte reguleringsplaner. Verdien er satt til 

stor i utgangspunktet, men antas å bli redusert til liten eller ingen verdi etter gjennomføring av 

vedtatte reguleringsplan med tilhørende inngrep. Derfor er konsekvensen av dennne rapportens 

plan satt til ingen konsekvens.   

 

 

Lokalitet 2 Altafjorden indre-Vannforekomst 

Verdi: Udefinert 

 

Fordi vi ikke kjenner økologisk tilstand vil ikke vannforekomsten bli verdivurdert og 

konsekvensutredet for vannmiljø. Dette er et avvik fra metodikken som beskrives i håndbok 

V712, som sier at vannområder normalt skal karakteriseres og klassifiseres, og miljøtilstand 

fastsettes. Inngrepet er likevel relativt lite sett i forhold til vannforekomstens størrelse, og den 

berører heller ikke områder som kan ses på som sjeldne eller unik i denne sammenheng. En 

modifisering av vannforekomsten slik planene er forelagt vil derfor i seg selv ikke endre 

forekomstens tilstand og konsekvensen blir derfor liten eller nær ubetydelig for 

vannforekomsten. 
 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 
Lokalitet 3 Restområder 

Verdi: Liten 

 

Restområder er naturområder som ikke har verdier som skal avgrenses etter håndbok 13. Slik 

natur er selvsagt ikke uten verdi for biologisk mangfold, men vektes lavere da den i 

utgangspunktet blir betraktet som triviell. 

 

Anleggsperioden 

I anleggsperioden vil aktivitetene forstyrre faunaen i området, da spesielt fugl og pattedyr som 

bruker området som leveområde. I tillegg vil tiltaket bygge ned øvrig natur i planområdet. 

 

Driftsperioden 

I driftsperioden vil arealene være bygget ned, men for det meste er dette fulldyrket mark med 

svært lav naturverdi.  

 

Omfanget regnes som lite negativt. 

 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig/lite negativt (0/-) 

 

Lokalitet 4 Nasjonal laksefjord 

Verdi: Stor 
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Anleggsperioden 

I anleggsperioden vil det bli en del aktiviteter i sjøen med sprengninger og utfyllinger. Dette vil 

ikke påvirke laks som vandrer forbi på annen måte enn at den viker unna og går lenger fra land. 

Det vil neppe påføre den noen negative konsekvenser av betydning. 

 

 

 

Driftsperioden 

Utredningen vurderer ikke konsekvensene av fremtidige aktiviteter ved Langnes industriområde, 

da disse pr i dag er ukjent. Selve anlegget med en viss aktivitet vil ikke ha noen betydning for 

Altafjorden som nasjonal laksefjord. 

 

Omfanget regnes som intet negativt. 

 

 

 

Konsekvens: Ubetydelig (0) 

 

 

Samlet vurdering 

Tabell 2 gir en samlet presentasjon av konsekvensvurderinger for 0-alternativet og 

utbyggingsalternativet i driftsfasen. Konsekvensen er framkommet ved å sammenholde områdets 

verdi og omfanget (påvirkningen) av tiltaket for hvert alternativ. Konsekvensvifta (Figur 2) er 

brukt som støtte for vurderingene.  

 

Tabell 2. Sammenstilling av konsekvensvurderingene. 

Naturmiljø Verdi 

Konsekvens  

0-alternativet 

Konsekvens 

utbyggings

alternativet 

Lok 1 

Stor (men ingen 

verdi etter at 

opprinnelig 

reguleringsplan er 

gjennomført) 

0 

0 

Lok 2 Ikke vurdert 0 0 

Lok 3 Liten 0 0/- 

Lok 4 Stor 0 0 

Samla konsekvens 0 0/- 

Rangering 1 2 

Beslutningsrelevant usikkerhet Liten Stor 

 

Samlet regnes tiltaket å ha ubetydelig/liten negativ konsekvens for naturmiljøet. 
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5.3 Usikkerhet 

Datagrunnlag 

Datagrunnlaget for naturtyper og rødlistearter er vurdert som dårlig. Dette gjelder spesielt 

vegetasjon og sopp. Selv om det ikke er forventet noen rik vegetasjon i dette området, så er det 

en naturbeitemark i god hevd og med potensiale for rødlistede sopparter innenfor planområdet. 

Disse verdiene virker ikke inn på konsekvensvurderingen da den allerede vedtatte 

reguleringsplanen tillater området brukt på en slik måte at naturverdiene ødelegges.  

 

Kunnskapsgrunnlaget for sjøområdene er vurdert som middels, men det mangler undersøkelser 

som kan si noe om eksistensen av ålegressenger i området selv om disse trolig ikke forekommer 

innenfor planområdet. For vilt er datagrunnlaget vurdert som dårlig, men det er lite som tyder på 

verdifulle forekomster, da bortsett fra potensiell tilstedeværelse av oter.  

 

Verdivurdering 

Det var ikke grunnlag for å verdisette den marine vannforekomsten. Inngrepet er likevel så lite at 

det må vurderes som ubetydelig. Verdivurderingen for beitemarken er usikker, og burde vært 

supplert med registreringer av beitemarksopp. Verdivurderingene av vilt er middels sikre, da 

bortsett fra oter der datagrunnlaget ikke er godt. 

 

Omfang 

Omfangsvurderingene er vurdert som ganske sikker.  

 

Konsekvenser 

På grunn av usikkerhet knyttet til beitemarken er den samlede konsekvensvurderingen å anse 

som usikker. 

 

5.4 Vurderinger i henhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 

Jfr T-1514 skal prinsippene i NML §§8-12 legges til grunn som retningslinjer for offentlig 

myndighetsutøving. Under beskrives hvordan disse er ivaretatt i denne utredningen. 

Da det potensielt eksisterer naturverdier i utredningsområdet på utredningstidspunktet, så mener 

vi det ikke er riktig å ignorere disse selv om det er vedtatt en reguleringsplan på et tidligere 

tidspunkt som kan ødelegge disse verdiene. 

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 

tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 

forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» 

 

Vi mener kunnskapsgrunnlaget for dette prosjektet er dårlig for planter og sopp, men noe bedre 

for faunaen. Vi har ikke kunnet finne noen kartlegging og verdivurdering etter håndbok 13 for 

dette området. Det er tidligere gjort en KU i forbindelse med Langnes som utskipingsomåde for 

tunellmasser (Dahl-Hansen m.fl. 2013), men uten at terrestrisk naturmangfold og strandsonen er 

behandlet i tilstrekkelig grad (jfr §8). Det foreligger ingen feltundersøkelser for verken 

vegetasjon eller marine naturverdier (strandområdet) i forbindelse med KU for utskipingshavn på 

Langnes (Dahl-Hansen, pers.med.). 

 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 

den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
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naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 

ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 

forvaltningsvedtak.» 

 

Vi vurderer kunnskapsgrunnlaget for terrestrisk naturmangfold som for dårlig i dette prosjektet. I 

praksis vil dette si at det foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet 

om tiltaket gjennomføres i forhold til Alternativ 0. Vi har lagt til grunn at beitemarken er i god 

hevd, og at det kan finnes rødlistete beitemarksopp på lokaliteten. Verdivurderingen er gjort med 

grunnlag i dette. Dette fordi veilederen (-T1514) sier at når opplysningene 

(kunnskapsgrunnlaget) i saken ikke gir tilstrekkelig svar på hvilke virkninger tiltaket kan ha for 

naturmangfoldet. I slike tilfeller skal føre-var-prinsippet i utgangspunktet tillegges stor vekt. 

 

Et naturlig utfall i en slik situasjon vil være å innhente mer kunnskap før vedtak blir truffet, jfr 

kap 7.2 i T-1514. 

 

Vår vurdering er at dette skulle vært vektlagt under arbeidet med reguleringsplanen for utskiping 

av masser på Langnes. Hva som ev finnes av restverdier etter at utskipingen av tunellmasser er 

utført vet en ikke på nåværende tidspunkt.  

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning  

«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for.» 

 

Påvirkning av sjeldne arter og verdifulle naturtyper vil bidra til nedbygging av verdifulle 

naturområder. Da en ikke kjenner naturverdiene godt nok i dette tilfellet, er det vanskelig å si 

noe om samla belastning. Generelt er det få registrerte naturbeitemarker i dette området. Dette 

kan skyldes flere forhold, bl.a. manglende systematisk kartlegging av slike. Det er derfor 

vanskelig å si noe om samla belastning. 

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 

som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 

 

Generelt vil det være tiltakshavers ansvar å ta kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet. Dette betyr bl.a. tiltak som f.eks. å avstå fra å benytte arealer med spesielt 

verdifullt naturmangfold, å beskytte verdifullt naturmangfold under anleggsarbeidene, og ta 

hensyn til naturmangfoldet og bruke løsninger som gir det beste resultatet samlet sett, selv om 

dette vil kunne koste mer enn en enklere løsning. I dette tilfellet er det vanskelig å gi konkrete 

råd da kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt.  

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 

nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 

samfunnsmessige resultater.»  

 

Det kreves at en både under anleggs- og driftsfasen bruker mest mulig skånsomme metoder og 

maskiner, slik at utbyggingen ikke gjør mer skade enn det som er nødvendig. Dette innebærer 

også utførelse/realisering av avbøtende tiltak. Som utgangspunkt skal en bruke den løsningen 

som er best for naturen. Det skal ikke velges løsninger som gjør at forvaltningsmålene i 

vannforskriftens §§ 4 og 5 ikke nås. Avbøtende tiltak og miljøoppfølging 
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5.5 Avbøtende tiltak 

Det er vanskelig å foreslå detaljerte avbøtende tiltak for dette prosjektet da forutsetningene for 

vurderingene vil endre seg svært mye fra dagens situasjon til det tidspunktet tiltaket skal settes i 

gang. Dette fordi det er planlagt å bruke området til mellomlagring og utfylling av tunellmasser. 

 

Når områdene skal sluttarronderes, istandsettes og revegeteres er det viktig at det ikke innføres 

fremedarter. Det bør utarbeides planer for dette som beskriver omfang og metoder for bruk av 

vekstmasser med frøbank og vegetasjon av stedegne arter. Dersom arealer som skal tilbakeføres 

mot naturområder skal tilsåes må det brukes naturfrøblandinger uten fremmede arter eller 

sorter.  

 

I sjø vil viktigste avbøtende tiltak være å ikke bruke mer av strandlinjen enn det som er 

nødvendig. 
 

Generelt må det ved anleggsarbeid gjennomføres tiltak for å unngå forurensning til luft, vann og 
jord. 
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1. Innledning 
Alta kommune etablerer et sjørettet industriområde på Lille Langnes/Unna Lákkonjárggaš på 

østsiden av Áilegasfjellet. Masser fra tunnellen gjennom Áilegasfjellet som Statens vegvesen 

holder på med som del av E6-opprustningen vest for Alta, brukes som grunnmasse. Fjellet 

Áilegas er i nordenden av sommerområdet til reinbeitedistrikt 26 – Lákkonjárga. Kommunen 

og distriktet har blitt enige om gjennomføring av en reindriftsfaglig vurdering for å avdekke 

effektene etableringen av industriområdet har på reindriftsnæringen. Til industriområdet skal 

det også etableres et høydebasseng på oversiden av Lille Langnes, for å sikre vanntilførselen. 

Vurderingen skal inngå som en del av konsekvensutredningen av tiltaket. Stiftelsen Protect 

Sápmi er av partene gitt ansvar for utredningen, og det er lagt til grunn at reinbeitedistriktet 

skal være involvert i arbeidet. Seniorrådgiver i Protect Sápmi, siviløkonom Anders Johansen 

Eira, som også er reineier i distriktet, står for utredning av de reindriftsfaglige og 

reindriftsøkonomiske forhold. Seniorrådgiver i Protect Sápmi, sivilingeniør Andreas Blom har 

stått for den karttekniske delen, inkludert produksjon av kartmaterialet, kartfesting av 

arealinngrep med tilhørende påvirkningsområder. Blom har også beregnet berørt og uberørt 

reindriftsareal ved bruk av det geografiske informasjonssystemet som Protect Sápmi har 

utviklet.  

Reineierne Karen Marie Eira Buljo, Per Henrik Nilsen Eira og Johan Mikkelsen Kemi har 

med basis i tradisjonell reindriftskunnskap bistått i den reindriftsfaglige vurderingen av 

konsekvenser som følge av tiltaksetablering i Áilegas-området. I tillegg har Johan Henrik 

Johansen Eira (73), som er en av de mest erfarne reineierne i distriktet, muntlig bidratt i 

beskrivelse av reindriftsmessige forhold samt mer konkret i forhold til Lille Langnes. 

Distriktet vil på bakgrunn av utredningen vurdere hva som skal gjøre videre. 
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2. Metodikk 
Det finnes flere modeller for vurdering av konsekvenser av inngrep i reinbeiteland. Bioforsk 

har eksempelvis i rapport om Fálesráššá vindkraftverk
1
 klassifisert reinbeitelands verdi i tre 

klasser; liten, middels eller stor mens konsekvens “er gradert etter en nidelt skala; fra meget 

stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens”. 

Utreder finner denne type modell relativt generell. Den legger heller ikke opp til å vurdere 

kumulative effekter av tiltaket.  

I NVEs rapport 10-2004 om reinbeiter og arealinngrep
2
, heter det på s. 20:“...for reindrifta vil 

en aldri kunne forutsi virkningen av et inngrep i reinbeiteland hvis en ikke kjenner og forstår den 

helhetlige bruken til reindrifta i området. Fullstendig oversikt over den helhetlige bruken kan bare 

reineierne (siidaen) som bruker området gi. Utbyggingstiltak plassert på “feil” sted kan skape 

barriereeffekt og fragmentere reinbeitelandet slik at ubebygde og uforstyrrede områder blir umulige å 

bruke fordi det blir umulig å flytte reinen til dem.” 

NVEs tilnærming er valgt som et viktig utgangspunkt fordi den fokuserer på reineiernes 

kunnskap om reindriften. 

2.1 Tradisjonell reindriftskunnskap 
Lákkonjárga er i det nordsamiske språkområdet og beskrivelser og vurderinger i vedlegg 1 og 

2 er gjort på samisk, og strukturert i forhold til områdets funksjon for rein og reindrift i ulike 

tidsrom. Deretter er disse oversatt til norsk i kapitlene 5 og 10. Å bruke samisk er nødvendig 

for å få med den erfaringsbaserte, tradisjonelle kunnskapen.  

Tradisjonell reindriftskunnskap er den kunnskapen om rein og reindrift som er anvendt og 

akkumulert gjennom generasjoner, og magasinert i reindriftssamenes felles hukommelse. 
3
 

Kunnskapen er i hovedsak ikke nedtegnet, men er tilgjengelig i muntlig form gjennom bruk 

av reindriftssamisk fagterminologi i en diskurs om bl.a. rein, reinbeiter, terrengformasjoner, 

topografi og ikke minst samhandlingen mellom dyr og mennesker i ulike landskapstyper og 

årstider. Kunnskapen er kontekstuell, samtidig som den innehar generelle elementer. 

Det tradisjonelle begrepsapparatet gir høy detaljeringsgrad og faglig nyanserikdom. Den 

lingvistiske nøyaktighet gjør at den reindriftsfaglige forståelsen blir både helhetlig og 

stedsspesifikk, fordi fagterminologien muliggjør en presis drøfting av områdets 

reindriftsmessige betydning. Spesielt gjelder det reinens adferd og utfordringer i arbeidet med 

rein i det gjeldende og tilknyttede terrenget. Bruk av tradisjonell innsikt om natur, topografi 

og beite sammenholdt med erfaringskunnskap om reinens adferd og terrengbruk individuelt 

og i flokk i angjeldende område i de berørte tidsrommene, sikrer kontekstuell relevans. 

Anvendelse av reindriftsfaglig kunnskap ved bruk av det tradisjonelle fagspråket er derfor 

valgt som en viktig delmetodikk i kartleggingen og beskrivelsen i vedlegg 1 av den 

reindriftsmessige bruk av Áilegas-området, inkludert Unna Lákkonjárggaš. 

                                                           
1
 Rapport vol. 6 Nr. 99 2011 om Fálesrášša vindkraftverk, Bioforsk 2011. 

2
 Oppdragsrapport nr. 10 – 2004 fra NVE og Reindriftsforvaltningen, 2004. 

3
 Definert av reineier Nils Isak Eira, Fossbakken i Troms. 
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Kontekstuell relevans i beskrivelsesdelen gir bedre vurderingsmulighet i analysedelen. Man 

får fokus på nettopp mulige endringer i samspillet mellom ulike faktorer som  rein, mennesker 

og landskap relatert til naturinngrepet - basert på reindriftsfolkenes egen kunnskap og 

forståelse av naturen og dyrene, jfr. vedlegg 2. Også den opparbeidete kunnskap fra andre 

arealinngrep i sommerområdet inngår i faktagrunnlaget, herunder erfaringer om effekter fra 

disse. Metoden gir også aksept og legitimitet, særlig blant reineierne. 

Samlet gir dette et godt grunnlag for en gjennomgang av sannsynlige konsekvenser av 

arealinngrepet for rein og dyrevelferd, for landskap og arealbruk, og for mennesker, inkludert 

deres bruk av innsatsfaktorer.  

Når et fagspråk skal oversettes til et annet språk som mangler fagets tilhørende 

begrepsapparat og fagterminologi, så gir det utfordringer . Utreder har derfor brukt relativt 

mye tid på å “omkode” - i den grad det er mulig - den kunnskapen og forståelsene som de 

samiske reindriftsbegreper inneholder, til norsk. Denne øvelsen betinger både språklig- og 

reindriftsfaglig innsikt. Derfor er denne metoden sjelden brukt til nå i reindriftsfaglige 

utredninger.  

 

Likevel er det nyanser i den samiske fremstillingen som den norskspråklige versjonen ikke 

greier å fange opp. Dette fordi det norske språk mangler ord som tilsvarer mange av de 

samiske begrepene, som har implisitte fagforståelser. 

 

2.2 Den kumulative metode 
Tradisjonell kunnskap er komplettert med en teoretisk og akademisk modell utviklet etter en 

overenskomst mellom det svenske gruveselskapet LKAB i Kiruna og samebyene
4
 Gabna og 

Leavas i Nord-Sverige. Modellen bygger på flere internasjonale eksempler, bl.a. fra Canada
5
, 

USA
6
 og Sverige

7
, og er allerede utprøvd og anvendt i konkrete case innenfor samisk 

reindrift. Modellen er eksempelvis anvendt i Leveäniemi
8
 i Sverige, med resultater som både 

utbygger og reindriften oppfatter som reelle og relevante.  

Reindriften både i nevnte samebyer og i reinbeitedistrikt 26 – Lákkonjárga er nomadiske, slik 

at kunnskapen fra samisk reindrift i Kiruna-området i Sverige er delvis overførbar til samisk 

reindrift i Vest-Finnmark i Norge – selv om effekter av arealinngrep selvsagt vil avhenge av 

ulike variabler i ulike case. Nomadismen gjør det naturlig å se på om bruk av området har en 

sammenheng med tilknyttede områder, og visa versa. Det vil si å vurdere hvordan Unna 

Lákkonjárggaš/Lille Langnes ses i sammenheng med distriktets øvrige arealbruk.  

 

                                                           
4
 Sameby i Sverige tilsvarer reinbeitedistrikt i Norge, selv om der er noen forskjeller mellom disse. 

5
 Cumulative Effects Assessment and Management, Canadian Environmental Assessment Agency (CEAA), 

modified on Tue, 22 Sep 2009. 
6
 Guidance on Cumulative Effects Analysis in Environmental Assessments and Environmental Impact 

Statements, U.S Department of Commerce, National Oceanic & Atmospheric Administration. National Marine 
Fisheries Service, Issue Number 1, 2012. 
7
 Kumulative effekter och konsekvenser. Behandling i miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning för 

vägar. VTI rapport 674. Folkesson Lennart, Sverige 2010. 
8
 Rennäringsanalys Leveäniemi, Gruvverksamhetens konsekvenser för Leavas och Gabna samebyer, 9.11.2014. 
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Det viktigste med modellen er imidlertid at den har et kumulativt perspektiv. Særlig 

interessant er de mulige endringenes kumulative effekter for reindriften som næring, spesielt 

de driftsmessige risikoer og konsekvenser en eventuell gjennomføring av tiltaket vil innebære.  

Antall arealinngrep/påvirkningsområder og størrelsen på disse definerer risikonivå for 

reinbeitedistriktet. Økt antall inngrep og påvirkningsområder medfører økt, kumulativ 

driftsrisiko. Overlappende påvirkningsområder indikerer økte kumulative effekter. 

Til den kumulative modellen er det utviklet en egen metodehåndbok
9
, som bl.a. definerer at 

de “Kumulative effekter kan beskrives som hvordan en virksomhet eller et tiltak sammen med 

andre pågående, tidligere og fremtidige virksomheter/tiltak påvirker reindriftsnæringen i et 

område”.  

Denne utredningen baserer seg på en kombinasjon av tradisjonell kunnskap og den 

kumulative metode. Samlet sett gir denne tilnærmingsmåten et grunnlag for å avdekke endret 

driftsrisiko for reindriften som følge av tiltaket, og danner utgangspunkt for vurdering av 

avbøtende, kompenserende og verdiøkende tiltak. 

3. Avgrensninger 
Når det gjelder ulike virksomheters effekt på reindriftsnæringen, viser forskningen at 

påvirkningen kan varierer etter bl.a. skala, geografi, tid herunder årstid og inngrepstype. Men 

utredningstekniske forhold og fokushensyn gjør det nødvendig å foreta avgrensninger med 

hensyn til disse faktorene.  

3.1 Skala 
Skala avgrenses i følgende tre ulike nivåer: 

1. Lokalt nivå; dvs. den delen av sesongområdet hvor tiltaket planlegges etablert. På 

samisk heter dette báiki. 

2. Intermediært nivå; beite- og oppholdsområder brukt i løpet av dager, uker og måneder. 

På samisk orohat. 

3. Regionalt nivå, migrasjons- og flytteleier brukt mellom sesongbeiter. På samisk 

johtolat. 

Industriområdet med vannbasseng bygges på og ovenfor Unna Lákkonjárggaš, et nes som 

ligger sørøst for Isnestoften på østsiden av Áilegas-fjellet. Áilegas er i den nordlige del av 

sommerområdet til reinbeitedistrikt 26 – Lákkonjárga. Den lokale skalaen er derfor selve 

neset og områdene ovenfor på Áilegas-fjellets østlige side, samt de nærmest tilknyttede 

arealene som naturlig hører til området i en reindriftsmessige sammenheng. 

Den intermediære skala, avgrenset av geografi og beitetid, må etter utreders reindriftsfaglige 

vurdering omfatte hele sommerbeitedistriktet. Sommerbeitet brukes nemlig som en samlet 

enhet, men ulike sommerbeitedeler har ulike funksjoner i helheten. Funksjonene kan variere i 

forhold til for eksempel dyrekategorier. Arealbruken kan også variere etter både uke og 

måned, dagtid og nattid i et samspill med vær-, vind- og temperaturforhold. Effekter må 

                                                           
9
 Kumulative konsekvenser för rennäringen, Gabna/Leavas samebyer och LKAB, Håndbok version 1, april 2015. 
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vurderes opp mot disse faktorene i angjeldende terreng- og landskapstype både vår, sommer 

og høst.  

Når det gjelder den regionale skala, er det naturlig å se på eventuelle effekter i forhold til 

samhandlingen med øvrige sesongbeiter, slik som vårbeiter, høstbeiter og vinterbeiter. 

Nabodistriktene som er innenfor samme beite- og flyttesone som Lákkonjárga, og del av 

Guovdajohtolat
10

, kan også bli indirekte berørt. Av avgrensningshensyn velger utreder å 

omtale forholdet til omlandsdistrikter- og siidaer mer summarisk i henhold til avtalen for 

Guovdajohtolat
11

. Avtalen regulerer flyttetider, beitetider, driftsmønster og infrastruktur på 

høst- og vårbeitene.  

Nyere forskning
12

 viser at den lokale skalaen ofte er misvisende når det kommer til 

bedømmelse av påvirkning på reinflokkene, fordi effektene først blir mer synlige når man 

studerer påvirkningen i et noe større geografisk perspektiv. Dette støttes også av den 

tradisjonelle reindriftskunnskapen, hvor effekter på sammenhengene og de nomadiske 

flyttingene mellom ulike sesongbeiter er vel så viktige som effektene på selve 

sesongområdene og det lokale området. 

Like viktig som effektene på reinflokken er hvordan ny virksomhet påvirker reingjeterne, 

reindriftsarbeidet og hele distriktets kapasitet til å forvalte reinbeiteressursene på en langsiktig 

og bærekraftig måte. For å forstå helheten er det hensiktsmessig å beskrive reinbeitedistriktets 

ressursbase med utgangspunkt i geografi og årstider, og disses betydning og kvalitet for 

reindriften, sett fra både reinens og reindriftsfolkenes perspektiv. 

Særlig viktig blir det å vurdere effektene en etablering av industriområde med vannbasseng 

vil medfører for reinflokkenes arealbruk, trekk og beiteadferd, effektene på arbeidet med 

reinen og ikke minst effektene i forhold til trafikk, visualitet og annen forstyrrelse. 

3.2 Geografi 
Kartleggingen av arealinngrep og forstyrrelser avgrenses til vår-, sommer- og høstområdene 

innenfor Alta kommune. Arealinngrep på de tilknyttede vår- og  høstområdene i Kautokeino 

kommune, samt på vinterbeitene, er ikke med. Reindriftsfaglig er en slik avgrensning ikke 

helt optimal, men utreder har på grunn av ressursmessige begrensninger landet på denne 

løsningen. 

Til grunn for listen legges blant annet en presentasjon
13

 som distriktsledelsen og Protect 

Sápmi har utarbeidet. I tillegg har utreder supplementert med distriktets lokalkunnskap om 

området og om arealinngrepene. Listen er ikke uttømmende, men vurdering av konsekvenser 

vil avgrense seg til de listeførte inngrepsobjektene. 

                                                           
10

 Guovdajohtolat er en av tre beite- og flyttesoner i Vest Finnmark/Nord-Troms reinbeiteområde, og består av 
13 ulike reinbeitedistrikter og 30-talls siidaer. 
11

 Avtale om Midtre sone, inngått i 1990 med justering i 1993. 
12

 Do human activity and infrastructure disturb domisticated reindeer? The need for the reindeer’s perspective: 
Polar Biology. Anna Skarin og Birgitta Åman, Sverige 2014. 
13

 Presentasjon av reinbeitedistrikt 26 – Lákkonjarga, ved Anders Johansen Eira og Hans Ole Eira. 18.3.15. 
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Oppsummering av konsekvens er gjort isolert for hvert inngrep i objektjournalene, mens i den 

kumulative analyse ses inngrepene i sammenheng.  

3.3 Tid 
Analysedelen fokuserer på fremtiden, fordi det er de fremtidige mulighetene til fortsatt å 

kunne drive reindrift som er mest interessante.  

Den kumulative analysen krever imidlertid at alle arealinngrep som har gitt, gir og kan gi 

effekter som interagerer med tiltaket som denne utredningen omhandler, skal tas med. En liste 

over ulike arelinngrp som er oppsummert i kartkapittelet inngår derfor i vedleggene. 

Inngrepene sorteres i to tidskategorier;  

1. arealinngrep hittil, vedlegg 3 

2. fremtidige arealinngrep som utreder kjenner, vedlegg 4.  

Arealinngrep hittil er i objektjournalene underlagt en grundigere analyse enn fremtidige 

arealinngep, fordi allerede gjennomførte arealinngrep har man erfaringer med.  

4. Driftsmønster og siidastruktur i Lákkonjárga reinbeitedistrikt 
Som inngangsport til den helhetlige forståelsen av distriktets reindrift med tilhørende 

aktiviteter, er det nødvendig å beskrive den nomadiske årssyklysen etter årstider. For å gjøre 

beskrivelsen kortfattet er årstidene slått sammen til 4 hovedbolker. Alternativt kan man i 

henhold til tradisjonell samisk kunnskap oppdele reindriftsåret i et mye mer finmasket 

tidsperspektiv, dvs. langt flere årstider og/eller etter uker og enkeltdager med egne betegnelser 

etter ulike reindriftsmessige fenomener.  

Beskrivelsene tar utgangspunkt i det tradisjonelle driftsmønsteret, jfr. reinbeitedistriktets 

interne bruksregler
14

 som årlig behandles av distriktets årsmøte. Bruksreglene foreligger kun 

på samisk. Hovedtrekkene i planen har ligget og ligger fast, men enkelte ting kan forandres 

fra år til år. Det samiske uttrykket “Et år er ikke et annets års bror” illustrerer nødvendigheten 

av årlig behandling. 

4.1 Vår og forsommer 
Våren er starten på reindriftsåret, formelt starter den 1. april hvert år. På denne tid av året er 

distriktets reindriftsfamilier og reinflokker oppdelt i 3 eller 4 vintersiidaer (dálvesiiddat), etter 

et nedarvet  mønster inne på sine tradisjonelle vinterområder; Njullos-lákkuid Siida, 

Áhkkanas-lákkuid Siida ja Náhpolsáivva-lákkuid Siida. I midten av april skiller de ulike 

vintersiidaene seg i mindre, midlertidige grupper før vårflyttingen. Denne gruppeinndelingen 

kan variere noe fra år til år. Sist driftsår var oppdelingen av gruppene slik: Njulloslákkut skilte 

seg i 3 flyttegrupper, Áhkkanas Siida i 2 grupper og Náhpolsáiva i 2 grupper. 
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I tillegg skiller hver gruppe ut hannrein og fjorårskalver (luovaseallu) fra drektige simler og 

flytter med disse til ulike deler av sommerdistriktet, særlig ut mot kystområdene, etter 

tradisjonelt mønster. Denne separeringen skjer av ulike reindriftsfaglige grunner.  

Flere grupper og siidaer kan samarbeide om utskilling og flytting av de ulike luovaseallu inn 

til vår- og sommerområdene på kysten. I sommerområdet møtes de ulike luovaseallu, og 

beiter i lag utover våren og sommeren over hele sommerbeitedistriktet – og særlig i de 

kystnære områdene hvor snøen smelter først.  

Distriktet setter opp egne gjetelag med representanter fra de ulike siidaene for å gjete og passe 

på hannrein- og fjorårskalvflokken.  

Når det gjelder simleflokkene, så samarbeider også her de ulike gruppene i ulike siidaer med 

hverandre. Dette for å sikre en optimal utnyttelse av både den samlede arbeidsstyrke og de 

samlede reinbeiteressursene. En viktig grunn er for eksempel at det er optimalt at hannrein og 

horein er adskilt i denne perioden. 

Oppdelingen i vårsiidaer beskrives nærmere i det følgende, slik den har vært de siste årene. 

Men det må understrekes at denne oppdelingen har variert og må ses i sammenheng med 

hverandre, og bruken vil nok måtte variere også i fremtiden. 

En av gruppene i Njulloslákkuid Siida  danner vårsiida (giđđasiida) sammen med en gruppe i 

Náhpolsáivva Siida, og foretar kalving med kjerneområde i vår- og høstbeiteområdet i 

Sáivvuopmi-området, med kalvemerking på anlegget på Stuoroaivi i Kautokeino kommune. 

Denne vårsiidaen befinner seg lengst syd om våren og kalles Sáivvuomi- ja Jávrretvuoš-Siida.  

En annen gruppe i Njulloslákkuid Siida foretar kalving sammen med en annen gruppe i 

Náhposáivva Siida og en gruppe fra Áhkkanas Siida. Disse foretar kalving med kjerneområde 

i Gurpmovuopmi, mellom Mathisdalen og Eiby i Alta kommune. Denne vårsiidaen heter 

Gurpmovuomi Siida. De foretar kalvememerking på anlegget på Joalosskáidi. 

En annen gruppe fra Áhkkanas Siida foretar kalving med kjernearealer i Luovosvárri, i 

Oaggoskáidi- og Oaggovárriområdet og nordover mot Vuorašnjárga, innenfor 

sommerbeitedistriktet. Gruppen foretar normalt kalvemerking i gjerdeanelgget ved 

Mánnesjávri, nord for Halddetoppen (Háldi), men har også foretatt merking på anlegget i 

Ulddášvággi og sågar på anlegget på Bávnnjaorda. Denne vårsiidaen kalles Oaggoskáiddi 

Siida. 

Den tredje gruppen i Njulloslákkuid Siida foretar kalving med kjerneområde innenfor 

sommerbeitedistriktet, nordøst for Bognelvdalen. Denne vårsiidaen heter Bávnnja-Ordda 

Siida, og kalvemerkingen foretas i anlegget på Bávnnjaorda.  

Kjernetid for kalvingen er fra midten av mai til midten av juni, og flokkene gjetes 

kontinuerlig i denne perioden. Parallellt med gjeting av simle- og kalveflokker organisert på 

vårsiidanivå, foregår gjeting av hannrein- og fjorårskalvflokkene organisert på distriktsnivå 

hele våren og forsommeren.  
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Inntransport av folk og utstyr, klargjøring av kalvemerkingsanleggene, oppsetting av 

kalvemerkingsleirene og samling av simle- og kalveflokkene foretas i dagene rundt St.Hans i 

samtlige siidaer. Under selve merkingen ledes det daglig inn flokker til de ulike 

merkegjerdene. Etter ukene med merking samler de ulike vårsiidaene sine simle- og 

kalveflokker og flytter med disse inn i sommerbeitedistriktet – hvor alle flokken til slutt 

sammenblandes. Dette skjer i ukene før og etter månedsskiftet juni/juli.  

Under gjeting er det særlig utfordrende å verne de ulike flokkene mot rovdyrangrep, særlig fra 

jerv, gaupe, kongeørn og havørn. Det er mange hekkende ørnepar og flere ynglende jerv og 

gaupe i reinbeitedistriktet, som forstyrrer reinflokkene og forrykker en optimal beite- og 

gjeteadferd. Særlig simler og kalver er sensitive i denne perioden, de trenger først og fremst 

ro. Nyfødte kalver, og simler som forsøker å beskytte kalvene sine i stedet for å stikke av, er 

lette bytter for rovdyrene. 

En viktig gjeteoppgave i snøsmeltingsperioden, etter en lang og hard vinter, er å holde både 

simle- og kalvflokkene samt hannrein- og fjorårskalvflokkene i de lavereliggende områder, 

hvor snøen smelter tidligst og gress og urter spirer og gror først. Disse vekstene er protein- og 

energirike og sikrer tidlig og god vekst, noe som gir kjøttfylde og høyere produksjon i 

flokkene utover sommeren og høsten.  

Samtidig ligger bl.a. jordbruksarealene i disse områdene, og det er en krevende balansegang å 

sikre reinen tilgang til vår- og tidligsommerbeitet i lavereliggende områder og samtidig unngå 

at reinen går inn på innmark. Konfliktforebyggende gjerder løser til en viss grad problemet, 

men det er behov for flere gjerder av denne type – særlig hvis presset mot jordbruksarealene 

må øke som følge av arealinngrep i reinbeiteland. Stadig flere gjerder medfører imidlertid mer 

kostnader og ekstraarbeid.  

I kalvingsperioden er turnusene lagt opp slik at det kontinuerlig er 8-12 gjetere ute i felt i de 

ulike siidaene, 24-timer i døgnet. 

4.2 Sommer og sensommer 
Når alle vårsiidaene er ankommet sommerområdet med sine simle- og kalveflokker, må 

sommersperregjerdene vedlikeholdes og fornyes. Distriktsstyret fordeler arbeidsansvaret 

mellom distriktets siida-andeler og fordeler mannskapet i ulike arbeidslag fordelt på ulike 

strekninger. Sensommeren 2016 er distrikteti ferd med å sette opp et nytt gjerde på 6 km i 

Bognelvdalen, som et konfliktforebyggende tiltak i forhold til landbruket. 

Sommeren 2015 totalfornyet distriktet sperregjerdet fra Kåfjordbotn til Holmvann, en 

strekning på 20 km. Samtidig fjernet distriktet det gamle gjerdet. 

Selve sommergjetingen og videre arbeidsplan drøftes og besluttes i eget medlemsmøte i 

distriktet, etter forslag fra distriktsledelsen. Innsatsen organiseres vanligvis slik at det 

kontinuerlig er 4-6 personer ute i felt i denne perioden, 24-timer i døgnet. Gjetearbeidet 

organiseres i turnus-ordninger gjennom hele sommeren. Hver turnus varer normalt i 1 uke, og 

hver siida-andel får slik flere turnuser i løpet av sommeren. 
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Gjeteturnusene på vest-, sør- og østsiden organisere ofte med utgangspunkt i Kåfjord og 

Bognelvdalen, samt en base ved Holmvann - som ligger i sommerdistriktets sydlige del. Her 

har distriktet oppført Lákkostua, som gjetelagene bruker til overnatting. 

I tillegg kjøres det gjetepatruljer på nordsiden, langs kystlinjen og langs E6 fra Kåfjord til 

Langfjordbotn, en strekning på ca. 10 mil, gjennom hele sommeren. Rein blir påkjørt og 

biltrafikken skader og dreper rein nesten ukentlig i sommerhalvåret. Skadesøk og håndtering 

av hardt skadde og drepte dyr er en belastende oppgave for distriktets reineiere, men 

oppgaven må gjøres. 

Mellom turnusvaktene ute i felt brukes tiden til innkjøp, produksjon og vedlikehold av 

reindriftsutstyr og materiell som sleder, tilhengere, lavvoer, gammer og annet feltustyr. En 

viktig oppgave er vedlikehold av ulike anlegg og annen infrastruktur på høst- og 

vinterområdene. Eksempelvis må arbeidsgjerder og vintergjeterhytter vedlikeholdes når det er 

barmark. Det å organisere og gjennomføre arbeidsekspedisjoner inn på de veiløse 

vinterområdene med både utstyr og mannskap om sommeren, er både tid- og ressurskrevende. 

Snø som trykker på gjerdene om vinteren medfører et stort, årlig vedlikeholdsbehov. 

Noen bruker også sommeren til vedlikehold av snøscootere og ATWer. Vurdering av 

sesongens nye maskiner og hjelpemidler er en vel så viktig oppgave som å vurdere hva som 

skal kasseres eller kjøpes inn for neste sesong 

Familiene i distriktet har mange generasjoners tradisjon for produksjon og salg av souvenirer 

til turister om sommeren. Familiene har drevet og driver sin salgsvirksomhet i hovedsak fra 

utsalgsplassene ved E6 på Isnestoften og Kåfjord, og det drives også noe internhandel med 

skinn og gevir i denne forbindelse. Kåfjord-lokaliteten ble lagt ned sommeren 2015 fordi E6 

ble flyttet fra dette området ved at ny tunnell ble etablert gjennom fjellet Sáhkkobátni ved den 

nye Kåfjord-brua. Sommeren 2017 må distriktet også nedlegge det tradisjonsrike Isnestoften 

utsalgssted, som har vært brukt siden etter krigen, fordi E6 legges i tunnell gjennom Áilegas-

fjellet. Biltrafikken via Isnestoften vil derfor reduseres slik at markedsgrunnlaget for 

salgsstedet faller bort. Det foregår nå en prosess med etablering av alternative salgssteder. 

Noen av distriktets reineiere har utviklet og modernisert reiselivsvirksomheten og 

kulturproduksjonen ytterligere. En av familiene har f.eks. etablert og eier reiselivsbedriften 

Boazo Sámi Siida i Alta, mens en annen familie har kjøpt opp en produksjonsbedrift for 

tradisjonelle samekniver og etablert butikk i Kautokeino. Noen har etablert seg som 

kunstnere, artister, programledere og forfattere som del av reindriften, mens andre er sterkt 

involvert i reinkjøttindustrien, bl.a. i selskap som slakter, foredler og selger reinkjøtt. 

I sommerhalvåret bor reindriftsfamiliene i sine sommerboliger i Kåfjord, Isnestoften, 

Storsandnes og Bognelvdalen. Distriktet avholder i tillegg til medlemsmøter sitt årsmøte om 

sommeren (juli), som oftest på Bygdestua på Isnestoften. I tilknytning til årsmøtet bruker 

distriktet også å arrangere konkurranser i lassokasting for både herre-, dame- og barneklasse. 

Noen reineiere bruker også sommeren til å fiske i fjellvann og elver etter røye og ørret, samt 

sjøfiske i Kåfjord og Langfjord, mest til eget bruk. I multebærrike år drar også mange av 
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familiemedlemmene til innlandet i denne perioden for å høste av naturressursene, både for 

eget bruk og for salg. Samtidig bruker man også å reparere og vedlikeholde gjerdene på 

høstbeite, fordelt etter gjerdelag fastsatt tidligere på sommeren.  

Ut på sensommeren begynner reinflokkene å trekke sydover, og gjetearbeidet for å holde 

flokkene inne på sommerområdets nordlige deler må intensiveres jo lenger ut på tidlig høst 

man kommer. Arbeidet skjer fortsatt etter turnusordningen, men noen ganger må mannskaps- 

og ATV-innsatsen økes, avhengig av hvordan flokkene oppfører seg. Behovet øker bl.a. som 

følge av arealinngrep og forstyrrelser nord i distriktet, mot kystlinjen. Distriktet erfarer at 

dette har økt i omfang de siste 20-25 år. 

4.3 Høst, senhøst og tidlig vinter 
Tidlig høst starter forberedelse og samling av flokkene fra det nordlige sommerområdet og 

utslipp til sommerdistriktets sørlige del. I denne overgangen slippes flokker i varierende 

størrelser gjennom to ulike utslippsanlegg, og gjenværende umerkede kalver merkes her. 

Noen tar også ut et begrenset antall slaktedyr for privatsalg og til eget bruk. I denne perioden 

er veldig mange av distriktets medlemmer med i arbeidet.  

Høsten 2016 måtte denne delen droppes fordi presset fra reinflokkene mot gjerdet i syd ble 

for høyt. Utreders vurdering er at presset skyldes bl.a. den enorme anleggsvirksomheten nord 

i distriktet sommeren 2016, herunder på Lille Langnes. Flokkene stabiliserte seg ikke i 

Áilegasområdet, og kom i bevegelse sydover altfor tidlig. Disse flokkene dro med seg andre 

flokker, og slik samlet flokken seg sydover allerede i første del av august. 

Øvrige reinsdyrprodukter enn selve kjøttet fra rein i denne tidsperioden er viktige. Særlig 

skinn og bellinger fra denne perioden er vakre og funksjonelle, og brukes som råvare til 

duodji (samisk husflid). Disse har særdeles høy verdi, både tradisjonelt og ute i markedet. 

Skinn og skankeskinn foredles og brukes senere til f.eks. produksjon av tradisjonelle pesker, 

bellinger og fottøy. En del brukes også som råvarer til suvenir-produksjon for salg. Også gevir 

brukes til sløyd og som suvenirer for salg. Gevir selges også etter vekt til faste oppkjøpere. 

Samtidig med samlingen av reinflokkene ut fra sommerområdene må fronten av reinflokken 

bremses og styres. Etter flytting fra den nordlige del til den sørlige del av sommerområdet, 

skal flokkene videre inn på høstbeiteområdene i Gurpmovuopmi i Alta kommune. Her skal 

flokkene oppholde seg i ro i noen uker. I 2016 var det imidlertid anleggsvirksomhet også her 

som følge av KV420 utbyggingen, og når den ble avsluttet 1.9. “overtok” hundekjørere den 

nyetablerte veien. Det har ført til store forstyrrelse og lite ro for reinflokken også her. 

Fra Gurpmovuopmi strekker høstområdene som distriktet har brukt i mange generasjoner seg 

gjennom sammenhengende arealer fram til Sáivvuopmi-områdene vest for Masi, i Kautokeino 

kommune. I denne perioden kan flokken strekke seg 6-10 mil fra frontlinje innenfor 

høstområdene til baktropp i sommerområdene.  

Samlingen av baktroppen av reinflokken i sommerdistriktet foregår til fots og med ATWer. I 

2015 måtte distriktet i tillegg, i siste del av samlingen, ta i bruk helikopter i 3 dager for å sikre 

en fullstendig utsamling fra de nordlige deler av sommerområdet, som følge av nye 
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arealinngrep og eksterne følgeforstyrrelser midt i distriktet. Dette inngrepet fragmenterte 

beitelandet, og vanskeliggjorde en normal samling. Helikopterbruk er en betydelig 

merkostnad, og distriktet frykter at den kan bli permanent med økte arealinngrep. Fra 2016 

har distriktet også investert i en drone for å teste ut om den kan fungere som hjelp bl.a. i 

forbindelse med samling av rein.  

Arealinngrep og forstyrrelser avskjærer naturlige trekkleier og bryter opp sammenhengende 

områder, og større og mindre flokker av dyr blir stående igjen av frykt, gjerne i skjermende 

skogsområder hvor reinen ikke er så synlig.  

På høstbeitene befinner flokkene seg i brunstperioden i september og oktober. Gjetingen 

organiserers også her i gjetelag som går i turnus, ofte de samme gjetelagene som ble fastsatt 

på sommeren. Gjetingen består av tilrettelegging av flokken for optimal benyttelse av 

høstområdene under brunsttiden, kontroll og patruljering langs grenseområdene mot 

nabodistriktene for å unngå sammenblandinger, samt generell overvåking og med sikte på 

avverging av rovdyrangrep mot reinflokkene. 

Rype- og elgjegere, hundekjørere og andre friluftsaktiviteter representerer en stadig økende 

forstyrrelse på reinflokkene i brunstperioden, hvor grunnlaget for neste års kalveproduksjon 

legges. Nedroing og re-plassering av oppjagede reinflokker som har samlet seg i redsel som 

resultatet av disse forstyrrelsene, er derfor en oppgave som må gjøres ute i felt for å redusere 

skadevirkningene.  

Veiledning av friluftsaktivitet, jegere og myndigheter er noe distriktet må øke ressursbruken 

på fremover, for å forsøke å redusere problemet med høyt trykk av forstyrrelser i denne 

viktige delen av reindriftsåret. 

Etter distriktets omlegging fra bukkeslakt til kalveslakt fra 2012, som et resultat av mangeårig 

press fra Statens side gjennom Reindriftsavtalen
15

, særlig gjennom kalveslakttilskuddet, er 

uttak av slaktedyr ved gjerdeanlegget i Stuoroaivi fra ca. 20. September i hovedsak tatt bort. I 

stedet tas slaktedyrene nå ut ved månedsskiftet oktober/november på reinskilleanlegget ved 

Stornes. Uttaket skjer ved skilling til de tre vintersiidaene, før innflytting til vinterområdene.   

Samtidig med skilling og uttak av slaktedyr skal det også gjennomføres offentlig kontrollerte 

reintellinger, etter pålegg fra Statlige myndigheter ved Fylkesmannen. Dette er et betydelig 

merarbeid for distriktets folk i en hektisk periode, og telling i denne perioden er derfor 

særdeles uheldig. 

I denne perioden deltar de aller fleste medlemmer, både voksne og barn, i distriktet i arbeidet, 

fordi det er mye og anstrengende arbeid samtidig. Særlig under reinskillingen hvor 

arbeidsstyrken må fordeles mellom samling av baktroppene på høstbeitene og gjennomføring 

av selve skillingen, tellingen og slakteuttaket i arbeidsinnhengningene. Samtidig må jo 

fortroppen til flokkene som allerede er skilt flyttes over Kautokeinoelven og holdes under 
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kontinuerlig kontroll inne på vinterområdene til de siste flokkene har gått gjennom 

skillegjerdet. Hele operasjonen tar ca. 2 uker fra start til slutt. 

Under og etter skillingen flyttes flokkene over Kautokeino-elva. De siste årene har flokkene 

måttet svømme over i mangel på elveis. Det antas at dette er et direkte resultat av 

klimaendringene. Svømming i kaldt vann gir gjennomvåt pels med påfølgende frysing og 

pels-ising de første dagene på vinterområdene. Dette vurderes ikke som bra fordi dyrene må 

forbruke mye energi på varmeproduksjon slik at pelsen tørkes, fremfor beiting. 

Lungebetennelser hos dyrene er også noe man frykter.  

Under flytting og beiting på vinterbeitene frem mot jul er dyrene under konstant overvåking 

av gjetere. I denne perioden er i praksis alle gjeterne i distriktet ute i felt, stort sett hele tiden. 

Dette er nødvendig for å unngå sammenblandinger med nabosiidaer- og distrikter som også er 

under flytting og bevegelse. I denne årstiden er dagene korte, isforholdene på vann og elver 

usikre og det er ikke så mye snø. Været varierer også mye i denne perioden. Terrenget er 

krevende og ikke ufarlig å bevege seg i. Reinflokkene har også en tendens til å spre seg 

maksimalt i denne perioden, bl.a. på grunn av at de lukter sopp under snøen.  

Driftsforholdene i denne perioden krever ekstra mye av menneskene som arbeider med 

reinsdyrene. 

4.4 Vinter og vårvinter 
Etter jul er det kommet mer snø, solen snur og dagene blir etterhvert lengre. Temperaturene er 

som regel lave og stabile på kuldesiden. I denne perioden roer flokkene seg litt ned, 

vandringene avtar noe og reinen fokuserer mer på graving i snøen for å finne beite.  

Fokus hos gjeterne nå er å tilrettelegge flokken for optimal benyttelse av vinterbeiteområdene 

samt unngå sammenblandinger med naboflokker. Vurdering av snøforhold i ulike områder 

både med tanke på nåtid og ukene/månedene fremover er en avgjørende oppgave, fordi 

snøforholdene avgjør beitetilgjengelighet og grad av vellykkethet i sesongens vinterbeitebruk. 

En viktig oppgave er også å hente dyr som har forvillet seg mot eller inn i naboflokkene. 

I denne perioden tas også vinterslakten ut i de ulike siidaene, og slakteflokkene flyttes separat  

inn til slakteriet i Kautokeino. Også dette er arbeidskrevende operasjoner for siidaene. Noen 

ganger har siidaene også måttet gjennomføre offentlig pålagt reintelling i denne perioden, noe 

som betyr at flokkene må samles med resultat at beitene i praksis innskrenkes. 

Under gjetingen har gjeterne base i de permanente vintergjeterhyttene inne på sine respektive 

vinterområder, mens familiene bor i vinterhalvåret i sine vinterboliger i tettstedene Ávzi, 

Kautokeino, Mieron, Hemmogieddi og Máze. Barna går på barnehage og skole i Máze og 

Kautokeino. Arbeidet i siidaene er lagt opp i fleremanns gjetelag som går i turnus, normalt en 

uke av og en uke på gjennom hele perioden. 

Vinteren brukes også til utvelgelse, trening og foring av konkurranserein. Reineierne i 

distriktet har de siste årene hatt tilsammen ca. 30-40 konkurranserein til enhver tid. Disse 

dyrene skilles ut fra flokken og gjennomgår egne forings- og treningsopplegg i tilpassede 

anlegg ved vinterboligene i Kautokeino og Masi. Flere av reineierne er involvert i 
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lassokastings- og reinkappkjøringskonkurranser, og har vunnet flere mesterskap i begge 

grener. 

Oppdrett og trening av kjørerein er en tradisjonell aktivitet som ble sterkt redusert i reindriften 

etter innføringen av snøscooteren på 60- og 70-tallet, men kjørerein har fått sin renessanse 

gjennom kappkjøringskonkurranser både i Norge og Finland. En av distriktets familier har 

også opprettholdt tradisjonen med bruk av kjørerein under vårflytting. 

Beitemessig er vårvinteren en kritisk fase i reindriftsåret. I år hvor snø- og isforholdene er 

vanskelige, blir dette arbeidet ekstra kritisk. I villrein- og caribouflokker dør de svakeste 

reinene ofte i denne perioden, hvis de ikke har dødd tidligere på vinteren. Dette gjelder i 

særlig grad eldre bukker som ikke har greid å fete seg tilstrekkelig opp etter brunsten, samt en 

del kalv som taper i beitekonkurransen mot voksne dyr. I villrein- og caribouflokker er slik, 

årlig reindød vanlig og bidrar kontinuerlig til at de best tilpassede dyrene med de sterkest 

genene overlever. 

I samisk reindrift hvor dyrene ikke er tamme, men semidomestiserte, unngås naturlig sultedød 

fordi reineierne griper inn og avverger de naturlige dyrekatastrofene gjennom optimal 

slakteuttak og ikke minst ved tilstedeværelse ved flokkene. Reindriftsfolkene bruker sine 

tradisjonelle kompetanser om rein og skiftende snø- og beiteforhold for å optimalisere 

samspillet. Gjeterne vurderer snøforholdene i de ulike områdene samt reinens adferd, 

identifisere svakere dyr i flokken og tar disse fast og transportere disse til foringsgjerder på 

vinterboplassene. Slik nødforing er et betydelig merarbeid- og kostnad som oppstår ved 

vanskelige snøforhold på vidda, men gjennomføres konsekvent i Lákkonjárga for å redde dyr. 

I normale driftsår med gode snøforhold er det ikke behov for dette.  

Noen siidaer har også måttet kjøpe inn og transportere rundballer inn til flokkene, og dele ut 

som tilleggsfor år med dårlige snøforhold med bl.a. ising. Dette er en betydelig merkostnad på 

flere måter. 

Klimaendringene har skapt mer uforutsigbare vær- og snøforhold. Dette kommer til uttrykk 

særlig om vinteren. Kjappe temperaturendringer mellom plussgrader og minusgrader, selv 

midt på vinteren, skaper periodiske snøsmeltinger og gjenfrysinger. Så kan det komme ny snø 

oppå dette, og slik har det begynt å variere. Resultatet er at det dannes ett eller flere islag 

under, inni og/eller oppå snøen. Islagene har i enkelte år vist seg å fungerer som effektive 

barrierer som reinen ikke klarer å knuse eller å grave seg igjennom. Slike snø- og isforhold 

kan resultere i sult for reinen og belastning for reineierne – både mentalt og økonomisk.  

Når klimaendringene må kombineres med et stadig økende press fra arealinngrep i ulike 

årstidsbeiter, øker dette samlet sett driftsrisikoen for reindriften - både direkte og indirekt. 

Reinbeitedistriktet erfarer at arealinngrep reduserer reindriftens fleksibilitetsmulighet i 

arealbruk, tilpasset ulike forhold i ulike år. Redusert fleksibilitet gir redusert 

tilpasningsmulighet, og øker derfor den helhetlige driftsrisiko betraktelig. 

Ved gode temperatur- og snøforhold beiter flokkene stort sett i ro i denne perioden. I slutten 

av perioden kan man gradvis merke tendenser til at flokkene begynner å bevege seg i nordlig 
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retning, mot vår- og sommerbeitene. I slutten av perioden, særlig i ukene når skareføre og 

flokkinstinkt nordover slår inn for alvor, må flokkene gjetes meget intensivt.  

I de senere år har siidaene komplementert de permanente gjeterhyttene med å investere i 

utvikling og bruk av mobile gompier (campingvogn på meier) som “basestasjoner” for 

gjeterne i denne snørike perioden. Basestasjonene kan trekkes av kraftige snøscootere, 

plasseres ved flokkene og flyttes i forhold til dennes bevegelser for at gjeterne lettere skal 

kunne opprettholde døgnkontinuerlig detaljkontroll over reinflokkene. HMS-forholdene 

forbedres og drivstoff, som er en betydelig kostnad i reindriften, spares med slike mobile 

base-løsninger. Gompiene plasseres som regel på oversiktspunkter med mobildekning.   

5. Lille-Langnes-områdets funksjon for reindriften – beskrivelse 

oversatt fra samisk jfr. vedlegg 1 
 

5.1 Lille Langnes, Áilegas og tilhørende områder 
Reinens arealbruk viser at Lille Langnes, Áilegasfjellet, halvøyen nord for fjellet og enden av 

Lákkonjárga brukes som et sammenhengende område. Områdene er sammenbundne 

reindriftsmessig sett. I tillegg hører Gierdduid på sørsiden også til det sammenhengende 

området. Fra Áilegas går det en dal mot Gierdduit. Der er groper og terrengformasjoner mot 

nord. Mot Talvik er det også smådaler, hvor flokken bruker å oppholde seg. 

Det er reinens arealbruk som viser den sammenhengende bruken av ovennevnte områdene. 

Tilsammen er dette et eget område i distriktet, og større og mindre reinflokker oppholder seg i 

disse områdene i hele barmarksperioden. Lille Langnes bidrar for eksempel til at de mer sky 

reinene holdes på fjellet ovenfor, mens de tammere dyrene går ut på neset. Og når det 

oppholder seg rein på Lille Langnes, så bidrar det til at flokken i mye større grad holder seg i 

Áilegas-området, f.eks. i fjellsidene som er i nordøstenden av Lákkonjárga samt nært 

strandlinjen. Og når flokkenen holdes på Áilegas, noe de gjøre dersom det ikke er 

forstyrrelser lenger nord og øst, så ser og lukter reinflokker lenger sør disse nordlige flokkene. 

Og da stabiliseres alle flokkenes opphold i området, noe som er reindriftsfaglig ønskelig. 

Særlig nordlig vind i denne perioden forsterker en slik adferd.  

Derfor kan ikke Lille Langnes og Áilegasfjellet vurderes isolert etter reindriftens 

fagforståelse. Hvis man prøver å gjøre en isolert vurdering, da er det vanskelig – hvis ikke 

umulig – å forstå områdets funksjoner i forhold til hele distriktet og hvordan dette området er 

brukt som del av den helhetlige arealutnyttelse i ulike perioder og tider av døgnet. En isolert 

vurdering vil følgelig gi et feil bilde av områdets betydning i forhold til den helhetlige 

reindrift. 

Generelt er det slik at flokken oppholder og beveger seg i hele området; på neset, langs 

kystlinjen helt til tuppen av Lákkonjárga, på toppene, i fjellsidene og rundt Áilegas-fjellet 

både vår, forsommer, midtsommer og høstsommer. Gjennom en slik bruk av dette området 

optimaliseres den helhetlige arealbruk. 
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Lille Langnes blir bart tidlig, gresset begynner derfor å spire tidlig. Via neset får også 

flokkene lett  vår og sommer. På stedet er det også vindfullt, Derfor er det alltid rein på Lille 

Langnes og de nærmeste områdene, fra tidlig vår til høsten. Dette er hannreinens 

oppholdsområder. E6 har medført begrensninger i reinens tilgang og nyttegjørelse av 

strandlinjer og de sjønære områder, fordi der finnes ikke så mange områder igjen som egner 

seg for lengre opphold for reinen. Men Lille Langnes er et slikt område. 

Ovenfor neset er det skogkledde fjellsider, hyller og minidaler som er gode reinbeiteområder 

hvor reinen oppholder seg og hvor den også kan hvile. Til disse områdene kan reinen trekke 

til når det er mye støy på E6, og særlig når det er varmt. Derfra er det ikke langt tilbake til 

sjøene, som reinen søker til når det blir mer stille, f.eks. om kveldene. Ovenfor er det også 

mindre topper på nordøstsiden av Áilegas. Der er også smådaler og groper, slike fine områder 

hvor det vokser gress og andre grønnvekster. Slike områder er gode beitefelt om sommeren.  

Rundt toppen er det skygge og kjøling etterhvert som solen flytter seg i forhold til jorden. På 

formiddagen er det kjøligere på nordsiden, der er blant annet en liten dal som fører nedover. 

Der bruker reinen å beite, mest de dyrekategorier som ikke er simler med kalv, men okser, 

fjorårskalver og noen simler med kalv. Midt på dagen er det optimale forhold på øst- og 

nordsiden av Áilegas-toppen. På ettermiddagen er det kjøligere på østsiden, på Lille 

Langnessiden. Hittil har det vært ganske fredelig i området, selv om det er biltrafikk langs E6. 

Men akkurat ved Lille Langnes har det ikke vært vei opp fjellsiden. Litt lenger borte er det 

imidlertid stikkveier opp fra E6. 

Tidlig på sommeren er det snøflekker på Áilegas, langs dalsidene og på Gierddui. Flokken 

trekker opp på snøflekkene på varme dager. Grønnvekstene begynner å vokse høyere og 

høyere opp etter hvert som snøen smelter. Rundt Áilegas er det litt lavereliggende områder, 

og det er ikke snaufjell typisk for kystfjell. Her kommer grøntvekstene tidigere enn på 

snaufjell. Her er varmere og det blir grønt tidligere. Det er viktig å styre reinflokkene til slike 

områder. 

Tidlig vår, før kalvingstiden, så er det i hovedsak hannrein og fjorårskalver her, særlig mot 

kystlinjen. Lille Langnes er ett av de viktige stedene som dyrene da søker. Men om sommeren 

trekker reinen også mot toppene på varme dager. Etter at antennertårnet kom, har reinens 

tilstedeværelse avtatt og reinen har i større grad flyttet seg mot områdene i Gierddut med 

tilhørende daler. Flokkene trekker også nedover mot skogene, og ut på nesene i Lákkonjárga 

hvor det er vindfullt. Simleflokkene ankommer området etter kalvemerkingen. Småflokker 

stopper opp i dalene, i gropene og fjellsidene, også mot Lille Langnes. I disse områdene 

oppholder reinen seg i stor grad.  

Til Áilegasfjellet kommer vinden fra alle vindretninger. Når det er vind, oppholder reinen seg 

her. Reinen beiter på grønne områder særlig når “soađgu” oppstår. Det kan være når solen 

titter fram bak skyene, men igjen forsvinner. Det er bra for reinen, det er ikke for varmt og 

reinen kan beite mer i fred. Soađgu kan også være når det er veldig varm sol, såkalt “bas-

dálkki” beaivvádat. Da kommer det dårligere vær, regn eller tåke. 
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Om høsten erfares at reinen i større grad beiter enger ned mot sjøen, og i skogene hvor soppen 

har begynt å vokse. Da er det særdeles viktig å styre flokkene inn i slike områder, særlig mot 

høsten når flokk- og trekkinstinktet sydover slår inn. Flokker av rein trekker da bl.a. til Lille 

Langnes for å beite og lufte seg, særlig hannrein, fjorårskalver og enkelte simler uten kalv. De 

slipper seg helt ned til strandlinjern, både vår, sommer og høst. Hvis de ikke da får fred til å 

oppholde seg i de nordlige områdene langs kystlinjen, så trekker reinen først oppover  og 

deretter sydover for tidlig, forbi Áilegas og bortover fjellsidene og dalførene.  

Noen rein, f.eks. simler med kalv, slipper seg ikke lenger ned enn til skogsgrensen. Og de er 

sky selv da. Enkelte simler kan våge seg nedenfor skogsgrensen når, om kvelden når det blir 

kjøligere og mer stille. Voksne når hannrein går enda lenger ned, helt ned til sjøen, så gjør det 

simlene litt modigere selv. Deres opphold stabiliserers i området selv om de oppholder seg 

noe lenger oppe, ovenfor veien.  

5.2 Gjeting om sommeren, intermediært perspektiv 
Om sommeren sprer flokken seg til ulike deler av sommerbeitedistriktet, og samler seg ikke 

for mye. Og det er bra. Et resultat av dette er at Lákkonjárga har veldig friske dyr, 

fjorårskalver blir for eksempel ytterst sjelden igjen under våflyttingen. Det er viktig viktig at 

flokken holdes spredt lengst mulig i sommersesongen, og at samlingsadferd ikke oppstår for 

tidlig. Det er grunnlaget for en god arealutnyttelse i Lákkonjárga. Lille Langnes har alltid vært 

et område hvor hannrein liker seg godt, det er primært hannreinens område. Men området 

oppsøkes også av simler av og til. Tidligere var hannreinflokkene større enn idag i 

Lákkonjárga. Nå er simleandelen klart størst. Derfor er de gjenværende hannreinene ekstra 

viktige i distriktet. Deres situasjon må optimaliseres, og dere plasser burde ikke forstyrres 

eller ødelegges. 

Neset med det tilhørende fjellet Áilegas er også viktige vårbeiter, Området har et 

høykvalitativt reindriftsareal særlig for denne perioden, bl.a. fordi det blir bart tidlig og 

grønnvekster spirer tidlig. Området er meget næringsrikt. Det har også vært forholdsvis 

fredelig i området i forhold til landbruket. I et intermediært perspektiv, så har utbygging i 

andre områder økte verdien av gjenværende areal som Lille Langnes.  

5.3 Reinen som oppholder seg permanent på Áilegas-halvøya 
Tilnærmet alle rein i distriktet er innom Áilegas-området i løpet av sommeren, selv om noen 

flokker og flokkdeler bruker områdene mer intensivt og i lengre perioder. 

Nettopp disse flokkdelers arealbruk er så særegen at disse reinene har en egen betegnelse i 

Lákkonjárga, nemlig “Njárgga-oruhat”, det vil si reinene med oppholdssted i Áilegasområdet. 

Betegnelsen er fra gammelt av. I distriktet opplever man hvert år at nettopp disse flokkene er i 

særdeles godt hold, og opptrer på mange måter som grunnfjellet i reinflokken. Disse reinene 

tiltrekker og holder også andre, yngre og  mer ustabile flokker i området, og slik lærer de 

resten av flokkene opphold her.  

Slike stabile rein kan også være enkeltdyr som holder seg litt for seg selv, men som likevel 

har en viktig funksjon i forhold til resten av flokken. Dette fordi disse reinene er mindre 

mobile av natur, de forlater vanskelig området selv om andre rein forlater området. Gjennom 
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en slik adferd stabiliserer disse reinene større flokker til opphold og gjentakende retur til 

området. Lille Langnes er ett av områdene hvor disse reinene ofte oppholder seg. 

I tillgg har disse reinene en sentral funksjon om høsten, når reinsamlingen før høstflyttingen 

starter. Slik har det alltid vært i Lákkonjárga. Om høstsamlingen beskrives det mer nedenfor. 

I sum viser dette den reindriftsmessige verdi og funksjon som området og av de reinene som 

har tilholdssted her representerer for Lákkonjárgas totale reindriftsnæring. 

5.4 Området er lengst nord og samtidig mot kysten 
Man ser umiddlebart at dette området er lengst nord i Lákkonjárga. Noe annet man også ser er 

at sjøen og kystlinjen er nord for Áilegas, på øst- og nordsiden. Det medfører at kystlinje og 

nordlig retning er sammenfallende i dette området, og det er et relevant sammenfall når 

områdets verdi for reindriften skal vurderes. 

Det er en grunnleggende kunnskap i reindriften at det å holde reinen mot sjøen og ved sjøen 

er viktig om sommeren. I store deler av reindriften i Finnmark er det i tillegg slik at 

sommerområdene er i de nordlige deler av reinbeiteområdene. 

Siden Lákkonjárgas topografi er slik i forhold til havet, så har dette en stor reindriftsfaglig 

betydning. Lille Langnes er ett av stedene som reinen trekker til, og hvor de oppholder seg. 

Kort fortalt er det slik fordi Lákkonjárga-reinens natur, adferd og fysiologi krever både kyst 

og de andre arealkvalitetene som er i de nordlige områdene. Og når disse to egenskapene 

inntreffer samtidig, så dobles verdien av områder hvor dette skjer. 

De ytterste områder med de nesne som er der, er nettopp et slikt område i Lákkonjárga 

reinbeitedistrikt. 

5.5 Áilegas-området og Lákkonjárga-halvøya holder på reinen 
I forhold til flokkenes adferd er det i dette området slik at når reinen blir skremt eller 

forstyrret, i form av menneskelig forstyrrelse, bråk eller at for eksempel havørn og kongeørn 

angriper, så springer reinen og flokkene vanligvis oppover i fjellsidene og samles lenger oppe 

i fjellsiden. Men hvis der er rein fra før, slik det vanligvis er, så er reinen mer tilbøyelig til å 

stanse her. Derfor er det viktig at det ikke er forstyrrelser i nærheten av fjellsidene. Slik er den 

helhetlige sammensetning av området slik at den holder på rein. Og da er det veldig viktig å 

ha områder som Lille Langnes hvor hannrein holder seg relativt stabilt, fordi disse stabiliserer 

den øvrige reinflokks opphold i området. 

Reinen er slik at når den blir skremt, så leter den etter trygghet hos andre rein. For eksempel 

hos flokker med mye bukk, herunder kjørerein, kastrater og bukker eller andre mindre flokker 

hvor de er rein som ikke er så sensitive for forstyrrelse. Dette medfører at skremt rein raskere 

blir trygge igjen når de ser at andre rein beiter i ro. Det fører til at også de skremte reinene 

faller til ro. Særlig gir voksne hanndyr ro i flokkene. 

Og når flokkene først stopper opp, så begynner disse lettere å slippe seg nedover fjellsiden 

igjen og ned til sjønære områder. Slik holdes flokkene i området. På denne måten er det hele 
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terrengformasjonen i sammenheng som holder på flokken, og nettopp det er særdeles viktig i 

barmarksperioden. 

Hvis situasjonen er slik at reinen ikke kan være uforstyrret på Lille Langnes og i bakkene 

ovenfor, så hadde ikke flokken som ble skremt lenger nede stoppet lenger oppe – men fortsatt 

å lete etter andre flokker. I dette området, som følge av terrenget og reinens natur, ville 

letingen ofte måttet fortsette sydover, noe som ikke er bra for distriktets reindrift om 

sommeren. Dette fordi reinflokkene da unnviker de kystnære områder i nord. 

Hvis sørlig vind i tillegg inntreffer, så bidrar den ytterligere til å tiltrekke reinen mot syd. Om 

sommeren burde ikke reinflokkene i det hele tatt bli skjøvet, skremt eller på noen måte bli 

motivert sydover – men tvert imot - mot nord i stedet, mot sjøen. 

5.6 Lille Langnes, Store Langnes og Áilegasområdet i forbindelse med 

reinsamlingen 
Áilegasområdet har alltid nyttig i reindriftsarbeidet om høsten. Områdene er sentrale i 

samlingsarbeidet, reinsamleren vet ut fra dette hvor større og mindre flokker av rein samler 

seg naturlig. 

Reinsamlingen i Áilegas-området er slik at når man begynner samlingen her, så bruker 

gjeterne hunder for å få reinen oppover fra Lákko-øya, Lákkonjárga, Unna Lákkonjárggaš 

(Lille Langnes-området) og fra øvrige kystområder. Hundene både bjeffer og jager reinen når 

den oppdages, og slik skremmes reinen lenger opp. Når det blir flatere fjellsider ovenfor 

skoggrensen, så etablerer reinsamlerne letter oversikt og særlig om alle rein og småflokker 

som er observert lenger nede er kommet opp – også de som oppholder seg på Lille Langnes. 

Ovenfor skoggrensen gjenfinner man ofte flokkene, og for erfarne reindriftsutøvere er det da 

relativt overkommelig å samle flokkene ytterligere før forflytting av disse mot syd. 

Hvis situasjonen er slik at flokkene ikke hadde oppholdt seg så velvillig på Lille Langnes, for 

eksempel hvis der etableres ytterligere forstyrrelse, så vil man mangle et viktig utgangspunkt 

for samlingen. Da vet reinsamleren ikke like godt hvor flokkene er og hvordan adferden vil 

være. Det ville ført til ulemper for samlingen som helhet, både i området og i det øvrige 

distrikt. Da går reinen i ulike retninger, noen vil sette avsted mot mens andre stopper opp i de 

skogkledde fjellsidene siden det ikke lenger er en “basisflokk” i området som etablerer 

“loksa” som andre flokken kan følge. Inne i løvskogen er det ikke alltid like lett å se reinen, 

noe som gjør det vanskelig å samle disse. Slik kan samlingsarbeidet i dette området forsinkes, 

som igjen forstyrrer og forsinker den helhetlige samling i distriktet. 

Områdene nord for Áilegas er av en karakter som trekker reinen sydover, derfor er det 

funksjonelt å flytte her med reinflokker under samlingen. Der går reinstier nord-sør. Men en 

slik flytting forutsetter selvsagt en vellykket samling av reinen i forkant. Disse områdene er 

relativt flate samtidig som de er oversiktlige. Det innebærer at reingjeteren ser reinflokkene 

lettere. Der er gamle reinvandringsleier som både rein og mennesker følger. I slike områder 

ser og lukter  reinen relativt lett også andre reinflokker som er på vandring langs leiene lenger 

syd, og derfor er det enklere å drive flokkene sydover. Da oppstår ferske vandringsspor, som 



 
24 

reinen som kommer senere også oppdager. Slik oppdager mindre flokker at nå har 

hovedflokkene startet vandringen sydover. 

Slik samles flokkene som er i dette område, og disse igjen “drar med seg” andre flokker i sin 

ferd sydover. Langs de ferske trekkleiene er det også noe senere mulig å finne igjen 

baktropper av reinflokker, og slik blir det ikke igjen så mange rein i sommerdistriktet over 

vinteren. 

Det er særdeles viktig at disse ferske trekkleiene ikke etableres på feil tidspunkt, særlig 

skadelig er det hvis disse etablere for tidlig. Da samles flokken hele tiden på midtsommeren, 

noe den ikke skal gjøre. Dette skjer fordi flokkene da ikke lenger holdes lenge nok i de 

nordlige deler som de naturlig skal gjøre. Ferske trekkleier etableres da for tidlig hvis flokken, 

særlig de nordligste reinene, forstyrres ved kystlinjen og de nesene som er lengst nord. 

5.7 Lille Langnes er luftingsområde og beiteområde samtidig 

En spesiell kvalitet med Áilegas, Store Langnes og Lille Langnes er at de fungerer både som 

luftingsområde og beiteområde samtidig. Distriktet erfarer at det nesten alltid er reinflokker i 

området, særlig på Lille Langnes. Mangelen på trær gjør at det er et luftig i område. Der er 

ikke mygg eller insekter, og reinen slipper å unngå insekter og flykte fra varme, men kan beite 

i fred. Stedet har både gode beiteforhold samtidig som stedet er luftig. Derfor holder flokkene 

seg ganske stabilt i området om sommeren hvis de ikke blir forstyrret. 

Nettopp slike steder med komplementære, samtidige kvaliteter har høy verdi i reindriften. Til 

slike områder er det viktig å plassere flokkene. I Lákkonjárga er det ikke så mange områder 

med slike samtidige kvaliteter. 

Som oppholdsområde på varme dager og på dager med mye insekter er området særdeles 

velegnet.  Der er lite insekter fordi alle vindretninger treffer området. Der er kjølig, ikke skog 

og det er bra gressvekst.  

Der er heller ikke fra naturens side farer for rein. Men E6 representerer selvsagt en fare for 

rein.  

Et annet viktig særtrekk med Áilegas er at fjellet ikke er for bratt på østsiden mot Lille 

Langnes, med akkurat passelig høyt for reindriftsformål. Fjellet blir derfor snøfritt tidligere 

enn andre høyfjell i distriktet, slik som for eksempel Vilgesrášša og Noaidi. Det finnes også 

reinlav på Áilegas, noe som er viktig tidlig vår. Og laven blir bedre jo lenger opp man 

kommer. 

Når grønnvekstsesongen starter tidlig i området nært kysten, får reinene tidlig tilgng til 

næringsrike planter. Fra gammelt av vet man at gress er mest næringsrikt i begynnelsen, og at 

næringsinnholdet faller med gressets alder. Når det finnes både lav og grasvekst i nærheten av 

hverandre, så gir et slikt beiteområde en myk overgang fra lavbeite til gressbeite. Da trenger 

ikke reinen å bli utsatt for en brå beiteovergang, men kan i stedet få en gradvis beiteovergang 

som vomfloraen takler.  
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Særlig denne muligheten, som er sentral spesielt i år hvor snøforholdene på vinterbeite ikke er 

optimale, finnes ikke så mange andre steder i Lákkonárga. Det gjør nes som blir tidlig snøfri 

til et høyverdiområde i denne krevende og sensitive beiteperioden. Slik har Lille Langnes en 

positiv effekt også på andre årstidsbeiter. 

I området ovenfor Lille Langnes vokser også sopp. Reineiere har sett at soppen i tillegg 

kommer ganske tidlig i dette området, og tidligere enn flere andre steder i distriktet. En mulig 

forklaring er at fjellet ikke er så altfor høyt. Småbekker og kildevannsårer gjør at både gress- 

og soppvekst er bra, fordi bakken holder seg fuktig. Både gress og sopp trenger fuktighet 

nesten kontinuerlig. 

I tørre år, når det regner lite, så viser det seg at soppen ikke vokser alle steder. Men i Áilegas-

området er det vanligvis sopp også i slike år. Dette for området blant annet har fuktige 

områder som ikke er myr. 

Et naturfenomen som heter “suoldni” påvirker soppveksten, fordi gressområdene utsettes for 

dette om natten – særlig de områder som er på nattsiden – dvs. på østsiden og sydsiden. I 

skogene ovenfor finnes fenomenet. I tillegg har skogene mose.  

Noe man merker ved vandring i det sjønæreområdet på varme dager er at når man kommer ut 

på neset så er det plutselig kjølig. Dermed kan reinen beite i fred selv om det er meget høy 

temperatur. Der er også tilgang til vann i nærheten.  

Samtidig er lesidene av området lunere. Det er gode områder å ha når uværet setter inn, f.eks. 

fra vest. Og det kan være i dette området særlig om våren – men noen ganger også om 

sommeren. Og da er det behov for lune plasser. 

Skogsområdene som er ovenfor inneholder gressvekster, og der oppstår temperaturfenomenet 

“jálttus”. Skoger med gressvekst holder på den kjølige temperaturen selv på varme 

sommerdager, og da er slike områder gode å ha. Områder med krøkerbærplanter er ikke like 

gode til å stabilisere temperatur. Når sommeren går mot høsten, da kommer også 

nattkjølingen. Da får reinen god beitero og trenger ikke å flykte fra varme og insekter.  

5.8 Skogsområdene  
På østsiden av Áilegasfjellet er det skogkledde bakker. Reinen liker seg også i skogen. Der er 

lunt og skogen gir trygghet. Sopp vokser også i skogsområder, samt gress. I området er det 

også senkninger i terrenget, noen med fuktighet, hvor det er godt for reinen å oppholde seg i. 

Derfor er det som oftest også rein her. I forhold til rovdyr er skog godt å ha, ørnen har ikke 

gode jaktforhold i løvskog. Slik beskytter skogen kalver og bidrar til lavere kalvetap. Men det 

forutsetter at reinflokkene faktisk får ro til å oppholde seg i disse områdene. 

Tidlig vår er det også bra at det er skog lenger nede. Løvet begynner å spire tidlig og reinen 

kan nyttegjøre seg av det. Noen steder i skogsområdet vokser også “sitnu”, et spesielt gresslag 

som reinen beiter på. Den begynner å vokse aller først når vekstsesongen starter, men ikke så 

tidlig i de høyere områder. Den vokser først nærmere havet, sammen med andre gressorter. 

Når flokkene slipper seg lenger ned, så holder de seg vanligvis ganske stabilt i området. Når 

solen skinner i insektperioden, så trekker reinen seg ut av skogene og oppover, særlig simler 
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med kalv. Hannrein derimot kan slippe seg ned til sjøkanten, og Lille Langnes er et av 

områdene som dyrene reiser til. Når det er uvær, trekker reinen seg inn i skogen. Der er det 

lunt. 

I disse skogene oppholder reinen seg, spiser sopp og sprer seg derfra over hele halvøyen. 

Reineierne har observert at særlig på høstsommeren er det alltid ganske mye rein i området. I 

bakkene med skog er det fint for reinen å lete etter sopp, der er småbekker og fuktigere 

områder. Og der vokser soppen tidligere. Når flokken får fred og ro til å lete og beite, da blir 

reinen feitere og mer kjøttfyldig. Slik blir kondisjonen god. 

Skogen beskytter rein mot ørneangrep ved attrær og løv gjør at det ikke er så enkelt for ørnen 

å angripe og treffe med sine hugg. I dette området er det både kongeørn og havørn. 

I skog som ikke er altfor tett, kjenner reinen seg trygg samtidig som der er skygge for reinen, 

og noen ganger kan reinen gjemme seg i denne type skog. Derfor er det særdeles viktig at det 

i nærheten av skogen ikke er bråk, ellers vil flokkene tendere til å forlate skogen og klatre 

oppover fjellet. En slik forstyrrelse er ikke bra. 

5.9 Sjøen og kystlinjen 
Tilgang til kystlinjen for rein er ett av momentene som må være med i vurderingen av 

området og av konsekvensene. 

Reinen beiter også på tang og tare, og drikker sjøvann når de når fram til kysten om våren. 

Gjennom dette kan reinen fylle på med nødvendige mineraler og salter etter en lang vinter. 

Derfor må spesielt Lákkonjárga-flokkene, som er både kystnær, halvøyrein og innlandsrein, få 

anledning til å nå kystlinjen om sommeren. Disse flokkene er vant til det. 

Dagens situasjon er at kystlinjen i stor grad er stengt i Vuorašnjárga, den andre halvøya i 

distriktet. Dette på grunn av E6-utbyggingen som foregår og hvor de har laget høye berg-

kanter langs veien. Kun ytterst på halvøyen er lett tilgjengelig for reinen. På Lákkonjárga-

halvøya er nettopp Áilegas-området inkludert Lille Langnes blant de beste stedene for reinen 

å komme seg ned til kystlinjen på. Lille Langnes er i tillegg ett av de stedene hvor reinen 

holder seg der. Bakkene her er ikke så bratte, og det er ikke heng eller fjellhyller som hindrer 

fremkommelighet forbi. Når bakkene ikke er så bratte og disse samtidig er oversiktlige, slik 

som på østsiden av Áilegas, da tør også simler med kalv lettere slippe seg ned til sjøen.  

5.10 Området som kalvingsland 
Tidligere er Áilegas-området brukt som kalvingsområde over flere generasjoner. Fra naturens 

siden er området godt egnet til det. Blant annet blir det tidlig bart, og der finnes ikke farlige 

elver eller annen farlig terreng for reinkalver. I området er det vanligvis gode beiteforhold 

tidlig vår, og tidligere var det også lite forstyrrelser i området. Høyere oppe er det mulig å se 

rovdyr slik at angrep fra disse kan avverges av reingjeterne. 

I forhold til innretning og plassering av flokkene er området også godt, bl.a. i forhold til tilsyn 

både sommer og høstsommer. Kalvemerking kan også gjennomføres her når man har kalving 

i området, og samling av flokkene til kalvemerking er området godt egnet til. 
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Etter at arealinngrepene kom til Áilegas, så sluttet siidaen som hadde kalving her med det. 

Dette skjedde på 80-tallet. På slutten av 90-tallet og på 2000-tallet forsøkte en av distriktets 

siidaer å bruke området igjen som kalvingsområde i noen år. Men denne kalvingen ble 

avsluttet, fordi de etter en helhetlig vurdering valgte å foreta kalving andre steder. 

Det kan ikke utelukkes at området må tas i bruk som kalvingsområde i de kommende år, bl.a. 

som resultat av andre arealinngrep bl.a. i dagens kalvingsområder. Dette gjelder bl.a. kV420 

utbyggingen i Gurpmovuopmi som Statnett holder på med. 

 

5.11 Område for kjørerein, kastrater, yngre bukker og fjorårskalver  
Det forhold at kystlinjer blir snøfrit tidlig, samtidig som det finnes reinlav i nærheten, 

medfører at tidlig vår er det godt å være der for flere dyrekategorier – også yngre dyr. Laven 

vokser det mer av og av bedre kvalitet jo lenger opp man kommer, og der er også steinlav 

som reinen beiter på tidligvår. 

Normalt har det også vært ganske fredelig her, bortsett fra E6. Det gjør at flokken holder seg i 

området når den ikke blir forstyrret av menneskelig aktivitet i så stor grad. Og når flokken 

først har tatt området som tilholdssted, så snur dem ikke så enkelt sydover igjen. I forhold til 

gjeting og gjeternes arbeid er dette en viktig kvalitet, for da holdes gjetebelastningen på en 

normalt nivå og på en slik måte at gjetingen fungerer med normal arbeidsinnsats. 

I forhold til reinen så viser erfaringskunnskapen at bukker som har hatt dette området som 

tilholdssted, er i ekstraordinær god kondisjon om høsten – og slik er de gode avlsdyr. Derfor 

har området en viktig funksjon i forhold til brunstperioden om høsten. På denne måten 

innvirker halvøyen på en viktig og positiv måte på hele Lákkonjárgas reindrift, og særlig for 

tilveksten av kalver.  

Bukker som er store og i god kondisjon resulterer i gode kalver. 

5.12 Overvintrende rein 
Nesten hvert år skjer det at noen rein blir igjen på sommerbeite etter at flokkene forlater 

området, og dette fører til fenomenet “overvintrende rein”. For at disse skal ha gode forhold 

også om vinteren, da er Áilegas-områdene viktige. Der overlever rein over vinteren. Disse 

områdene minner om vidde-områder på innlandet, med de kvaliteter dette medfører for 

vinteren – blant annet lavvekst og vindutsatthet (gir lite snø). Hvis forholdene lenger oppe 

likevel ikke er optimale i perioder, så kan reinene trekke lenger ned, helt til kystlinjen, 

deriblant til Lille Langnesj 

Området er derfor viktig for disse reinenes overlevelse over vinteren. Når disse overlever, så 

dukker de opp igjen i flokkene neste år. Áilegas-området i sammenheng med kystlinjen bidrar 

derfor til at overvintrende rein ikke pines og lider sultedød i snø- og isrike vintre. Slik 

forebygger området dyretragedier. For reineieren er det også godt å vite at de reinene som 

eventuelt er blitt igjen har i forhold til beite gode muligheter for overlevelse om vinteren i 
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sommerlandet. Slik overlevelse har en positiv effekt for reinbeitedistriktets økonomi og 

lønnsomhet, når disse reinene blir med i flokkene igjen om våren og sommeren. 

Áilegas-området har også vært et sted hvor det kan være mulig å fange rein som er blitt igjen, 

de ganger man velger å hente dem og transportere dem med bil til vinterlandet. Det skjer av 

og til, selv om det er ressurs- og tidkrevende. 

6. Det planlagte tiltaket - primærobjektet 
 

6.1 Plassering i terrenget og skisse av tiltakene  16 

                                                           
16

 Kilde: Alta kommune, 2016 
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6.2 Unnvikelsessone for primærobjektet 
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Unnvikelsessonen er beregnet til 3 km i anleggsperioden og 2 km i driftsperioden. I tillegg må 

effekter av faktisk unnvikelse også ses i et intermediært og i et regionalt perspektiv, jfr. 

vurderingene i kapittel 10 og vedlegg 2. 

7. Kartfesting av arealinngrep i reinbeitedistriktet  
Alta, som regionsenter i Finnmark, er en av kommunene i landet som har hatt  høyest vekst 

siste 15 år. Det gir mye aktivitet i omlandet. Lákkonjárga, som har både vår-, sommer – og 

tidlig høstområder i Alta opplever derfor et stort utbyggings- og aktivitetspress mot sine 

arealer.   

Det er imidlertid vanskelig å kommunisere den samlede effekt av alle inngrep, særlig er det en 

stor utfordring å forstå arealinngrepenes kumulative effekter i et intermediært og regionalt 

perspektiv.  Denne rapporten presenterer den samlede inngrepssituasjonen for Lákkonjárga,  

de enkelte inngrepene fremgår i vedlegg 3 og 4 og er oppsummert i kapitlene 7 og 8. Utreder 

er ikke i tvil om at denne type kunnskapsbasert dokumentasjon og presentasjon gir et bedre 

grunnlag for å forstå faktum, noe som bør legge til rette for bedre og mer veiloverveide 

beslutninger.  

7.1 Forskningsbaserte påvirkningsområder etter inngrepstype 
Rundt hvert arealinngrep beskrevet i objektlistene i vedlegg 3 og 4, er det et tilhørende  

påvirkningsområde. Et påvirkningsområde ses på som en indikator på innenfor hvilket 

område reinen påvirkes. Sonens størrelse avhenger av bl.a. type inngrepsvirksomhet. Sonene 

vil selvsagt også variere ut fra topografi, beitetype etc. og mellom f.eks. simler med kalv og 

hannrein. Både forskning og tradisjonell kunnskap viser f.eks. at simler med kalv er de mest 

sensitive, særlig i kalvingstiden.  

Standarder for påvirkningsområder er hentet fra forskningen oppsummert i artikkelen til 

Skarin og Åman (2014)
17

. Påvirkningsområdene der rein reagerer unnvikende på ulike 

forstyrrelseskilder når man måler effekten på intermidær og regional skala, er slik i henhold 

til forskningsresultatene:  

Forstyrrelseskilde Domestisert rein Villrein Caribou  

Tettsteder 2,5–12 km  2,5–15 km  3–9 km  

Gruver –  –  0,25–14 km  

Store veier 1–1,5 km  1–5 km  1,25–5 km  

Vannkraft –  4 km  3 km  

Kraftledninger 4 km  2,5 km  – 

 

Det er viktig å forstå at en påvirkningsområde ikke betyr at det aldri er rein der. Situasjonen er 

imidlertid slik at det store flertall av reinflokkene vil unngå området når de kan velge selv, 

men de “modigste” dyrene, ofte eldre hannrein og kastrater med noen følgedyr, vil kunne 
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 Anna Skarin, Birgitta Åhman. Do human activity and infrastructure disturb domesticated reindeer? The need 
for the reindeer’s perspective. Polar Biology, 2014. 
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velge å beite innenfor sonen. Dette skjer særlig hvis dyrene er vant til å motta kraftfor eller 

høy fra mennesker, slik som kjørerein, konkurranserein  og lederrein (heargi) er vant til.  

Lokalisering i påvirkningsområdet vil også skje med rein som kontinuerlig gjetes og holdes 

innenfor sonene. Slik gjeting gir høyere stressnivå og dermed lavere dyrevelferd. Lavere 

dyrevelferd gir lavere produksjon. En slik gjeting er også ressurskrevende og stressende for 

menneskene, samtidig som maskiner og utstyr slites og drivstoff forbrukes. Merarbeidet har 

selvsagt også alternativkostnader for reineierne. Ekstraarbeidet går utover reineiernes 

mulighet for andre kostnadsreduserende og/eller inntektsbringende aktiviteter. 

På ovennevnte bakgrunn har utreder kommet til påvirkningsområdene i Lákkonjárga, som 

fremgår av tabellen nedenfor. Sonene brukt i Leveäniemi-studien
18

 tas også med nedenfor, for 

å kunne sammenligne. Soneforskjeller skyldes konkrete vurderinger i angjeldende område, 

basert på utreders vurdering: 

Inngrepstype/for Manual Leveaniemi-studien D26 - Lákkonjárga 

  Skarin/Åhman 
 

Sone og kommentar 

Tettsteder og 
campingområder 2,5 - 15 2,5 1,5 km 

Gruver 0,25 - 14 14 0 km, gruver i D26 er nedlagt 

Toglinjer Ikke omtalt 1,5 Ikke relevant  

Veg og vegstier 1-10 1 - 1,5 1 km ved kjøretøybruk 

Tunnelluttak  Ikke omtalt  Ikke omtalt 

3 km i anleggsperioden 
3 km ved hundekjøring 
3 km i anleggsperioden, samme som veg 

Scooterløyper Inngår i turistanlegg 1 1 km ved kjøretøybruk 

      3 km ved hundekjøring 

Vindkraft 3,5 3,5 Ikke relevant  
Masseuttak og 
deponier Ikke omtalt 3,5 1,5 km, drift 

Kraftledninger 0-2,5 
 

50 meter: kV22, driftsperiode 
1,5 km: kV 132, driftsperiode 

    4 2,5 km: kV420 driftsperiode 

    
 

4 km: kV420 anleggsperiode 

    
 

0 km: Avfall/rester, rein setter seg fast 

Turistanlegg  0-12 Ikke omtalt 3 km i sommerland, anleggsperiode 

      2 km, driftsperiode 

Sommerstier Inngår i turistanlegg Ikke omtalt 1 km ved persongåing 

    
 

1,5 km gåing med hund i bånd 

    
 

2 km gåing med løs hund 

Småkraftverk Ikke omtalt Ikke omtalt 0,5 km driftsperiode, 2 km anleggsperiode 

Dyrket mark Ikke omtalt Ikke omtalt 0,5 km 
Vernede og fredete 
områder Ikke omtalt Ikke omtalt 0 km 
Hyttefelt og 
enkelthytter Ikke omtalt Ikke omtalt 1,5 km, samme sone for alle bygg 
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 Rennäringsanalys Leveäniemi, Gruvverksamhetens konsekvenser för Leavas och Gabna samebyer, 9.11.2014. 
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Crossbane Kvenvik Ikke omtalt Ikke omtalt 1 km, drift. «Gunstig» plassert. 

Senderstasjon Ikke omtalt Ikke omtalt 1 km, drift 

Oppdrettsanlegg Ikke omtalt Ikke omtalt 3 km i anleggsperiode, 2 km i driftsperiode 

 

7.2 Arealinngrep frem til 2016 

Arealinngrepene er kommet gradvis, eller “bit-for-bit”. Det følgende kartmaterialet er sortert 

etter inngrepstype og viser situasjonen i dag, jfr. objektjournalene i vedlegg 3. Videre viser de 

kumulative kartene anleggsperiode for nye inngrep, jfr. vedlegg 4, og til slutt oppsummeres 

situasjonen etter at også nye, kjente inngrep er kommet i driftsfase.  

Eksisterende bebyggelse, hytter, lakseanlegg i Ulddášvággi og Áilegasmast: 
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Eksisterende veier, veistier og sommerstier i terrenget: 

 

Eksisterende kraftverk Mathisfoss og Møllelv: 
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Eksisterende kraftlinjer: kV22 og kV132: 

 

Eksisterende scooterløyper, motorcrossbane i Kvenvik og hundekjøring i Mathisdalen: 
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Eksisterende sand- og grusuttak, deponier: 

 

7.2.1 Kumulativ inngrepssitatus pr. 2016 
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7.3 Arealinngrep i anleggsperiode 2016 – 2020 
Industriområde Lille Langnes, planlagte campingområder, Halde attraksjon og rasteplass: 

 

E6-utbyggingen og tunnelluttak: 
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Sivertelva og Møllelv kraftverk, anleggsperiode: 

 

kV420-utbyggingen og Áilegas hotell og vei: 
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7.3.1 Kumulativ inngrepsstatus 2016 – 2020

 

7.4 Kumulativ inngrepsstatus i driftsperiode fra 2020 

Nye planlagte tiltak i driftsfase: 
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8. Kartmessig oppsummering av arealinngrepene 
Den kumulative kartleggingen dokumenterer at distriktet over tid har opplevd et massivt press 

mot reindriftsarealene i vår-, sommer- og høstbeitene i Alta kommune. Presset kommer til å 

øke de kommende årene fram mot 2020, jfr. pkt. 7.3.1 ovenfor for deretter å avta noe når 

anleggsperioden for de kjente arealinngrepene er over, jfr. pkt. 7.4. Avtakelsen forutsetter 

imidlertid at det ikke kommer flere arealinngrep. Hvor sannsynlig en slik forutsetning er, er 

imidlertid høyst diskutabelt. 

Det er ingen tvil om at gjenværende, uberørte arealer er blitt og blir stadig mindre, etterhvert 

som som alle de planlagte utbyggingsprosjektene gjennomføres. Presset fra menneskelig 

aktivitet ute i naturen innenfor Lákkonjárgas områder er også økende, særlig fritidsaktiviteter- 

og hytter, reiseliv, sjørettet industri, kraftutbygging og nasjonal infrastrukturbygging som 

kraftlinje og E6.  

Inngrepene innskrenker bit for bit reindriftens områder og følgelig reindriftens fleksibilitet. 

Etter hvert som reindriftens tilpasningsmuligheter gradvis innskrenkes, oppleves problemene 

med arealinngrep som stadig større for reindriften. Noen hevder at tålegrensen for 

arealinngrep er nådd. Tålegrensen vurderes i neste kapittel. 

Slik ser den oppsummerte situasjon ut. Dagens scooterløyper er ikke tatt med på disse 

kartene.  

8.1 Status 2016 
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8.2 Status anleggsperiode 2016 – 2020  

 

8.3 Status driftsperiode fra 2020  
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Fargeforklaring til kartene ovenfor: 

 

 

9. Arealberegninger 

9.1 Lákkonjárga 
Totalarealet i Lákkonjárgas vår-, sommer- og høstbeite innenfor Alta kommune er på 744,45 

kvadratkilometer. I arealberegningen er yttergrenser satt etter eksisterende gjerdetraseer i 

sørvest, sør og i sørøst, og ikke etter distriktsgrense. Gjerdetraseer er valgt som grense fordi 

disse representerer de reelle beiter som er tilgjengelige pr. i dag. Avvikene mellom 

distriktsgrense og gjerdetrase er imidlertid ikke store, men de er der. Eksempelvis er det i 

området fra Oaggojávri og sydover, i grenseområdet til Orda, fravik mellom gjerdetrase og 

grense. I nord følger yttergrensen kystlinjen. 

Fredningsområdene er med i både totalarealet og i det berørte arealet som trekkes fra 

totalarealet, men ikke som egne sekundærobjekt. Disse områdene dekkes av arealinngrepene 

som finnes  innenfor fredningsgrensen og disses påvirkningsområder. Slik kommer 

fredningssonene indirekte til fratrekk i totalarealet. 

Det samme er tilfellet for innmark. Disse er ikke tilgjengelige i offentlige registre, men 

jordene er lokalisert i nærheten av bygder og tettsteder. Og da kommer innmark indirekte 

med. Når det gjelder utmarksbeite så er den ikke lagt inn som arealinngrep i 

arealberegningene, fordi de konkrete grensene ikke har vært tilgjengelige. Sambruk av 

utmarksbeiter finner derfor sted, men det kan ikke utelukkes at rein trekker seg unna områder 

hvor for eksempel husdyr beiter slik at arealinngrepet i realiteten er større. 

I arealberegningen er den del av påvirkningsområden langs kysten som “havner” i sjøen, 

selvsagt ikke med – selv om den vises i de skraverte kartene. 

Tallene for totalareal, berørt areal og uberørt areal i Lákkonjarga er slik: 

Område Areal (km^2) Andel 

Vår-, sommer- og høstbeiter innenfor Alta kommune 772,445 100,00% 

Område påvirkat av arealinngrep idag 422,819 54,74% 

Område påvirkat av arealinngrep i framtiden, anleggsperiode 485,095 62,80% 

Inngrepstype Farge

Bygninger, turistanlegg, hytter

Veier og tunnelluttak

Masseuttak og deponier

Kraftlinjer

Sommerstier og crossbane

Småkraftverk og oppdrettsanlegg

Gruver, innmark, verne- og fredete områder  Ikke kartfestet

Toglinjer og vindkraft  Ikke relevant
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Område påvirkat av arealinngrep i framtiden, driftsperiode 443,847 57,46% 

 

I et kakediagram ser resultatene slik ut for 1) dagens situasjon, 2) anleggsperioden for årene 

2016 – 2020 og for 3) driftsperiode for kjente inngrep fra år 2020. 
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9.2 Økologiske krav til inngrepsfrie soner 
Det finnes idag ikke noen vedtatt grenseverdi  i Norge eller Sverige for hvor stor andel av et 

reinbeiteområde som bør/skal være upåvirket av forstyrrelse. Men andre tilgjengelige kilder 

kan brukes for å vurdere hvor tålegrensene går. 

I Canada har det statlige Environment Canada i sin Canadian Caribou Revocery Plan fra 2012 

antatt at et beiteområde, for at det skal kunne anses som uforstyrret inkl. 

påvirkningsområdenene, må være på minst 65% uforstyrret areal for at reinflokken skal kunne 

utvikles på et naturlig vis. Nå kan det ikke med 100% sikkerhet påstås at forholdene i 

Cariboureinflokker i Canada er fullt ut sammenlignbare med reinflokker i Norge. Men 

forskningen viser at det er mulig å sammenligne erfaringene fra Caribou med erfaringene fra 

semidomestiserte  rein på regionalt nivå. Det gir derfor et sammenligningsgrunnlag, selv om 

man må huske på at det som skiller samisk reindrift fra Canadiske caribou-rein, er blant annet 

at samisk reindrift bestyres av mennesker etter nedarvede kunnskaper, mønstre og tradisjoner.  

Dermed er det i Norge ikke bare reinflokkene og landskapet som påvirkes av arealinngrep, 

men også reindriftsfamiliene. 

For caribou er det økologiske kravet slik: 
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I sum viser dette at arealinngrepene allerede over tid har forrykket den økologiske balanse i 

Lákkonjárgas reindrift. Kartmaterialet og arealberegningene viser at situasjonen med hensyn 

til arealinngrep kan karakteriseres som alvorlig for reinbeitedistriktet.  

Hovedgrunnen til at at det fortsatt kan drives bærekraftig reindrift skyldes etter utreders 

vurdering reindriftsfolkenes anvendelse av økt kapital- og arbeidsinnsats og kontinuerlig bruk 

av kunnskap om rein, landskap og effekter av arealinngrep i reindriften.  

Gjennom bruk av denne kunnskapen kan reinflokker og arealanvendelse styres og 

arbeidsinnsats og kapitalinnsats dimensjoneres i henhold til dette. 

10. Konsekvenser av tiltaket - beskrivelse oversatt fra samisk jfr. 

vedlegg 2 

10.1 Konsekvens for Lille Langnes og Áilegas-området 
Industiretableringen skremmer rein, bl.a. på grunn av at den medfører økt støy og ferdsel i 

området. Hvis lakseslakteriet etableres med det planlagte omfang og aktivitetsnivå, så 

medfører driftsperioden nesten like mye trafikk og støy som anleggsperioden man nå er inne 

i. Etableringen skjer i sommerbeitedistriktet, og sommerrein er mer sky enn eksempelvis 

vinterrein. Det ser man når man begynner å gå, da stikker reinen av og forsvinner raskt. 

I forhold til reinens unngåelse av varme og insekter vil etableringen ha en påvirkning. Reinen 

vil helt sikkert være redd for den nye aktiviteten i området. Når reinen unngår området, så vil 

de gå oppover og deretter sydover i dette området, mot Gierdduid. Reinen vil helst stikke av 

Påvirket beite 
35 % Upåvirket beite 

65 % 

Canadian caribou recovery planning 
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mot oppoverbakker, og der er det motbakker i nærheten på andre siden av E6. Simler med 

kalv vil være de som skyr området mest, selv om også hannrein vil unngå området i 

fremtiden. 

Når reinen først kommer lenger opp, så er det motbakker mot sør som fører til at reinen lettere 

på denne årstiden trekker dit når den blir skremt lenger nord. På denne måten strømmer 

flokken ganske lett mot sør før den skal, fordi den ikke får fred til være i området på den 

måten den er vant til. Da snur flokken mot sperregjerdet i sør, men stopper antakeligvis noe 

opp dersom det ikke kommer mennesker etter og det som først skremte den stilner. Men det er 

ikke situasjonen her, dessverre, som følge av etablering av permanent industrivirksomhet. 

Tidlig vår får reinen ikke beitet i de områdene hvor industrien etableres. Der er det vanligvis 

gode beiteforhold og tidlig bart. Derfor vil reinen snu sydover. Tidlig vår er det en stor 

ulempe at det industri i dette området, det hadde vært viktig at reinen får beite i fred i dette 

området fordi her begynner gresset å spire tidlig. Reinen vil ikke slippe seg ned i det hele tatt, 

men holde seg høyere oppe hvor det ikke er like bra beite på denne tiden. 

Da samles flokkene i større grad på andre plasser på grunn av hotellet, og da er det ikke så 

mye beite til hver rein. Reinens kondisjon blir da ikke like bra fordi de ikke har fått beitet i 

fred slik de selv ønsker som følge av at de presses tidligere mot de høyeste snaufjellene. 

Simlene blir mer melkerike når de får beite gress i fred så tidlige som mulig, det fører til at 

kalven vokser raskere og blir større. 

Men reinen vil normalt til en viss grad kunne venne seg til enkelte arealinngrep etter hvert, og 

muligens være noe mindre redd etter noen år. Det betinger at aktiviteten avtar etter 

anleggsperioden. Da er det vanligvis en mulighet for at noen hannrein kommer tilbake, og 

spesielt reinen som tidligere har holdt seg i området. Men etableringen av den planlagte 

industriaktiviteten vil være av et så stort omfang at en tilvenning til det ikke vil være mulig i 

denne saken. Landskapsendringen og økningen i aktivitetsnivået blir dramatisk mye høyere 

enn tidligere, og området må nok betraktes som permanent tapt for reinbeite. 

Gierddut, som også er et bra sted på varme og insektrike dager, dit flykter nok flokkene når de 

blir skremt i Áilegas-området. Gierddut og Áilegas er nemlig tilknyttet hverandre i en 

reindriftsmessig sammenheng, det er bare en dal mellom disse. Over dalen er det også mange 

reinstier. Det fører til at reinen vil snu seg mot disse fjellene, der er også motbakker og 

antakeligvis lite som skremmer reinen nordover igjen. På nordsiden, på Toften, er det både 

begyggelse og trafikk som skremmer. 

Et tiltak som konsekvens av ovennevnte er at reingjeterne må gjete mer intensivt og oftere snu 

flokkene nordover igjen mot halvøya. Det innebærer mer forstyrrelse og jaging for reinen. 

Hvis man for eksempel flytter med hannrein- og fjorårskalvflokken til området ovenfor Lille 

Langnes, så vil disse raskt bli skremt sørover igjen når det oppstår bråk og forstyrrelse. 

Terrenget vil bli forandret som følge av etableringen med tilhørende vei. Reinen ser dette lett 

og blir nok skremt. Særlig i bygge- og anleggsperioden er det forventet at forstyrrelsene blir 
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store. Reinen får ikke fred til å vandre og oppholde seg i området slik den har gjort tidligere, 

etter stiene de bruker å følge. Før har det ikke vært et så høyt aktivitetsnivå her.. 

Industrivirksomheten og menneskelige og maskinelle aktiviteten vil nok skremme rein. Det 

som distriktet frykter aller mest, og som det er stor sannsynlighet for, er at reinflokkene 

begynner å permanent unngå Lille Langnes. Hele neset blir asfaltert og bebygd. Og når 

området endres slik, vil manglende rein her medføre at også andre flokker i nærområdet vil bli 

skremt bort –fordi Lille Langnes og de tilliggende områdene brukes i sammenheng. 

10.2 Konsekvens for Lákkonjárga reinbeitedistrikts sommerområder 
Hvis flokken forlater Áilegas-området, så viser distriktets tradisjonelle kunnskap at flokken 

ikke vil stoppe før i Dálbmeašgiera – som er flere mil unna. Når flokkene må forlate sine 

tilholdssteder, så finnes ikke høvelig terreng å stoppe i over en lengre periode før i nevnte 

område. Men reinen vil nok midlertidig stoppe i dalførene som er før, det vil si på begge sider 

av Gierdduid. 

Erfaringskunnskapen viser også at når flokkenen ankommer Dálbemávžegiera, så vil den ene 

delen av flokken snu og følge Govdavággi-dalføret mot Vuorašnjárga. En annen del av 

flokken vil vandre mot Suolojávri, på begge sider av Vilgesrášša. På østsiden vil flokkene 

følge Skáhčasvággi og videre til Dihkkágeaidnu, mens den andre kanten av flokken vil følge 

Geinnodatvággi. Her vil reinene strømme etter Geinnodatvággi og fram til Suolojávri og 

videre derfra til Ulddašvággi. Noen flokker vil nok vandre til Guontánrášša og derfor presse 

mot sommer sperregjerdet.Mye vil avhenge av vindretning og vindstyrke, og hvor store  

flokker om samler seg. 

Det er også meget sannsynlig at noen flokker vil gå i en bue mot Bognelv og mot 

Luovosvárri, særlig vil dette skje tidligsommer og midt på sommeren. 

På Vuorašnjárga og de stedene som beskrives ovenfor vil det allerede være større og mindre 

reinflokker fra før, og da samles det altfor mye rein i disse områdene. Slik vil ikke 

sommerområdet bli utnyttet optimalt. 

I noen område i de sydligste deler av distriktet kan det oppstå tråkkskader og marken vil bli 

“doldiluvvat”, dvs. et resultat av tråkkskader, særlig der hvor flokkene samler seg. Samtidig 

vil arealene lenger nord som reinen forlater bli stående nærmest ubenyttet. 

Når arealene ikke lenger kan benyttes optimalt slik man tradisjonelt har brukt å gjøre, så er 

dette ikke bra for reinen. Reinflokkene finner ikke roen og får ikke fred til å beite, særlig 

gjelder dette reinen som har måttet forlate “sitt” område. Dette kan føre til at reinens 

kondisjon ikke utvikler seg slik den skal, og resultatet av dette er lavere dyrevelferd og at 

kalveprosentene går ned. 

For menneskene medfører dette merbelastning, fordi flokkene må gjetes og jages mer i en 

periode hvor flokkene skal gå uforstyrret, fordi flokkene må mer aktivt holdes innenfor de 

områder hvor den naturlig skal oppholde seg. 
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Dette går utover lønnsomheten  reindriften. Kostnadsnivået øker samtidig som avkastningen 

avtar 

10.3 Konsekvenser i forhold til nabodistrikter 
Når flokkene forstyrres mer på de nordlige deler av sommerbeitene sine, så holder flokkene 

seg ikke like godt innenfor distriktsgrensene. Da øker risikoen for at flokker går inn i 

nabodistriktene og blander seg med reinflokkene der. Særlig gjelder dette Orda, Joahkonjárga 

og Spalca. Særlig er risikoen stor for at flokkene krysser distriktsgrensene i områder hvor 

sperregjerdene fortsatt ligger under snøen, slik det nesten alltid er tidlig på sommeren. Dette 

kan avbøtes med økt menneskelig og maskinell innsats langs grensene – som er på mange mil. 

Dette er imidlertid ressurskrevende og kostnadene er betydelige. 

10.4 Bruken av Áilegas-området innskrenkes – innvirkning på det sentrale 

sommerbeitet 
Reiens bruk av halvøya og opphold på Lille Langnes avskjæres med industrietableringen. 

Området innskrenkes og reinen får ikke lenger oppholde seg og bevege seg i området på en 

naturlig måte. Noen hannrein vil fra naturense side ønske å fortsatt komme ned til kystlinjen, 

men industrivirksomheten med tilhørende aktiviteter vil nok fungere som et skremsel for alle 

dyrekategorier. Og slik innskrenkes dere beiteland og oppholdsområde. Et resultat kan være at 

når flokkene ikke lenger holder til her, men trekker seg til områdene ovenfor, da snur disse i 

stedet sydover og fører til økt konsentrasjon av rein i øvrige deler av sommerdistriktet. Slik 

påvirker mindre bruk av dette området de øvrige områder i distriktet på en negativ måte. 

I sum fører dette til kortere beitetid for hele distriktet når flere rein reinflokker konsentreres på 

et stadig mindre gjenværende område. 

10.5 Konsekvens mot sør – mot Dálbmeávžegiera 
Kortere beitetid i de nordlige områder fører til at flokkene må snu tidligere, og slik samles 

flere reinflokker mot sør – hvor sommersperregjerdet fra Bognelvdalen til Kåfjord stopper. En 

slik konsentrasjon mot dette sperregjerdet er meget uheldig, særlig hvis det skjer altfor tidlig 

på sommeren. Området mot gjerdet blir utsatt for tråkk og sesongbeitet tar slutt mye tidligere. 

Et resultat er at flokkene må slippes tidligere til den sydlige del av sommerbeitet. Og når dette 

skjer, så vil også dette områdets beitetid forskyves på en uheldig måte. 

10.6 Konsekvens på Oaggoskáidi, Ditnuidskáiddit og Joalosskáidi 
Forskyvningene av beitetider som forklart ovenfor medfører at flokken kommer tidligere til 

områdene Oaggovárri, Oaggoskáide, Ditnuidskaiddiide og Joalosskáide. I disse områdene kan 

flokkene ikke av reindriftsmessige grunner oppholde seg så lenge på denne tid av året, slik at 

dit bør flokkene ikke ankomme for tidlig. 

En av årsakene er at gjerdet på vestsidne, mot nabodistriktet, er i dårlig forfatning. Den er 

ikke i en slik stand at den klarer å stoppe Lákkonjárga-flokken når det forskyves tidligere og 

hardere mot disse gjerdne, for eksempel  på høstsommeren allerede. Flokken begynner å gå 

gjennom og under gjerdet, og når noen rein først er kommet på andre siden så er det mye 
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enklere for andre rein å følge etter. Da kan det oppstå store sammenblandinger med Orda-

distriktet, og det vil være en katastrofe for både dem og for Lákkonjárga. Dette vil også ha en 

indirekte effekt på det andre nabodistriktet, Joahkonjárga, som også skal flytte forbi i denne 

perioden etter tradisjonelt mønster og i henhold til avtalen mellom reinbeitedistriktene i 

Midtre sone i Vest Finnmark reinbeiteområde. 

Hvis distriktene får sammenblanding i denne perioden, vil det føre til ekstraordinært mye 

merarbeid å skille disse store flokkene. 

10.7 Konsekvens for høstområdene 
Flokken kan ikke holdes innenfor ovennevnte områder så veldig lenge, når den først er 

ankommet dit. Da oppstår behov for å slippe flokken videre til Gurpmovuopmi og Nuhppi. 

Dette medfører selvsagt et høyt reintall innenfor disse områdene tidligere enn det burde, det 

blir større reintetthet og tråkkskader oppstår lettere og tidligere. Samtidig etableres det nå stor 

anleggsvirksomhet og ny infrastruktur, nemlig den nye KV420-kraftlinjen. Bilveien som nå er 

etablert i forbindelse med utbyggingen, har allerede denne sommeren medført en dramatisk 

økning i ferdselen i området. Blant annet har ulike hundekjørere oppdaget dette, og intensivert 

sin bruk av veien og området til daglig trening med hundespann. 

I forhold til gjerdene i området oppstår det også en problemstilling, på samme måte som i 

punktet ovenfor. Det oppstår en meget stor risiko for at man mister deler av flokken over 

Garrajohká og Vuoldeávži og over til Náššá, eller vestover over til Orda. Da oppstår det i 

tilfelle en større sammenblanding. Det vil medføre et meget stort ekstraarbeide samtidig som 

høstslaktingen også blir negativt påvirket.  

Dagens gjerdeløsninger i området er ikke gode nok til å takle økt trykk i dette området i denne 

tid av året, og disse må eventuelt kraftig forbedres. Særlig er risikoen stor når det oppstår 

forstyrrelser i Gurpmovuopmi. Byggingen av kV420-linjen gjennom Gurpmovuopmi på 

langs, samtidig som det er en stor økning i fritidsaktivitet med hunder i området som følge av 

«åpningen» av området med oppgradert og ny vei, gjør denne risikoen høyst reell. 

Med større reintetthet og større flokker her så tidlig i denne perioden så oppstår det et stort 

merarbeid med tilhørende merkostnader. En slik tilpasning medfører et generelt høyere 

kostnadsnivå til drift. I tillegg gir en slik tilpasning lavere produksjon i hele reinflokken. 

Dermed påvirkes reineiernes økonomi som helhet. 

Men det verste scenariot er at en slik tilpasning medfører betydelig større risiko for 

sammenblanding med nabodistriktet Orda. 

10.8 Konsekvens for Lákkonjárgas drift i Midtre sone 
En sammenblanding i denne perioden, slik som forklart i forrige punkt, ville være en hendelse 

som vil påvirke hele reindriften i Midtre sone. Både flytting, slakteuttak og gjerdearbeid blir 

påvirket negativt. Dette fordi arealbruken mellom distriktene i Midtre sone er regulert i den 

privatrettslige avtalen nevnt ovenfor, hvor de ulike distriktenes flyttetider og flytteleier, samt 

øvrig reindrift, er meget detaljert avtalt og regulert. Avtaleparter er alle reinbeitedistrikter i 

Midtre sone. Derfor er det for et distrikt ikke så enkelt å bare tidsforskyve arealbruken og 
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eksempelvis slippe flokken ut på høstbeitene utenom de avtalte tider. En forskyvning vil 

måtte stoppe opp, noe som medfører at reinflokkene vil bli gående og presse mot 

sperregjerdene i lengre perioder. Det vil gi betydelig lavere produksjon i flokken, dvs. 

inntektstap. 

Midtre sone er ca. 25% av reindriften i Norge, når man ser på antall rein og antall mennesker 

involvert i reindriften. Og når driften er sammenbundet og koordinert på denne måten i hele 

sonen, så må enkeltdistrikter være varsomme med å inngå avtaler som kan forrykke hele 

avtaleverket – og slik “flytte” ulemper over på andre sesongbeiter og slik forstyrre hele 

sonens arealbruk. 

Og det er nettopp dette som kan skje når beitetiden innenfor sommerområdet forkortesi dette 

tilfellet og beiting og opphold med rein må forflyttes til neste sesongbeite før tiden. 

10.9 Konsekvens for vinterbeiter, på toppen av klimaendringene 

Hvis man likevel lykkes med å flytte tidligere inn på høstbeitene, så vil høstbeitet bli brukt 

opp tidligere. Da må man starte flytting inn til vinterbeitene tidligere. I dagens klimasituasjon, 

hvor verden og særlig Indre Finnmark blir stadig varmere, så opplever reindriften at vann og 

elver ikke får islag så tidlig som før. Og snøen kommer også senere enn den gjorde før i tiden. 

Den følgekonsekvensen som arealinngrepet medfører i dette tilfellet er at man likevel må 

foreta innflytting til vinterbeitene selv om snøen ikke er kommet og selv om elver og vann 

ikke har fått et holdbart islag. Vinterbeitene er heller ikke naturlige barmarksbeiter. Når man 

tvinges til å gå inn på vinterbeitene før snøen kommer, så har dette meget store og negative 

konsekvenser. Både for landskapet, reinen, menneskene og driftsutgiftene. 

En viktig konsekvens ved tidlig innflytting til vinterbeitene, er at de ubeitede områdene tar 

slutt alt for tidlig på vinteren. Særlig skjer dette hvis man må gjete og la flokken beite i 

kjerneområder i den perioden den første snøen kommer. Hvis temperaturen er av en slik 

beskaffenhet, så vil disse områdene låses ved et islag allerede da, og være totalt utilgjengelige 

senere på vinteren. “Bodneskárti” oppstår, det vil si et islag som går delvis inn og blant 

reinlavens struktur, og fryser disse inn. Dette skjer hvis reinen tråkker i områder hvor nysnøen 

ligger som et førstelag på mark som ikke er frosset. Da varer ikke vinterbeite så lenge som 

den normalt skal vare. 

10.10 Konsekvens for flokkens optimalisering og samhandlingen med 

nabosiidaer 
Når vinterbeitet ikke varer så lenge som det skal, så må vintersiidaene i større grad la flokken 

beite nær siidagrensene og noen ganger på dem. Det øker risikoen for sammenblandinger, noe 

som medfører ekstraarbeid for menneskene og forstyrrelse for reinflokkene når disse stadig 

må samles og kjøres gjennom skillegjerder. På vinterbeite er det nemlig ikke sperregjerder 

mellom de ulike vintersiidaene. I Kautokeino-reindriften, som Lákkonjárge er en del av, er det 

cirka 50-60 vintersiidaer som interagerer med hverandre i et dynamisk beitesystem gjennom 

hele vinterhalvåret  i et område som formelt er fellesbeite uten formelt fastsatte grenser, men 

hvor ulike siidaer likevel har sine kjerneområder. 
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Når rein forviller seg inn i nabosiidaene, så medfører det at reineier må planlegge egen 

reindrift også i forhold til disse. Eksempelvis innvirker dette på uttak av slaktedyr om 

vinteren, fordi det blir vanskeligere å optimalisere slakteuttaket når hele flokken ikke er 

samlet samtidig. Da er det neste umulig å velge ut de mest hensiktsmessige slaktedyrene. Man 

ser ikke helheten i valget av hvilke dyr som skal slaktes og hvilke dyr som skal være livdyr. 

Gjeting og opphold med flokken på siidagrensene medfører også at forholdet til nabosiidaene 

kan bli dårligere, for da tvinges siidaene til å tilpasse egen vinterbeiting i forhold til naboene. 

10.11 Konsekvenser for vårflyttingene 
Når vinterbeitet tar slutt før tiden, så oppstår det behov for tidligere vårflytting. Alternativet 

kan være å iverksette foring i denne perioden. Men dette er en stor merkostnad og reineiere 

har også sett at dette kan være uheldig for lavbeitene å tilføre nye vekster her. Man må huske 

på at hele grunnlaget for den samiske reindriften gjennom tidene har vært at reinen skal klare 

seg med det den finner i naturen. Vintersiidaene tilhørende Lákkonjárga har ikke noen utstrakt 

tradisjon for foring av rein. Foring har dermed også en kulturell konsekvens som mange er 

skeptiske til. Foring endrer også reinflokkenes adferd, og på sikt muligens også reinens evne 

til å overleve ute i naturen uten foring. 

Når flokken må ankomme vår- og sommerbeiter tidligere, så blir behovet enda større for 

beiteområder hvor det blir bart tidlig. Áilegasområdet inkludert Lille Langnes er jo nettopp ett 

av hovedområdene i Lákkonjárga, som reinen har bruk for i denne periodene. 

Og når det nå etableres infrastruktur som hindrer reinens naturlige, tillærte adferd og opphold 

i dette område, så må flokkene bevege seg til andre områder med dårligere beiteforhold. 

Derfor oppstår det en dobbel, negativ effekt: 

1. Flokken tvinges for tidlige inn på sommerbeitene i Lákkonjárga 

2. I tillegg er nettopp områdene hvor beitet er tilgjengelig som følge av gode snø- og 

isforhold, beslaglagt og forstyrret. 

10.12 Konsekvens for bygder, forholdet til lokalbefolkningen på kysten og 

renommeet til reindriftsnæringen 
Et resultat, i tillegg til at reinen må lide mer på grunn av arealinngrepet akkurat i denne 

sårbare perioden, er at en større de av flokken i større grad blir presset inn mot bygdene og 

bebyggelsen hvor det blir grønt først – særlig langs innmark. For eksempel i Melsvik, Talvik, 

Storsandnes og Bognelvdalen i større grad enn i dag. Det kan medføre at bygdefolk opplever 

mer reinplage, når flokkene blir presset mer enn normalt inntil disse områdene. 

Det er ikke bra når det blir mer rein og større flokker i nærheten av bebyggelsen fordi det kan 

være negativt for foholdet mellom reindriftssamer og de fastboende. Relasjonen som kalles 

“verddevuohta” kan bli dårligere. Ofte så fremstilles også slik saker som konfliktsaker i 

mediene. 

Og det er negativt for distriktet spesielt, og reindriften generelt. 
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10.13 Konsekvens i forhold til farer i naturen 
I tillegg til at distriktet mister gode beiteområder og et område hvor spesielt hannreinen 

oppholder seg, så forskyves reinflokkene inn i områder med større innslag av farer. 

Steinsprekker kan for eksempler knekke ett eller flere bein hos rein, noe som i verste fall fører 

til en pinefull død, eller at områder med farlige elver blir hyppigere brukt av reinen. 

Å unngå at rein oppholder seg i områder med større innslag av slikt terreng, er viktig i 

reindriften.  Man kan også tenke seg å gjerde inn industrivirksomheten. Men et gjerde i dette 

området, i nærheten og på reinens vandringsleier kan tenkes å være mer negativt. Ulempene 

er minimum i to kategorier, for det første at gjerdet kan fungere som en fysisk barriere for 

reinen – særlig i et område hvor det aldri har vært gjerde før og hvor gjerdet er synlig på lang 

avstand. Reinen kan bli så stresset at den ikke nærmer seg området engang. Da snur den og 

beveger seg i motsatt retning, og slik nyttegjøres ikke området lenger som beite- og 

oppholdsland. Gjerdet kan også hindre bruk av trekkleiene i nærheten. 

Når dette viktige neset avskjæres for reinbeite, så vil trekkleiene inn i området også tapes. Da 

tapes også et viktig oppholds- og luftingsområde. Og det har store negative konsekvenser for 

reinens ve og vel, for produksjonen og for distriktets driftsmessige økonomi slik som forklart 

ovenfor. 

10.14 Konsekvens i forhold til reinens vandringsleier 
I området ovenfor er det flere vandrings- og trekkleier for rein. Dette medfører at disse også 

blir påvirket. Når det kommer industrivirksomhet på området, så vil det medføre at reinen 

ikke lenger tør å bevege seg i området eller i nærheten. Rundt området etableres det en 

unnvikelsessone. I brattere terreng er reinen mindre trygg fra naturens side enn på flatere 

mark. Og i dette området er disse trekk- og vandringsleiene nettopp i et det brattere terrenget 

ovenfor. Konsekvensen er at når reinen begynnre å unngå området fremfor å trekke dit, så vil 

leiene som fører reinen i riktig retning både vår, sommer og høst bli stadig svakere og til slutt. 

Konsekvensen er at området til slutt ikke brukes av rein. 

Under reinsamlingen kan også fravær av slike leier, noe som oppstår når reinens bruk av disse 

avtar, føre til at det blir vanskeligere å få rein til å trekke etter vante mønstre fordi leiene ikke 

lenger finnes eller er nylig brukt. Dermed gir industrietableringen ikke bare et direkte og 

indirekte beitetap, men også merarbeid ved at samling av rein vanskeliggjøres fordi den 

naturlige samlingsmåte ikke lenger fungerer like godt. 

10.15 Konsekvens for reinens hvilesteder og stier 
I tillegg til industrietableringen planlegges det etablering av to store vannreservoar på 

fjellhyllen over tunnellen, med tilhørende vei opp. Dette området er også et godt område for 

reinen å være i. Der kan den både beite og hvile. En ny vei her vil forstyrre denne bruken av 

området, og kan i verste fall føre til at reinen slutter å bruke også dette delområdet. 

Denne hyllen hadde vært viktig å beholde mest mulig uberørt, særlig når hele Lille Langnes 

nå ikke lenger kan brukes av reinen. Dette vil påvirke distriktets samlede arealbruk, og 

tillegget med to store vanntanker med tilhørende vei opp skaper en tilleggsbarriere-effekt og 
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forsterker dermed de negative effektene på reinens hvileplasser her, beitebruken og reinstiene 

i området. 

10.16 Forstyrrelsesmessige konsekvenser 
I byggeperioden vil det være forstyrrelser for reinflokkene. Det har man mye erfaring med 

allerede fra denne sommeren, flokken har totalt unngått dette området i sommer. 

Anleggsperioden har derfor store, umiddelbare konsekvenser for reindriften. En følgeeffekt 

som er enda mer alvorlig på sikt, er at flokkene venner seg til at de ikke skal oppholde seg i 

dette omrdet. Først da kommer den store, langsiktige konsekvens, det vil si fra neste vår og 

sommer. 

I tillegg vil driftsperioden medføre menneskelig aktivitet og trafikk i området, nye lukter og 

nye lyder vil finnes i området. Reinen er meget sensitiv for slikt. Driftsperioden for industrien 

vil være hele året, slik at området ikke får “hvile” i sommerhalvåret når reinflokkene er ved 

kysten.  

Når en vei etableres opp til vannreservoaret, så er distriktets erfaring fra andre steder at 

områder med nye veistubber oppfattes som “åpnet opp” for resten av samfunnet. Dette 

genererer mer ferdsel i sum. Mennesker med for eksempel hunder er ekstremt forstyrrende for 

reinflokkene, og kan medføre at flokkene skremmes enda lenger bort fra området og hele 

fjellet – og etterhvert lærer seg dette og forlater område permanent. Det vil i tilfelle ødelegge 

mye for distriktet. 

11. Samlet konsekvens 

11.1 Oppsummering 
Beskrivelsene i vedlegg 2 (oversatt ovenfor) er gjort ved hjelp av tradisjonell kunnskap. 

Utreder har deretter systematisert vurderingenes implisitte fagforståelse og sortert disse 

nedenfor i forhold til hovedparametrene rein, landskap og mennesker ut fra lokal, intermediær 

og regional skala. Konsekvenser er både direkte, indirekte og kumulative.  

 

Oppsummering viser at reineierne blir sannsynligvis påvirket ved at inngrepet medfører 

merarbeid og merkostnader, lavere lønnsomhet og større risiko for at behov for eksempelvis 

foring oppstår. Men foring er egentlig ikke et ønsket alternativ i den fremtidige utviklingen av 

reindriften. Når det gjelder merarbeid så gir det økt slitasje på mennesker i form av at arbeidet 

Lokal skala Rein Landskap Mennesker

Direkte Holder seg unna Lille Langnes Industri og høydebasseng etableres Må øke gjeting på sydsiden/vanskeligere reinsamling

Indirekte Disoptimal beiteutnyttelse/området brukes ikke Redusert uberørt areal totalt Mindre handlingsrom i beitetilpasning og merarbeid

Kumulative Lavere beiteutnyttelsesgrad i området Permanent landskapsendring Økt driftsrisiko

Intermediær skala Rein Landskap Mennesker

Direkte Mer rein andre steder/økt beitetrykk Mer tråkk og gjødsling i øvrige områder Mer intens gjeting

Indirekte Mer stress og lavere produksjon på alle dyr Kortere beitetid i sommerdistriktet Slitsomt, kostbart, økt risiko, mer konflikt

Kumulative Negativ adferdsendring læres hos rein Endret plantevekst/økologi Lavere lønnsomhet/mindre rekruttering

Regional skala Rein Landskap Mennesker

Direkte Økt risiko for sammenblanding Lavere beitetrykk på gressbeite, økt på lavbeite Merarbeid, velfungerende driftsmønster forstyrres

Indirekte Større ansamling og beitetrykk på høstbeitene Disoptimal beitebruk, gir kortere samlet beitetid Stress og slitasje på mennesker og utstyr

Kumulative Tidligere inn på neste sesongbeite, vinter Barmarksbeite- og kjøring på vinterbeite Lavere lønnsomhet/høyere risiko/mindre velferd
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blir tyngre gjennom økt antall mil på ATV og scooter, det må gjetes mer, flere kontrollturer 

må tas osv. Antall feltdøgn vil øke betraktelig. 

En indirekte konsekvens intermediært er at trykket øker på andre beiteområder innenfor 

samme sesongbeite, og at dette trykket etterhvert kan forplante seg til øvrige sesongbeiter. En 

uheldig dominoeffekt med hensyn til beitebruk oppstår. Det gir økt slitasje ikke bare på 

mennesker og rein, med også på landskap og infrastruktur som f.eks. maskinger, gjerder og 

anlegg. Særlig uheldig er det at grønnbeitetiden reduseres, mens lavbeitetiden må øke. Ideelt 

sett burde heller grøntbeiteperioden økes i fremtiden, og lavbeiteperioden reduseres. Men nå 

blir det motsatt, og en uheldig tilpasning motiveres. 

Som utredningen har avdekket og som vi også vet generelt, er reindriften avhenging av 

fleksibilitet for å kunne parere vær, vind og omverdenen. Kumulativt ser vi at arealinngrepet 

reduserer reindriftens fleksibilitetsmulighet i arealutnyttelsen, valg- og tilpasningsmulighetene 

blir stadig innskrenket. Mindre fleksibilitet i beiteanvendelsen gjør det enda vanskeligere å 

håndtere klimaforandringer, både de som allerede oppleves og de som vil komme. Totalt gir 

den økte usikkerheten høyere forretningsrisiko for reindriften som helhet. Dette er kanskje det 

største problemet på sikt. Spørsmålet er om den økte risikoen i det hele tatt kan kompenseres, 

og eventuelt hvordan.  

Og når risikoen øker og lønnsomheten ikke gjør det samme i et reinbeitedistrikt som 

Lákkonjárga, hva betyr det i forlengelsen for både den enkelte reindriftsfamilie, for vinter- og 

vårsiidaene og for reinbeitedistriktet som helhet? En usikkerhet oppstår. 

Høy risiko skal jo som kjent i vanlig finansteori følges av et høyere avkastningskrav fra 

produksjonen. Det er utfordrende, og nærmest umulig i reindriften alene, å sikre en høyere 

avkastning som refleksjon av den økte risiko. Og en slik høyere risikotaking, selv om den 

skulle gi noe mer avkastning – er neppe ønskelig. Å operere i en næring med høyere risiko er 

mer belastende for menneskene, fordi sannsynligheten for uheldige situasjoner øker jo. Det 

gir økt stressnivå, som ikke alle ønsker.  

En sannsynlig kumulativ konsekvens av inngrepet er at reindriftens primærproduksjon 

reduseres på grunn av arealinngret. Det reduserer mulighetene for reindriftsbedriftene til å 

kunne øke lønnsomheten, eventuelt opprettholde samme lønnsomhet med et lavere risikonivå. 

Og kan tapet av disse inntektsmulighetene kvantifiseres og kompenseres? 

11.2 Påvirkningsomfang og risikovurdering av konsekvensene 
For å vurdere konsekvensene tiltaket med tilhørende vei, høydebasseng og aktivitet 

innebærer, må arealinngrep risikovurderes i forhold til reindrift. Det gjøres vha. ROS-

modellen
19

, som er en risiko- og sårbarhetsanalyse myndighetene ofte bruker bl.a. i 

arealplanlegging. Vurderingen i forhold til primærobjektet, det vil si Lille Langnes 

Industriområde med høydebassen og vei, gir følgende resultat i anleggsperioden:  

 

                                                           
19

 ROS-analyser i arealplanlegging, veileder 20.6.2013. Plan- og temadatautvalget i Oslo. 
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Risikovurderingen gir følgende resultat: 

 

 

 

Fargekoder med hensyn til behovet  for tiltak: 

Tegnforklaring         

Tiltak Ikke nødvendig Bør overveies Skal overveies Nødvendig 

Skalering konsekvenser 1-3 4-6 7-9 10 
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Metodikken klassifiserer konsekvenser og sannsynligheter for at disse oppstår. I reindrift kan 

for eksempel en sannsynlighet på 50 % bety at konsekvensen i løpet av hver 10-års periode 

inntreffer i 5 av årene, uten at man kan spesifisere hvilket av årene. 

Klassifiseringen av påvirkning og risiko for rein, mennesker og landskap i ulike geografisk 

skalaer gir den sammenveide konsekvensen som dette inngrepet får. Effekten av denne vil 

være preget av at den kommer jo på toppen av alle tidligere arealinngrep, det vil si den 

kumulative effekt. Og det er nettopp den som bør danne grunnlaget for vurdering av tiltak, 

herunder kompensasjon. 

11.3 Samlet risikovurdering av Lille Langnes-utbyggingen i forhold til 

reindriften 

Dersom man hadde vurdert tiltaket isolert og kun lokalt, dvs. ikke sett på den kumulative 

situasjon både for reindrift og sumvirkningen av alle arealinngrep, ville tiltaket antakeligvis 

havnet i mye større grad i grønn og gul sone. Det kumulative perspektiv som trer frem når 

man kartfester arealinngrepene som fremgår av objektlistene, samtidig som man gjør en 

reindriftsfaglig analyse med et intermediært og regionalt perspektiv, så avdekkes imidlertid at 

dette ikke ville være en riktig konklusjon. 

Den kumulative situasjon med hensyn til reindriftsmessige sesongforhold og øvrige 

arealinngrep i dette distriktet, jfr. vedlegg 1, 2, 3 og 4, gjør at utreder klassifiserer 

konsekvensene av dette tiltaket til 9 og 10, det vil si røde soner, i lokalt og intermediært 

perspektiv, og 6 i et regionalt perspektiv, det vil si gul sone.  

Det betyr at tiltak er nødvendig å etablere i forhold til reindrift.  

11.4 Konklusjon 
Ved bruk av tradisjonell reindriftskunnskap og gjennom bruk av den kumulative metode 

konkluderer utreder med at eventuelle positive, direkte konsekvenser av naturinngrepet er 

ikke-eksisterende fenomener for reindriften i denne saken.  

Utbyggingen har kun negative effekter for distriktets reindrift. 

12. Null-alternativet og øvrige arealinngrep 
Metodisk kan det være fruktbart å vurdere arealinngrepet og dets konsekvenser opp mot det 

såkalte 0-alternativet, som kan defineres som at arealinngrepet ikke gjennomføres. Det som er 

klart er at Lille Langnes ville uansett blitt brukt som en midlertidig lagringsplass for masser 

fra tunnellen i anleggsperioden. Men Statens vegvesen ville normalt tilbakeført området til 

tilnærmet opprinnelig stand med bl.a. tilsåing.  

En slik tilbakeføring ville ikke ha medført etablering av noen permanent industriaktivitet på 

området. Dermed ville mellomlagringen hatt en tidsbegrenset effekt mht. støy og aktivitet, og 

området kunne fortsatt blitt brukt av distriktets reindrift innenfor de muligheter som de 

fremtidige forholdene muliggjør, bl.a. ved å gjennomføre et aktivt tilvenningsarbeid i forhold 

til reinen. Dette er imidlertid ikke mulig når det nå etableres industri på permanent basis her. 
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Når det gjelder inngrepsvurdering av Lákkonjárga-halvøya, så var etableringen av vei og 

sendermast et betydelig inngrep på Áileges-fjellet. Distriktet har siden dette inngrepet kom på 

70-tallet, etter beste evne forsøkt å tilpasse seg. Den mest dramatiske tilpasningen har vært at 

man avsluttet en flerehundreårig bruk av området som et høyverdig kalvingsområde. Området 

måtte i praksis forlates som kalvingsområde.  Gjennomgangen av bruk av området til kalving 

etter at mast og vei ble etablert, viser nemlig at forsøkene med kalving i dette området på 90-

tallet og 2000-tallet ble avsluttet. Kalvingene ble gjennomført i så mange år at man også fikk 

erfart og isolert den langsiktige tilvenningseffekten for simleflokkene. Selv etter at denne 

effekten slo inn, valgte man å avslutte kalving her. En nærmere analyse av grunnene omfattes 

ikke av denne vurderingen, og dermed heller ikke hvilke tiltak som må til for at området igjen 

skal kunne brukes til kalving. Men utreder har grunn til å tro at arealinngrepet må ha spilt en 

rolle her. Dette fordi inngrepet er en viktig landskapsmessig forskjell nå i forhold til tiden før 

70-tallet, da det ble brukt som kalvingsområde. Men nå kommer Lille Langnes-utbyggingen i 

tillegg på østsiden. 

Det foreligger allerede vedtatte planer om annen, ny utbygging i de tilknyttede områdene, jfr. 

objektlistene. I et lokalt perspektiv gjelder dette Storsandnes østre hyttefelt, gjenstående 

utbygging av Isnestoften hyttefelt og vei- og tunnelletablering E6 med tunnelluttak både på 

øst- og vestsiden av fjellet. Distriktet er også invitert til dialog med en aktør om etablering av 

reiselivsvirksomhet i området, uten at det foreløpig er konkludert i saken. 

Kommunen har også antydet etablering av en større oppstillingsplass for campingvogner på 

Isnestoften, etter E6-omleggingen. En slik etablering vil utvilsomt generere ytterligere 

menneskelig aktivitet i Áilegas-området. Alta kommune har også etablert en scooterløype fra 

Isnestoften og opp Áilegasfjellet, som påvirker reindriften i begynnelsen av mai når flokkene 

begynner å ankomme området. En campingvognby vil utvilsomt også generere mer 

scootertrafikk, skigåing, kiting og andre snøaktiviteter her. 

Tunnell vil redusere biltrafikken rundt Isnestoften, noe som gir mindre forstyrrelse på sikt for 

reindriften og er isolert sett positivt. Men veiomlegging til tunnelluttak fører til 

landskapsendring som påvirker både rein og mennesker. En ting som utvilsomt kan slås fast 

er at reinflokkene vil måtte bruke noen år på å venne seg til det nye landskapet. De senere år 

har anleggsvirksomheten “vennet” reinen til ikke å oppholde seg i området. Det er allment 

akseptert at enhver tilvenning gir redusert produksjon i tilvenningstiden. 

I forhold til menneskelig aktivitet er det meget sannsynlig at generell fritidsbruk av Áilegas-

fjellet vil øke i fremtiden, særlig sykling og turgåing med og uten hunder, sykling, trening av 

hundespann m.m. Dette fordi området med mindre biltrafikk blir mer attraktivt som 

fritidsområde, både for kommunens innbyggere og for turister. I tillegg er toppturer blitt 

enormt populære de siste årene, og Áilegastoppen er en av dem. Tilgangen til området vil bli 

beholdt selv om E6 blir lagt i tunnell, gamle E6 vil nemlig bestå.  

Med et generelt stort inngrepstrykk fra eksterne aktører på de arealene som reinbeitedistrikt 

26 – Lákkonjárga er avhenging av for å kunne utføre sin reindrift gjennom året, er det absolutt 

påregnelig at betydningen av å beholde inngrepsfrie, uforstyrrede og mindre forstyrrede 
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områder bare vil øke i fremtiden. Slike områders driftsmessige og økonomiske verdi for 

reindriften vil være klart økende i fremtiden. Det gjelder også angjeldende områder. 

13. Avbøtende og verdiøkende tiltak 
En meny av tiltak finnes i henhold til konsekvensene og sorteres på hovedparametrene rein, 

landskap og mennesker. Distriktet må vurdere hvilke av tiltakene i menyen som prioriteres, 

fordi alle neppe er aktuelle. Det kan jo hende at distriktet i tillegg har andre tiltak som kan 

avhjelpe situasjonen. En verdifastsettelse av ulike tiltak må gjøres, men omfattes ikke av 

denne utredningen. Det kan gjøres etter at tiltak er valgt. 

Nedenfor er noen tiltak som man kan vurdere. 

13.1 Tiltak for reinflokkene 

 Øke tamhetsgrad med særskilte tiltak, redusere risikoen 

 Øke hannreinandel, dette er mot statlig politikk men gir mer robust reinflokk. Gir 

lavere kjøttproduksjon pr. dyr i flokken som helhet.  

 Aktiv tilvenning av flokken til arealinngrepet i området 

 Vurdere foringsløsninger – tilleggsforing ved vanskelige snø- og isforhold 

 Transport av fjorårskalver med biler til sommerbeitet 

 Beskyttelsestiltak i forhold til rovdyr  

13.2 Fysiske tiltak i landskapet og tidsrom 

 Anleggstid kun i vinterhalvåret, tilpasse infrastruktur rundt anlegget. 

 Så igjen alle naturskader 

 Vei opp fra E6 stenges med bom  

 Bygninger tilpasses naturen visuelt, slik at disse ikke er for fremtredende 

 Solid støyisolering 

 Øvrige arealinngrep og forstyrrelser i området reduseres, særlig etablering av 

oppstillingsplass for campingvogner, ytterligere hytteutbygging og menneskelig 

trafikk 

 Båndlegging av området for å skjerme mot ytterligere arealinngrep.  

13.3 Tiltak for reindriftsarbeidet og menneskene 

 Kompensasjon for merarbeid og merkostnader, det må lages en egen plan 

 Kompensasjon for disoptimal beiteutnyttelse og produksjonstap, egne beregninger må 

gjøres 

 Premie for risikoøkning i reindriften, må kvantifiseres og beregnes 

 Etablere et arealfond for distriktet, opprustning av distriktets kapasitet til å håndtere 

arealinngrep  

 Etablere et HMS-program for reindrift 

 Verdiøkende tiltak kan avtales 
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13.4 Potensielle muligheter og verdiøkende tiltak 
Et arealinngrep trenger  i teorien å ikke bare ha negative effekter. Noen positive effekter er 

tenkelig også for reindriften – under visse betingelser. Det som avgjør om dette totalt sett er 

positivt, er om inngrepet gir nye inntektsmulighetene for distriktets reineiere målt opp mot: 

 den økte driftsrisikoen for reindriftens kjernevirksomhet som følge av inngrepet  

 inntektsstapet i reindriften 

 kostnadsøkningen  

I moderne arealløsninger i urfolksområder er det etterhvert vanlig internasjonalt at det ikke 

bare kompenseres for tap, men hvor den som avstår rettigheter også får ta del i verdiøkningen 

som følge av tiltaket – såkalt benefit sharing. Dette gjøres fordi slike partnerskap er 

forretningsmessig lønnsomme også for utbygger/industriaktør og fordi slike løsninger ivaretar 

lokale rettigheter og gir lokal verdiskapning. Med adekvate avtaler som motytelse for 

midlertidig eller permanent avståelse av rettigheter kan et arealinngrep kompensere for 

bortfall av inntekter og i tillegg skape nye samarbeids- og inntektsmuligheter som ellers ikke 

ville ha kommet.  Det er ikke utelukket at reindriftsnæringen og havbruksnæringen, som 

industriområdet er tiltenkt, kan og bør samarbeide nærmere på ulike felt i fremtiden 

13.4.1 Risikoøkning kontra meravkastning 

Hvis avkastningen øker kun med samme vekst som den økte risikotaking for reindriften, dvs. 

en lineær vekst, så vil økt risikogevinst kun gjenspeile økt risiko og ingenting mer. Da har 

man reelt sett ikke fått større relativ meravkastning, altså ingen mer-gevinst ift mer-risikoen 

man utsetter seg for. Man må også huske på at areal i prinsippet ikke kan erstattes med 

penger, slik at nivået på arealinngrep totalt vil være et viktig moment å vurdere her for 

reinbeitedistriktet.  

I en slik betraktning må man være klar over at reindriften som bransje opererer med en meget 

høy forretningsrisiko sammenlignet med mange andre bransjer, og det er sjelden interessant 

for reineierne å øke denne ytterligere. Grunnen til dette er noen særegne, økonomiske 

omstendigheter som finnes stort sett i reindriften. En av de lettest forståelige faktorene er at 

hoved eiendelen i bransjen, nemlig reinflokken, ikke lar seg forsikre. Det finnes nemlig ikke 

et forsikringsmarked for reinsdyr, heller ikke for produksjonsdyr. Reineieren må derfor opptre 

som selvassurandør, og bære risikoen alene. Ut fra dette kommer det tradisjonelle begrepet 

“boazolihkku” (reinlykke) fra. 

Økt risiko for reinflokken, noe arealinngrep i reinens land innebærer, er derfor ikke 

forretningsmessig ønskelig for reindriftsfamiliene. Heller ikke i bytte mot lineær avkastnings 

økning, dvs. erstatning etter forsikringsmetoden. 

En rendyrket teoretisk modell forklarer logikken; en lineær økning i avkastningen er ikke 

iinteressant når en befinner seg i en utsatt risikoposisjon allerede. Et verdiøkende tiltak må i 

en slik situasjon defineres som et tiltak som gir meravkastning utover den økte risikopremie, 

det vil si tiltak som gir en høyere avkastning (rente) enn den økte forretningsmessige 

risikotaking skulle tilsi. Dette er en situasjon som inngrepsaktør må forholde seg til.  
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Man kan også diskutere på et reindriftsfaglig grunnlag om slike risikoer faktisk vokser 

lineært. Det er flere forhold som tyder på at ulempene og risikoen ikke vokser lineært, men 

eksponentielt. Dette på grunn av kumulative effekter. Og når risikoveksten er eksponentiell, ja 

så når man maksimal toleransenivå mye raskere enn ved lineær vekst.  

Utreder vil normalt anbefale at diskusjonen om verdiøkende tiltak i risikodelen deles i to:  

1. Først inndekning av normalt økt risikotaking og  

2. Definere tiltak som gir meravkastning i et risikoperspektiv.  

Tiltakene bør utformes og avtales i en dialog/forhandling mellom partene. 

13.4.2 Andre momenter som bør vurderes 

 

Mindre rovdyr lokalt, men ikke intermediært og regionalt: 

Forstyrrelsen arealinngrepet innebærer skremmer ikke bare rein, men også rovdyr. I så måte 

kan inngrepet ha en positiv, lokal effekt på rovdyrskadene i dette området.  

Men rovdyr som jerv, gaupe, kongeørn og havørn vil jo ikke forsvinne fra jordens overflate 

eller bli mindre sultne av at det etableres et industriområde på Lille Langnes. Derfor er det 

påregnelig at rovdyrtrykket vil måtte flytte seg til øvrige områder i distriktet. Og da er det mer 

sannsynlig at totaltapet kan øke i stedet, fordi både rein og rovdyr som forlater dette området 

vil måtte konsentrere seg i andre og i sum stadig mer innskrenkede, gjenværende områder. 

Slik permanent nærhet og mindre fluktmuligheter for rein vil gi hyppigere konfrontasjon 

mellom rein og rovdyr. Økt tilgang på rein for rovdyrene vil også gi flere ynglinger på sikt, 

slik at dette kan få en multiplikatoreffekt på vekst i rovdyrbestand. Dette økende problemet 

vil derfor komme i tillegg til det direkte tapet som oppstår på kort sikt gjennom relokasjon.  

Dette er også noe distriktet har erfart i andre områder. 

I et regionalt perspektiv vil ikke det samlede rovdyrtap derfor bli mindre, men heller øke. 

Dette også under forutsetning av samme rovdyrtall og samme reinbestand - men på et mindre 

uberørt areal som følge av dette arealinngrepet. Multiplikatoreffekten vil komme i tillegg, og 

distriktets erfaring er at myndighetenes uttak av rovdyr ikke oppfyller den uttakskvote som er 

satt i Finnmark. Utreder er ikke kjent med nye tiltak som skulle forbedre effektiviteten i 

myndighetenes rovdyrforvaltning- og uttak i fremtiden. 

Goodwill 

Det at distriktet er positiv til samfunnsutvikling og investeringer i næringslivet, og ikke alltid 

oppfattes som en “bremsekloss”, kan medføre goodwill fra majoritetsbefolkningen. Slikt 

samarbeid forbedrer renommeet til reindriften. Verdien av dette er imidlertid vanskelig å 

måle, og den har liten effekt på det totale, forretningsmessige risikobildet i reindriften. 

Uansett er det et klart behov for å kommunisere ut hva reinbeitedistriktet faktisk betyr i form 

av lokal verdiskapning, både som kunde og leverandør av varer og tjenester, særlig for Alta. 
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Situasjonen er også slik at distriktet har begrenset økonomisk og administrativ kapasitet til å 

ha dialog samt håndtere og kommunisere i alle arealsakene på en grundig måte.  

Redusere andre arealinngrep i området 

Aksept av dette inngrepet kan imidlertid også tenkes å øke forståelsen for at ytterligere 

inngrep i området ikke er tilrådelig. Eksempelvis er det ikke ønskelig fra reindriftens side med  

mer trafikk og menneskelig aktivitet i området. Man ønsker fred, ro og stillhet for reinen.  

Et hyttefelt eller en oppstillingsplass for campingvogner på Isnestoften eller i tilliggende 

områder er eksempelvis ikke i distriktets interesse, fordi dette vil øke den ukontrollerte 

trafikken i Áilegasområdet, og slik forstyrre området ytterligere. 

En mulighet er å vurdere båndlegging av området, for å reduserer øvrige aktiviteter som 

forstyrrer reindriften i området. Kommunen gjennom plan- og bygningsloven og FEFO som 

grunneier har mye å si i slike spørsmål. En båndlegging kan være kontroversielt og føre til økt 

inngrepstrykk i andre reindriftsområder. Det erfares i områder hvor det for eksempel er 

etablert nasjonalparker, noe som blant annet resulterer i byggeforbud innenfor parken.Trykket 

i de øvrige, nærliggende områder, for eksempel i andre sesongbeiter eller i nabodistrikter, 

øker fordi samfunnets totale bygge- og aktivitetsbehov ikke avtar. 

Nye inntektsmuligheter 

Lakseproduksjon i dette området kan potensielt representere en mulighet også for distriktet. 

Noen samarbeidsmuligheter er allerede nevnt i dialog med oppdrettsnæringen, f.eks. på 

produksjons- og markedssiden. Tidligere har noen av distriktets reineiere arbeidet i 

lakseslakteriet ved Ulsvåg, som lakseslaktere. Mulighetene betinger riktig kompetanse, og 

kan kreve kvalifisering. Det er imidlertid behov for å konkretisere disse mulighetene. 

14. Den videre prosess - oppfølgingsplan 
 

Prosjektet med etablering av industriområde og vannbasseng er allerede under gjennomføring, 

uten at reinbeitedistriktet har gitt sitt samtykke. Utreder ser det som nødvendig å fremheve 

følgende, grunnleggende utgangspunkt: Den samiske reindriftsretten er en selvstendig 

rettighet, anerkjent i norsk rett og vernet av Grunnloven på linje med eiendomsretten. At et 

ytterligere vern på folkerettslig grunnlag også kan ha betydning i denne sammenheng er også 

relevant. 

Det følger av dette at reindriftsretten må respekteres både av grunneier og myndighetene, og 

bare kan påføres inngrep ved avtale eller med hjemmel i lov, ved ekspropriasjon og skjønn. 

Hvis inngrepet ikke har ekspropriasjonshjemmel i lov, kan det ikke gjennomføres uten avtale.  

En lang rekke offentlige hensyn har ekspropriasjonshjemmel, men ekspropriasjon er en 

langdryg og kostbar prosess for utbygger, med rettslig overprøving av gyldighet og utforming 
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av avbøtende tiltak og erstatningsutmåling. For utbygger vil det ofte være både tid og penger 

spart å inngå en avtale i stedet. 

Pr idag har ikke utbygger igangsatt ekspropriasjonsprosess eller alternativt etablert 

hovedavtale med reinbeitedistriktet. Det kan ikke forventes at distriktet uten videre vil 

samtykke i å gi fra seg sine rettigheter i området. Et viktig markedsmessig moment i denne 

sammenheng er hvor attraktivet et slikt industriområde i realiteten blir. Området er tiltenkt 

lakseslakting i regi av ett eller flere børsnoterte selskaper. Men dersom området disponeres 

uten reindriftens samtykke for eksempel ved ekspropriasjon fremfor en avtalebasert løsning, 

så vil det medføre risiko for at fremtidig oppdrettsvirksomhet og lakseslakting her ikke vil 

kunne oppnå sertifiseringer som gir merpris i laksemarkedet.  

Sertifikatet fra bl.a. Aquaculture Stewardship Council, forutsetter nemlig at 

urfolksinteressene er tilfredsstillende ivaretatt. Manglende sertifikatmulighet vil redusere 

områdets markedsmessige verdi for industriaktørene i fremtiden. 

For å sikre forutsigbarhet vil utreder anbefale utbygger å invitere reinbeitedistriktet inn i en 

prosess med sikte på en avtalebasert løsning. I tilfelle bør det benyttes en modell som er i tråd 

med prinsippene om Free Prior and Informed Concent (et fritt og forhåndsinformert 

samtykke), utledet fra bl.a. folkeretten og internasjonale, forretningsmessige prinsipper og 

guidelines. Denne utredningen bidrar til at saken er forhåndsinformert, og kan således være et 

bidrag i den videre prosess. 

Prinsippene forutsetter at det først etableres en prosessavtale som regulerer  bl.a. betingelser 

og tidsplan for prosessen. Når denne er omforent, går man inn i prosessen trisnn to med mål å 

fremforhandle en hovedavtale hvor det endelige, gjensidig forpliktende forhandlingsresultat 

fremgår. Partene bør oppnevne et representative forhandlingsutvalg med fullmakt til å 

forhandle frem prosessavtale og hovedavtale. For reindriftens del vil distriktsstyret være et 

slikt representativt organ. 
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Vedlegg 1 – Originalbeskrivelser på samisk: Lille Langnes og Áilegas-

områdets funksjon og verdi i reindriften  

Unna Lákkonjárggaš, Áilegas ja daidda gullevaš guovllut 
Bohcco eanangeavaheapmi čájeha ahte Unna Lákkonjárggaš, Áilegas várri ja dat njárga 

davábealde Unna Lákkonjárggaža, namalassi Lákkonjárgga geahči, adno oktasaš 

eanangáhppálahkan. Diet eatnamat leat giddalaga. Dasa lassin leat Gierddut vel lulabealde, 

mat maid gullet dan seamma eanagáhppalahkii. Áilegasas manná vággi Gierdduid guvlui. 

Dakko leat skohpit ja maid njunit man geaigájit davás. Dálbmeluovtta guvlui leat maid vákkit, 

gos láve eallu orrut. 

Unna Lákkonjárggaža ja Áilegasa ferte boazodoalu ja ealu eanangeavaheami ektui geahččat oktan, go 

eatnamat adnojit ovttas. Dat lea veahá sierra guovlu orohaga davimusas. Čorragat johtálit dien 

guovllus geasi. Njárga doalaha vel dan várrái ge bohccuid go dat arggit bohccot orrot dan váris, ja 

lojibut mannet njárgii. Ja go Unna Lákkonjárggažis bissot bohccot, de buorebut bissu muđui 

eallu olles Áilegasguovllus, ovdamearka dihte luohkain mat leat Lákkonjárgga geahčen ja 

doppe muđui mearragáttiin. Ja go Áilegasas orrot bohccot, de fas bohccot lullelis oidnet ja 

hakset dieid čorragiid. Nu bissu eallu buorebut maiddái eatnamiin lulabealde Áilegasa, go 

eallu ii muosehuvvo davábealde ja nuorttabealde. Erenoamažit manná davás go lea davve 

biegga. 

Dan dihte ii sáhte dušše Unna Lákkonjárggaža sierra árvvoštallat boazodoalu fágaipmárdusa 

mielde. Njárggaža ferte olles Áilegas-guovllu ektui geahččat oktan daiguin lagamus 

guovlluiguin. Jus sierra viggá árvvoštallat njárggaža, de lea váttis - jus ii veadjetmeahttun - 

ipmirdit dan funkšuvnnaid olles guovllu ja orohaga ektui ja mo dat guovlu adno ealu obbalaš 

eanangeavaheamis guđege áigodagas ja jándora áiggis. Nu attašii sierra árvvoštallan boasttu 

gova  dán eatnama árvvus boazodoalu ektui. 

Eallu johtáladdá dan njárggažis, mearragáttiin gitta njárggeahčái dan váris ja birra dán vári 

giđđat, giđasgeasi, guovdo geasi ja čakčageasi. Dakko bokte atná orohat buori ávkki dain 

eatnamiin.  

Unna Lákkonjárggaš bievlá árrat, nu ahte rahtá šaddá áigá. Njárggaža bokte besset maid 

bohccot álkit mearragáddái giđđat ja geasset. Dakko lea maid biekkus geasset. Dan dihte leat 

njárggas ja das lahká álo bohccot, árra giđa rájes gitta čakčii. Lea luovvasiid orrunbáiki. E6-

luodda lea dagahan ahte bohccuide ii leat nu álki šat ávkkástallat mearragátti ja eatnamiid mat 

leat vulobealde luotta, go doppe eai leat šat nu ollu báikkit gokko boazu bissu. Muhto dát 

njárggaš lea okta dain gos boazu orru. 

Njárggaža bajábealde leat vuovdeluohkat, steallážat ja vuovdegurat mat leat buorit 

boazoguohtoneatnamat gosa boazu bisana ja doppe maid livvada. Dieidda eatnamiidda sáhttá 

boazu geassádit go luoddaguora lea ollu riedja, ja erenoamážit go lea báhkka. Das ii leat 

guhkki fas mearragáddái luoitádit, go jaskkoda o.m.d. eahkes. Bajábealde leat várážat ja 

smávva čohkažat Áilegasa nuortta-lulabealde. Dakko leat maid vággeskohpit, dakkar fiinna 

báikkit gokko šaddá rássi, ruonas báikkit. Eallu guohtu diekkar báikkiin geasset. 
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Čohká, mii lea Unna Lákkonjárggaža bajábealde, dan birra lea itkkus dađi mielde go beaivi 

jorra. Iđđesbeaivvi lea davábealde itkkus, dan vákkážis mii manná vulos. Doppe lávejit 

guohtut bohccot, eanas luovos bohccot; varrásat ja čearpmahat ja soames áldu. Gaskabeaivve 

lea itkkus nuortta-davábeale Áilegas čohka, diein luohkain.Mannjelgaskabeaivvi lea ges 

itkkus nuorttabeale, Unna Lákkonjárggaža beale. Dán rádjái lea dakko maid leamašan oalle 

ráfi, muhto biillat dieđusge vudjet E6-mielde. Juste diekko ii leat o.m.d. luodda odne, nu ahte 

olbmot eai dávjá vácce diekko. Dobbelis gal leat luoddabihtat bajás.  

Árrageasi leat jasat Áilegasa birra, diekko lulabealde Áilegasa - diein vággeluohkain ja 

Gierdduin. Eallu bálgá jasaide. Rahta šaddá badje-badjelii mađe eambbo suddá muohta. 

Áilegasa birra lea veahá vuollegit eanan, ii leat rášša. Dakko šaddá ovdal rahta, ovdal go 

ráššaide. Dakko lea bivvaleabbo ja runiida árabut. Lea deahálaš dohko doalahit ealu. 

Árragiđa, ovdal guottet, leat erenoamážit luovvasat doppe, ja eanas mearragáttiin. Unna 

Lákkonjárggaš lea ge okta dain báikkiin gosa luovvasat mannet. Muhto geasset bálget diein 

čohkain. Mannjil go dat anteannar bođii, de eai láve nu beareha oidnot bálgame dien čohkas. 

Eallu bálgá eanet badjeleappos, Gierdduin ja diein vákkiin mat doppe leat. Eallu bálgá maid 

vulos vuvddiide, ja njárggežiide gos lea biekkus.Áldoealut bohtet guvlui mannjil go leat 

merkon. Čorragat bisanit vákkážiidda, skohpiiide ja riiddiide, maddái nuorttabeale Áilegasa. . 

Diekko láve muhtin eallubihta orrut.  

Áilegasvárrái čuohcá juohke biegga. Go biegga lea, de orrot dakko bohccot. Bohccot nu 

guhtot rásáhat báikkiin erenoamážit go lea soađgu. Soađgu lea go beaivi ain ihtá muhto jávká 

balvvaid duohkai, ii leat ovttaidládje beaivi. Dat lea buorre bohccuide, de ii leat nu báhkka ja 

boazu bálle guohtut. Soađgu sáhttá maid leat hui báhkka beaivvádat, dakkar bas-dálkki 

beaivvádat. Ja de boahtá fasttes dálki, arvi dehe mierká. 

Čavččabeallái lavejit bohccot vuollelis, eambbo mearragáttiin ja vuvddiin gosa guoppar lea 

álgán šaddat. Lea deahálaš doalahit ealu dohko, erenoamážit čakčat go eallu álgá luksaguvlui 

jorggiht. Jus eai bálle mearragáttis orrut, de bohccot  loktanit bajás ja mannet luksa menddo 

áigi Áilegasa guora, daid luohkaid ja vákkiid mielde. 

Unna Lákkonjárggažii čorragat dávjá mannet guohtut. Erenoamážit luovvasat ja rávis 

varrásat. Dat gal luitet vulos gitta mearragáddái sihke giđđat, geasset ja čakčageasi. 

Muhtin bohccot, o.m.d. álddut, eai luoitte go ordarájiide, ja leat árgás vel dalle ge. Soames 

áldu gal duostá luoitit vulobeallái ordaráji, go gáluda. Muhto go rávis varrásat guhtot gitta 

mearragáddái, de álddut mat guhtot badjelis eai leat nu árgas ja bissot guovllus.  

Geasseguođoheapmi, obbalaččat 
Geasset lea nu ahte boazu manná juohke sajis, lávdá ja bieđgana miehta geasseorohaga .Ja dat 

lea buorre. Lákkonjárggas leat hui dearvvaš bohccot, čearpmahat eai báze. Lea deahálaš 

doalahit nu ahte eallu ii čoahkkanatta eallobihtan, muhto bissu lávdan. Dat lea vuođđu buori 

eanangeavaheapmái Lákkonjárggas.Unna Lákkonjárggaš lea leamaš luovaseanan álo, leamaš 

luovos bohccuid báiki, muhto áldu maid boahtá guvlui guovdo geasi. Ovdal leai luovaseallu 

stuorát go dál. Dál lea eanaseallu áldun. Dan dihte leat vel deaháleabbon šaddan dat varrásat 
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mat vel leat orohagas Dain galggašii buorre dilli, ja sin báikkiid ii galggašii muosehuhttit dehe 

billistit.Njárga ja gullevaš várri, Áilegas, lea maid deahálaš giđđaguohtoneana.G uovllus lea 

ge erenoamáš buorre eana, earret eará dan dáfus ahte árrat bievlá ja árrat šaddá rahta. Lea 

dakkar álbmás eana. Guovllus lea maid oalle ráfi leamašan, eanandoaluin ii leat 

namuhanveara riidu. Go geahčča orohaga obbalaččat, de leat erenoamážit huksemat eará 

guovllus orohagas dagahan ahte dát njárga lea deaháleabbo dál go ovdal. Njárgga bajábealde 

leat steallit ja vuovdegurát main lea rássi, lea dakkár rámšoeana. Njárgii álo váldá biegga. Lea 

maid buorre bálggos-báiki, ja guohtun lea hui lahka. Njárga lea itkkus báiki.  

Áilegasa lulabealde lea oalaš johtolatgeaidnu gokko bohccot ieža johtaladdet (trekklei). 

Dakko lea maid johtingeaidnu, mii adno e.e. čakčat. 

Njárgga-oruhat 
Lea dadjat nu ahte buot Lákkonjárgga orohaga bohccot finadit Áilegasa-guovllus geasis, 

váikko muhtin čorragat ja eallobihtat dieđusge atnet guovllu eanemusat.  

Juste daid čorragiid ja eallobihtaid eanageavaheapmi lea nu mearkkašáhtti ahte diein bohccuin 

lea sierra namahus Lákkonjárgga boazodoalus, namalassi dat ”Njárgga-oruhat”. Namahus lea 

leamašan don doloža rájes. Orohagas leat vásihan juohke jagi ahte juste dat “Njárgga-oruhat” 

leat erenoamáš buriid álššaid alde, ja máŋgga dáfus dat leat olles orohatealu vuohtamat. Dat 

bohccot doalahit eará ja nuorat bohccuid maid dohko, ja nu oahpahit ealu orrut doppe.  

Njárgga-oruhat sáhtte maid leat oktoealihat, mat bissot dihto orrunbáikkiin geasset – váikko 

eará bohccot mannet eret gaskohagaid. Dat bohccot leat nu nannosit hárjánan dieppe orrut, 

ahte eai vuolgge eret ovdal go dat áigi boahtá. Unna Lákkonjárggaš lea okta dain báikkiin gos 

diet Njárgga-oruhat dávjá leat. 

Dasa lassin juste dain “Njárgga-oruhiin” lea hui guovddáš doaibma čakčat, ealu 

čohkkedettiin. Nu lea álo leamašan Lákkonjárggas. Čohkkema ektui čállo eanet maŋŋelis. 

Dat čájeha guovllu - ja daid bohccuid mat doppe orrot - guovddáš mávssolašvuođa 

Lákkonjárgga obbalaš boazoealáhusas. 

Guovlu davimusas ja seammás mearragátti guvlui 
Lea čalbmáičuohcci ahte dat guovlu lea davimusas Lákkonjárggas. Nubbi maid maiddái 

dakkviđe oaidná, lea mearragáddi ja mearra Áilegasa davábealde, nuorttabealde ja 

oarjjabealde. Dat mearkkaša ahte mearragáddi ja davvi deaivideaba oktanaga dien guovllus, ja 

dat lea relevánta go galgá fágalaččat meroštallat guovllu árvvu boazodoalus.  

Lea dovddus vuođđomáhttu ahte doalahit ealu mearragátti guvlui ja mearragáttiide lea hui 

deahálaš boazodoalus geasset. Stuora oassái Finnmárkku boazodoalus lea dasa lassin nu ahte 

geasseorohagat leat davvin.   

Go nie lea Lákkonjárgga topografiija meara ektui, de das lea stuora boazodoallofágalaš 

mearkkašupmi. Unna Lákkonjárggaš lea ge dakkár báiki gosa bohccot vulget, ja gos orrot. 

Oanehaččat daddjon lea dat dan dihte go Lákkonjárgga bohcco luondu, mannolat ja 
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fysiologiija gáibida sihke davi ja mearragátti geasset, ja go diet guokte gáibádusa deaivideaba 

oktanaga de dat duppalaste árvvu dákkár guovlluin gos dat lea vejolaš. 

Lákkonjárgga geahči oktan daiguin njárggažiiguin mat doppe leat, lea ge juste dákkár guovlu 

Lákkonjárgga orohagas. 

Áilegasguovlu ja njárggat dollejit bohcco 
Ealu lihkadeami ektui lea dán guovllus ovdamearkka dihte nu ahte go boazu ballá, sáhttá leat 

olmmošlaš muosehuhttima dihte, rigeara dihte dahje jus mearra- dehe gonagasgoaskinat 

rohkkahit, de boazu ja čorragat dábálaččat ruhttet vuostevárrái ja čoahkkanaddet dan vári 

čohkkaluohkaide. Muhto jus doppe leat juo bohccot ovdalaččas, nu go dábálaččat leat, de 

čorragat bisánišgohtet. Dan dihte lea deahálaš ahte luohkká lahka njárgga ii muosehuvvo. Nu 

lea ge dán eanangáhppálaga ollislašvuohta oktiibiddjon dainna lágiin ahte dat dolle bohcco. . 

Boazu lea dakkar go ballá, ahte dat ohcá dorvvu eará bohccuid luhtte. Omd. hearge- dehe 

varisčorragiid luhtte – dehe eará čorragat ja bohccot mat eai leat nu hearkkit muosehuhttimii. 

Dat mielddisbuktet ahte ballan bohccot šaddet johtileappot oadjebasat go oaidnet ahte doppe 

leat eará bohccot mat guhtot ráfálaččat. Dat dagaha ahte čorragat ripmet bisanit. Erenoamážit 

addet rávis varrasat oadjebasvuođa olles ellui. Ja de lea ge hui deahálaš doalahit báikkiid 

dego Unna Lákkonjárggaža gos varrásat bissot, vai eallu muđui bissu guovllus 

Ja go vuos bisána, de fas čorragat miha álkibut luoitigohtet vulos mearragáddái maŋŋil. Nu 

bissu eallu guovllus buorebut. Nie olles eanangáhppálat doalaha ealu doppe, ja juste dat lea 

hui deahálaš geasset.  

Muhto jus eai livčče bállen bohccot dan njárggas ja luohkas orrut, de ballan čorragat eai bisan 

várreluohkkái – muhto dat álget ain ohcat eará bohccuid. Dán guovllus, eatnamiid ja bohcco 

luonddu geažil, ohcán šaddá dávjá luksaguvlui, mii ii leat buorre orohaga boazodollui geasset. 

Dat lea dan dihte go čorragat de gáidet eret meara lahkosin. 

Jus lullebiegga vel deaivá leat, de dat vel lassin geasuha ealu luksa guvlui. Geasset ii galggašii 

eallu obanassin ge duvdahuvvot ja oallásaddat luksaguvlui menddo árrat, muhto baicca 

davásguvlui mearragáttiide. 

Unna Lákkonjárggaš, Lákkonjárggeahči ja Áilegas čohkkedettiin  

Áilegasguovlu lea álo leamaš ávkkálaš boazobarggus čakčat. Dihto báikkit leat guovddážat 

čohkkenbargguin, go čohkkejeaddji nu diehtá gos čorragiid gávdná.   

Čohkkenbargu Áilegas guovllus lea nu ahte go álgá čohkket, de álggos vuollin ja 

njárggeahčen cielaha ja gavdnje bohccuid eret Lákkosullos, njárggain, Unna Lákkonjárggažis 

ja muđui mearragáttiin. Dasto baldá čorragiid bajas. Go jalggoda badjelis ja vuovddis boahtá 

bajás, doppe lea várddus ja de oaidná álkibut leat go buot bohccot ja čorragat boahtán bajás 

maid lea vuollin oaidnán, ovdamearkka dihte daid mat orrot Unna Lákkonjárggaža bealde.  

Bajábealde ordaráji gávdná fas daid čorragiid, ja dasto hárjánan boazobargiide lea de oalle 

álki čorragiid višahit čoahkkái ja johtát daiguin luksaguvlui.  
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Jus Unna Lákkonjárggažis čorragat eai bisoše  nu bures, omd. jus doppe lea juoga mii 

muosehuhtte, de váilu deahálaš vuolggasadji čohkkemii. De ii dieđe šat nu bures gosa ja mo 

dat čorragat mannet. Ja de lea bahá ahte čohkkejeaddji láhppá daid, bohccot sáhtte báhcit.Ja 

nu dagaha muosehuhttin olles čohkkema ovdii sihke dan guovllus ja muđui orohagas. De 

mannet bohccot juohke guvlui: muhtinat dollejit luksa ja muhtinat ges bisanit daidde 

vuovderámáide go ii leat šat váldočora mii doalvvuha bohccuid mat leat guovllus 

Lastavuvddiin ii oainne daid nu bures, mii dagaha ahte lea váddáseabbo oažžut daid čoahkkái. 

Nu maŋŋona čohkkenbargu, mii fas ájiha ja manjida čuovvovaš bargguid. 

Eatnamat Áilegasa lulabealde leat dakkarat mat gesset bohcco luksa, dan dihte lea dakko 

buorre johtit čorragiiguin čohkkedettiin. Dakko mannet bálgát luksa. Muhto dat dieđusge  

eaktuda ahte vuos oažžu daid bures čoahkkái. Eatnamat leat oalle jalgadat seammas go doppe 

lea várddus. Dat dagaha ahte boazovázzi oaidná bohccuid ja čorragiid álkibut. Dakko leat 

dološ geainnut maid bohccot ja olbmot čuvvot. Ja čorragat maid diekkar eatnamiin fuobmájit 

eará čorragiid lullelis, daid geainnuid alde, ja nu álkibut čorragat ja eallobihtat mannet luksa. 

Nu šaddá loksá, gokko bohccot mannjelis bohtet go fuobmájit ahte vuolgán dat dál lea ge 

eallu geasseorohagas.  

Nie čoahkkana eallu mii lea dán guovllus, ja dat fas njámasta maiddái eará čorragiid luksa 

manadettiin.Daid lovssaid alde lea dasa lassin de vejolaš gávdnat manjuš-čorragiid, ja nu eai 

báze bohccot geasseorohahkii. 

Lea hui deahálaš ahte diet lovssat eai šatta menddo árrat, ovdamearkka dihte boasttu 

áigodagas nu go guovdu geasi. Dat lea dan dihte go ii de biso šat eallu nu bures ja guhká 

doppe go lunddolaččat galggašii. Lovssat šaddet menddo árrat jus eallu, erenoamážit dat 

davimus bohccot,  muosehuvvet mearragáttiin ja dain njárggain mat davimusas leat. 

Unna Lákkonjárggaš lea bálggoseana ja guohtuneana oktanaga 
Okta erenoamášvuohta lea ahte Áilegas ja muđui Lákkonjárgga geahči doaibmá sihke 

guohtuneanamin ja bálggoseanamin. Dat seamma guoská Unna Lákkonjárggažii. Orohat 

vásiha ahte čorragat leat measta álo dán njárggažis. Go eai leat muorat de lea dakko biekkus 

báiki. Eai leat čuoikkat ja divrrit. Dakko eai bálgga bohccot nu bearehaga, boazu beassá 

divrriin eret.  Nu ahte báikkis lea buorre guohtut seammas go dakko lea biekkus. Bohccot 

bissot luonddu bealis  bures doppe geaseáiggi.  

Juste diekkár báikkit, main lea vejolaš kombineret iešguđet ge kvalitehtaid, leat divrasat 

boazodoalus. Dohko lea geasset hui deahálaš doalahit ealu. Lákkonjárggas eai leat nu galle 

juste diekkar báikki. 

Bálggoseanamiin dat lea erenoamáš buorre. Doppe lea unnán divri go buot guovllu biekkat 

čuhcet diekko. Doppe lea gálus, ii leat vuovdi ja doppe lea buorre suoidnešaddu. Ja doppe eai 

leat luonddu bealis sorbmit bohccuide. Muhto E6-luodda gal dieđusge lea várálaš.  

Eará mii lea erenoamáš Áilegasain lea ahte dat várri ii leat badjelmeare ceakkus nuorttas 

guvlui, Unna Lákkonjárggaža bealde, muhto juste muttat allat. Mearkkašáhtti leat ahte dat 
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várri bievlá árabut go omd. ráššat orohagas – nu go omd. Noaidi dehe Vilgesrášša. Áilegasas 

lea maid jeagil, mii lea hui deahálaš árragiđa. Jeagil šaddá buoret dađi badjelii boahtá. 

Ja go rahta šaddá maid oalle árrat mearragáddáiárri, de beassá boazu árrat guohtut álbmás 

šattuid. Lea árbevirolaš diehtu ahte rássi lea álbmámus árrašattus, ja álbmi unnu dađi mielde 

go rási ahki rievdá golnni guvlui. Go lea sihke jeagil ja rássešaddu oalle lahkalaga, de dat 

guovlu addá litná lávkki jeagelguohtumis rásseguohtimii. Diekkar dađimielde 

guohtunheiveheapmi addá buori guohtundili bohccuide.  

Juste dat vejolašvuohta, mii lea hui guovddáš erenoamážit jagiin gos dálveguohtun ii leat 

leamašan nu buorre, ii leat nu máŋgga sajis Lákkonjárgga geasseorohagas. Dat dahká 

bievlanjárggaid erenoamáš alla-árvošažžan diein gáibideaddji ja rašes áigodagain, ja nu 

váikkuha Unna Lákknjárggaš buori guvlui olles boazojahkái. 

Luohkaide bajábeal njárggaža šaddá maid guoppar. Boazoeaiggádat leat oaidnán ahte dán 

guvlui šaddá guoppar árrat, ja árabut go máŋgga eará báikkiide orohagas. Várra lea okta 

oassečilgehus dasa go dat várri ii leat nu issoras allat. Smávva jogažat ja ájasuonat maid 

dagahit ahte sihke suoidne- ja guopparšaddu lea buorre, go eanan bissu lávttasin. Sihke 

suoidni ja guoppar dárbbašeaba buhtes čáži measta čađat. 

Goike jagiin go unnán arvá de lea čájehuvvon ahte guoppar ii šatta buot sajiide, muhto 

Áilegas-guvlui gal šaddá guoppar vel dákkár jagiid ge. Dat lea earret eará dan dihte guovllus 

lea maid njuoska eanan mii ii leat jeaggi.  

Suoldni váikkuha guopparšattu, go rásseeatnamat suldnot ihkku - eanemus ijabeale eatnamat 

mat leat dávjá nuortta ja lulabealde.. Dain vuvddiin vulobealde Unna Lákkonjárggaža guvlui 

lea ge suoldni.  

Okta maid mearkkaša go ovánddarda diein njárggain,  lea ahte oažžu leat hui báhkas, muhto 

go olle njárgii de lea fáhkkestaga hui gálus – vel báhkka beivviid nai. Doppe beassá boazu 

guohtut ráfis váikko lea ge báhkka. Ja doppe lea maid čáhci lahkosis. 

Seammás leat mieđabeale báikkit suoddjábut. Dat leat buorit báikkit go fasttes dálki lea, 

o.m.d. orjješdálki. Ja dat sáhttet dán guovllus erenoamážit giđđat, muhto maiddái geasset. Ja 

dalle lea dárbu suodji báikkiide. 

Vuovdeeanan mii lea badjelis ja mas leat rásáhagat, doppe lea jálttus. Rásahat vuovdi lea 

dakkar mii doalaha galbmasa, ja dat lea jálttu báiki. Daŋas eanan ii leat seamma jálttus. 

Gálus gullá čakčageassái, go šaddet idjagálut. De boazu buorebut bállegoahtá guohtut, ii 

dárbbaš bálgat. Soađgu gullá maid čakčageassái. Čakčabáhkat eai nu ollu váikkot, go dalle 

leat idjagálut. Soađgun eallu dávjá čuoččoha njárggaide. 

Vuovdi 
Áilegasvári nuorttabealde leat soahkevuovdeeatnamat ja rámat. Vuovddis leat bohccot hui 

bissulat. Dat lea suodji báiki ja addá oadjebasvuođa. Dohko šaddá ollu guoppar ja suoidni 

maid gávdno muoraid siste. Doppe leat ájagobážat gos lea buorre orrut ja guohtut. Nu leat ge 
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doppe álo bohccot. Boazu lea bissul doppe. Boraspiriid ektui lea vuovdi buorre, goaskin ii 

jovssa miesi vuovddis. Nu suddje lastavuovdi miesi ja doalaha miessevahágiid vuollelis. 

Muhto dat eaktuda ahte eallu bálle orrut doppe. 

Lea árragiđa buorre go vuollelis lea vuovdi. Dohko šaddá árrat lasta ja boazu beassa daid 

njaskut. Vuovdeeatnamiidda šaddá maid sitnu muhtin sajiide. Sitnu álgá šaddat go rahta álgá, 

badjin ii šatta nu johtilit. Meara lagabus dat šaddá ovddemus sitnu ja rássi. Vuvddiide šaddá 

eanet guoppar go váriid ala.. Go eallu luoitá vuovdái, de lea dábálaččat oalle bissul doppe. Go 

beaivvádat lea, de bálgala bajás eret vuvddiin, erenomážit áldu. Varis boazu ges dávjá luoitá 

vulos, mearragáddái. Unna Lákkonjárggaš lea ge okta dain báikkiin gosa mannet. Go 

dálkkásga de boazu manná vuovdái, doppe lea suojis.  

Dain vuovderámain vistá eallu, ja nu lávdá miehtá njárgga. Leat oaidnán ahte erenoamážit 

čakčageasi lea álo eallu dán njárggas. Vuovderámain lea buorre vistit, doppe leat jogažat ja 

njuoskasit eatnamat. Ja doppe šaddá árabut guoppar. Go eallu beassá ráfis vistit ja guohtut, de 

bohccot buidot ja šaddet deahkkábut. Nu bohtet buriid álššaid ala.  

Vuovdi maid suddje bohccuid goaskimiid vuostá. Soahki ja lasta dagaha ahte ii leat nu álki 

goaskinii čuolastit bohcco. Doppe lea sihke mearagoaskin ja gonagasgoaskin.  

Boazu maid dovdá eanet oadjebasvuođa vuovdde siste mii ii leat nu beare suohkat. Doppe lea 

maid itkkus bohccui, ja boazu maid muhtomin čiehkada vuovdái. Dan dihte lea deahálaš ahte 

vuovddi lahká ii leat riedja, muđui eallu riepma guođđit vel vuovddi ge ja gizzut váriide. Ja 

diekkár muosehuhttin ii lea buorre. 

Mearra ja mearragáddi 
Bohccot borret debbuid ja juhket mearračázi go ollejit mearariikii. Dakko bokte boazu oažžu 

ja beassá deavdit dárbbašlaš minerálaid ja sálttiid gorudii, maŋŋil guhkes dálvvi. Dan dihte 

Lákko-eallu, mii lea njárgaeallu ja seammás nani-eallu, ferte beassat mearragáddái geasset. 

Dat lea hárjánan dasa. 

Mearragáddi lea dál steŋgejun eanas Vuorašnjárggas, ođđa luotta geažil go dasa leat rahkadan 

alla bávttiid luoddaguora. Vuorašnjárg-geahčái vel besset bohccot Vuorašnjárggas. 

Lákkonjárggas lea ge Áilegas-guovlu okta dain buoremus báikkiin gokko bohccot ain besset 

mearragáddái, ja bissot doppe. Luohkat eai leat nu ceggosat, eai ge leat dakkar bávttit maid 

guora ii beasa. 

Go ii leat nu allat ja seammás lea várddus, de dagaha ahte dákko dustet vel álddut ge buorebut 

luoitit vulos mearragáddái.  

Mearragáddái beassan lea maid okta dáin momeanttain mii ferte fárus go 

boazodoallofágalaččat árvvoštallá guovllu ja váikkuhusaid. 

Áilegasguovlu guottetbáikin 
Áilegas lea ovdal guhkit áiggi adnon guottetbáikin, máŋggaid buolvvaid. Luonddu bealis lea 

guovlu buorre guotteteana. Earret eará bievlá guovlu áigá ja doppe eai leat fasttes jogat ja 

várálaš eatnamat ja sorbmit. Guovllus lea dábálaččat buorre guohtun árragiđa ja maiddái oalle 
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ráfi lávii ovdal. Badjelis lea muhtomin vejolaš oaidnit boraspiriid, ja de beassá guođoheaddji 

suodjalit ealu.  

Ealu lágideami dáfus leai guovlu maid vuogas, e.e. fáktema ektui geasset ja čakčageasi. 

Miessemearkuma lea maid vejolaš čađahit go dáppe guotteha. Čohkkenbargu 

miessemearkuma oktavuođas lávii dáppe maid vejolaš čađahit. 

Maŋŋil go sisabahkkemat bohte Áilegassii, de heaittuhuvvui 80-jagiin guotteheapmi doppe. 

90-jagiin ja 2000-logus lea okta siida fas geahččalan guottehit doppe muhtin jagi. Muhto 

guotteheapmi heaittihuvvui, go ollislaččat sii árvvoštalle ahte lea buoret guottehit eará sajiin. 

Soaitá nu ahte guovllu šaddá fas atnigoahtit guotteteanamin boahttevaš jagiid, e.e. eará 

eanansisabahkkemiid geažil dálá guottetbáikkiin. Dat guoská e.e. kV420 elfápmolinjja 

huksemii Gurpmovuomis, maid Statnett rahkada. 

Luovaseana 
Dat ahte mearragáddi bievlá áigá seammás go doppe lea jeagil oalle lahka, dagaha ahte 

árragiđa lea luovvasiidda, erenoamážit smoaldariidda nu go čearpmahiidda, oba buorre doppe. 

Jeagil šaddá maid buoret dađi badjelii boahtá dien guovllus, ja doppe lea maid geađgegatná 

maid boazu guohtu árragiđa. 

Doppe lea maid dábálaččat leamašan oalle ráfi. Nu luovaseallu bisso doppe go ii 

muosehuvvo. Ja go eallu vuos bisana dohko, de ii nu álkit jorggit luksa. Guođoheami ja 

guođoheddjiid dáfus leat dat hui deahálaš, go de lea guođohanbargu muttagis dásis ja nu ahte 

barggu nagoda doaimmahit. 

Bohccuid dáfus čájeha vásáhusmáhttu ahte sarvat mat njárggas leat orron, leat hui buorit 

čakčat - ja nu leat buorit ragahanbohccot. Dan dihte lea dán báikkis hui ávkkálaš 

mearkkašupmi ragahii, čakčat. Nu lea dát njárga ja várri deahálaš Lákkonjárgga obbalaš 

boazodollui, ja erenoamážit miessešaddui. 

Stuora ja buriin sarvain bohtet buorit miesit. 

Dálvvi-oruhat 
Measta juohke jagi dáhpáhuvvá ahte soames boazu báhcá geasseorohahkii, ja nu šaddet 

dálvvi-oruhat. Vai daidda sihkkaraste buori dili maiddái dálvet, de leat Áilegas-eatnamat 

deahálaččat. Doppe cevzet bohccot dálvvi badjel. Dat eatnamat sulastáhttet duottareatnamiid 

sis-eatnamis, daiguin attáldagaiguin mat das čuvvot dálvet, earret eará jeagil ja 

bieggagaikkohagat. Jus badjelis ii leat gaskohagaid ealát, de besset dat bohccot luoitit 

mearragáddái e.e. Unna Lákkonjárggažii. 

Nu lea Áilegas maiddái deahálaš daid bohccuid eallimii ja birgejupmái dálvvi badjel. Go 

cevzet, de dat bohccot ihtet fas ellui nuppe giđa. Áilegas-guovlu unnida dakko bokte 

vejolašvuođa ahte orustan bohccot biidnahuvvet ja jápmet nealgái muohta- ja jiekŋadálvviid. 

Nu eastada elliid biidnahuvvama. Boazoeaiggadiidda ges lea buorre diehtit ahte dan soames 

bahcán bohccos lea guohtuma dáfus buorre vejolašvuohta birget vel geasseorohagas nai 
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dálvvi. Seammás váikkuha dákkár seailluheapmi positiivvalaččat orohaga boazodoalu 

ekonomiijai ja gánnáheapmái, go dat bohccot ihtet fas ellui giđđat ja geasset.  

Dat lea ge dakkar guovlu leamašan gos bahcan bohccuid lea vejolaš gávdnat ja oažžot gitta 

daid haviid go vuolgá viežžat, ja dat dáhpáhuvvá duos dás ain.  
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Vedlegg 2 – Originalbeskrivelser på samisk; konsekvensvurdering  

Váikkuhus Áilegas guvlui ja Unna Lákkonjárggažii 

Industriijabáiki  gavdnje bohccuid, e.e go šaddá eanet rigearra ja vánddardeapmi. Jus dat 

luossanjuovahat boahtá dan sturrodagas go lea plánejuvvon, de šaddá doaibmaáigodagas 

measta lihka ollu rigearra ja doaibma go huksenáigodagas. Dat huksejuvvo geasserorohahkii, 

ja geassebohccot leat maid nu árggit ja árggibut go omd. dálvet. Dan oaidná go ieš vuolgá 

vázzit, bohccot ruohtastit ja mannet suovvan. 

Bálgama gal maid váikkuha dat huksen. Dan ođđa rusttegis gal bohccot ballet, erenoamážit 

álggos. Go ballajit, det ruohtastit bajás guvlui ja de luksa Gierdduide. Boazu  ruohtasta 

vuosteeatnamiidda, ja diekko leat vustot hui lahka, nuppebealde luotta. Alddut lea árggit 

misiin, ja árggibut go varrásat. 

Go boazu vuos olle badjeli, de leat luksa guvlui maid vustot mat dagahit ahte boazo álkibut 

manná dan guvlui go muosehuvvo davvelis. Eallu nu álkit oallása luksa ovdal áiggi, ii ge 

bálle orrut guovllus nu go lea hárjánan. Eallu jorggiha áidde duogi guvlui, muhto várra bisanit 

ovdal eai ge mana nu guhkás. Álggos goit ge ruohtastit , muhto soitet bisanit go fal eai boađe 

olbmot manjis ja jus dat mii balddii jaskkoda. Muhto dat ii leat dilli, dađi bahabut, dan 

industriijahuksemis. 

Árragiđa boazu ii beasa guohtut diekko diein ealátnjárggas gos industriija lea. De maid boazu 

jorggiha luksa. Árragiđa lea hui vahagiin, go dalle lea doaibma doppe juste go ráhtá lea álgán 

šaddat. Boazu ii šat  duosta luoitit vulos, dat orru nu badjin álo. 

De čoahkkanit eambbo ovtta sadjai, ii ge leat nu ollu guohtumuš buohkaide. De eai leat 

bohccot nu buorit go eai leat bállen guohtut, ja šaddet árabut rášša guvlui. Aldu šaddá mielkat 

go beassá guohtut rahta bures, miessi de šaddá stuorát. 

Muhto bohccot gal muhtun muddui hárjánit eai ge soaitte šat nu ballat šat go muhtin jahki 

manná, erenomážit luovvasat mat leat juo ovdal orron doppe. Muhto dat industriija doaibma 

šaddá nu stuoris ahte juste dása ii dáidde eallu goasse hárjánit. 

Gierdduide, mat maid leat bálganbáikkit, dohko manná eallu go ballajit Áilegasas. Gierddut ja 

Áilegas leabagiddalaga, lea dušše vággi gaskkas. Dat váikkuha ahte eallu jorggiha diedda 

váriide, dan guvlui lea vuostu ii ge leat doppe šat mihkke mii gavdnje. Dakko leat ollu bálgát 

gokko jorret. Toftena guvlui leat viesut ja luodda mii gavdnje, olbmot dakko vánddardit álo. 

Boazovázzit šaddet eambbo guođohit ja dávjjibut jorgalit ealu ruovttoluotta njárgii. Nu šaddet 

vuojahallat ja muosehuhttit ealu eambbo. Go jođát diesa bajábeallái luovasealuin giđđat, jus 

de šaddá rigearra de dat gavdnje ealu ruovttoluotta. 

Eanan lea rievdan go dohko lea boahtán ođđa doaibma. Boazu dan álkit oaidná ja 

gavdnjaluvva. Erenoamážit huksenáigodagas lea vuordimis ahte muosehuhttin lea stuoris. 

Bohccot eai bálle nu mannat ja orrut go leat ovdal dahkan, daid bálgáid mielde gokko lávejit 

jorrat. Dán rádjái ii  leat nu ollu doaibma leamašan diekko.  
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Industriijadoaibma ja olbmot baldet bohccuid,. Leabures vejolaš ahte boazu spálká Unna 

Lákkonjárggažis eret, go olles njárga biddjo asfaltan ja viessun. Ja go nu šaddá, de dat baldáa 

eará čorragiid maid nu go čilgejuvvon – dan dihte go eatnamat adnojit ovttas. 

Váikkuhus Lákkonjárgga orohahkii 
Jus eallu vuolgá Áilegas-guovllus, de čájeha orohaga vásáhusmáhttu ahte eallu dávjá ii bisan 

ovdal Dálbmeávzegierragis – mii lea máŋgá miila eret. Go šaddet orrunbáikkiin vuolgit, de 

dakkar eana masa lea lunddolaš bisanit dien áigodagas ii boađe ovdal Dálbmeávžegierragis. 

Muhto bisanit dieđusge daidda vákkiide mat leat Gierdduid guovttebealde, goit nie álggos. 

Go Dálbmeávžegierragii olle eallu, de nubbe ravda dávjá jorggiha Govdavággeráigge 

Vuorašnjárgga guvlui. Muhtin raje ges manná Soulojávrri guvlui, guovtte beale Vilgesrášša. 

Nuorttabeale manná Skáhčasvágge-ráigge Dihkkageidnui ja nubbe ravda ges manná bajás 

Geinnodatvággeráigge, dakko ruvgala Suolojargátte Ulddášvággái.  Muhtin čora manná 

Guontánráššii ja áidde duohkái. Hui ollu vuolgá das mii dat lea biekkaid, ja man stuora 

eallobihtat dat leat.  

Lea maid vejolaš ahte eallobihtat ja čorragat giessalit Bávnnja guvlui ja Luovosvári guvlui, 

erenoamážit árrageasi ja guovdogeasi. 

Vuorašnjárggas ja dain eará báikkiin leat juo čorragat ja eallobihtat ovdalaččas, nu ahte de 

dohko de čoahkkana beare ollu eallu. Nu ii geavahuvvo šat geasseorohat nu vuohkkasit go 

ovdal. 

Eana sáhttá duolmmástuvvot ja vel doldiluvvat ge doppe gos eallu de čoahkkana, ja seammás 

dat eana gos lea vuolgán ii adno bálljo obanassinge bohccuide.  

Go eatnamiid ii beasa geavahit vuohkkasit nu go árbevirolaččat ovdal, de dat ii leat nu buorre 

bohccuide. Bohccot šaddet stađuheamit eai ge bálle šat ráfis guohtut, erenoamážit dat bohccot 

mat lea šaddan vuolgit. Bohcco sáhttet hedjonit, ja sáhttá dagahit ahte eallu ii leat šat nu 

miessái. 

Olbmuide čuohcá dat dakko bokte ahte šaddet eambbo guođohit ja vuojehit ealu, ja geahččalit 

dan jorgalit ja doalahit dan guvlui fas gos dat lea vuolgán. 

Go nie šaddá, de dat dagaha ealáhusa gánnáheami ovdii. Eambbo šaddá golahit seammas go 

sisaboahtu unnu. 

Váikkuhus ránnjaorohagaid ektui 
Go eallu ii biso šat orohaga davágeahčen nu bures, de lea bahá ribahallat čorragiid 

ránnjáorohagaide. Vuostamužžan Ordii, Spalcai ja Joahkonjárgii. Erenoamážit sáhttá ribahit 

dakko gokko áiddit leat jasaid vuolde ovdal go áiddiid lea vejolaš divvut. 

Áilegas-guovllu geavaheapmi gáržu – váikkuhus guovddáš geasseoroháhkii 
Njárgga geavaheapmi gáržžiduvvo jus boazu ii beasa diekko lunddolaččat johtáladdat ja orrut. 

Varis boazu dat gal boahtá buorebut mearragáddái, muhto industriijaguovlu  ja dasa gullevaš 

doaimmat doibmet balddonassan bohccuide. . Ja nu gáržžiduvvo daid guohtoneana ja orohat. 
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Boađus sáhttá leat ahte go čorragat eai ii šat mana dohko,  luoitte vulos eatnamiidda meara 

guvlui ja biso doppe, de eallu oallasa ja dagaha eanet ealu orohaga eará báikkiide. Nu čuohcá 

eará guohtoeatnamiidda orohagas - mii mielddisbuktá oanehit guohtonáiggi olles orohahkii go 

eanet bohccot čoahkkanit ja duggot unnit oassái orohagas. 

Váikkuhus luksa guvlui - Dálbmeávžegierragii  
Oanehit guohtonáigi davvelis mielddisbuktá ahte eallu šaddá jorggihit árabut, ja nu 

čoahkkanaddá árabut eanet boazu luksa – gos geasseáidi Bávnnjas Gávvutnii duste. 

Čoahkkaneapmi mielddisbuktá árat duolmmástuvvama áidde duogi, ja nu nohkká 

geasseguohtun ovdal dakko.  

Boađus das lea ahte árabut šaddá luoitit ealu dan lulit geasseorohahkii. Ja go árabut dohko 

šaddá luoitit, de dan geavahanáigi maid sirdása.  

Váikkuhus Oaggeskáidái, Ditnutskáiddiide ja Joalosskáidái  
Čilgejuvvon sirdášeapmi dagaha ahte nu gártá eallu ovdal ollet Oaggovárrái, Oaggoskádái, 

Ditnuidskáiddiide ja Joalosskáidái. Diein guovlluin ii sáhte nu guhká orrut, ja dan dihte ii 

berre nu árrat dohko šaddat luoitit.  

Okta sivain dasa lea go áidi mii lea oarjjabeale, Ordda-orohaga guvlui, lea erenoamáš heitot. 

Dat ii leat doarvái nanus doallat Lákko-ealu go dat duvdiluvvo árabut ja garraseappot dieid 

áiddiid duohkái, omd. čakčageasi juo. Eallu álgá suonjadit. Ja go áiddit eai doala, de ribaha 

čorragiid ja váikko vel muhtin ráje ealus áiddi čađa mannat. De šaddá stuora mastalmas 

Ordda orohagain, ja dat lea roassun maiddáii sidjiide. Dasa lassin das lea maid njuolggo 

váikkuhus Joahkonjárgga-orohahkii, mii galgá maid dien áigodagain johtit dakko meaddel 

árbevieru ja Guovdajohtolat-šiehtadusa mielde. 

Jus orohagat mastadit dieid muttuid, de šáddá badjelmeare ollu bargu nie stuora ealu fas 

rátkit.  

Váikkuhus čakčaorohahkii 
Muhto ealu ii sáhte cakkadit dieidda skáiddiide nu guhka, go juo lea luoitán dohko. De šaddá 

dárbu árabut luoiti ealu Gurpmovuopmái ja Nuhpái. Dat fas mielddisbuktá stuorát boazologu 

dohko árabut go galggašii, eatnamiidda šaddet de eanet bohccot nu ahte eana de doldu árabut. 

Seammás lea dohko dál ásahuvvome stuora sisabahkken, namalassii Kv420 huksen. Luodda 

maid dan oktavuođas leat huksen, lea dál juo mielddisbuktán ollu eanet vánddardeami 

guovllus, o.m.d. beanavuoddjit leat viimmaskan dieppe vuodjit dan ođđa luodda ráigge. 

Dákko maid čuožžila áiddiid ektui ášši, seamma ládje go ovddit čuoggás. Lea bahá ribahit 

ealu Garrajoga rastá Náššái, ja de šaddá stuora masttalmas. Erenoamážit sáhttá dat 

dáhpáhuvvat jus eallu muosehuvvo Gurpmovuomis. 2008s dáháphuvai juste nu, ja dat 

mielddisbuvttii ollu liigebarggu ja dagahii vuovdima ovdii. Otna áidečovdosat dákko eai leat 

doallevaččat, ja daid ferte buoridit. 

Eanet bohccuiguin lea maid eanet bargu ja gollu, ja nu váikkuhivčče dákkár heiveheapmi 

olles orohaga doaibmagoluide ja dákko bokte orohaga boazoeaiggádiid obbalaš ruhtadillái.  
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Muhto vearrámus lea ahte dat heiveheapmi maid mielddisbuvttášii stuorit vejolašvuođa 

masttadit Ordda orohaga ealuin. 

Váikkuhus Guovdajohtolahkii - masttalmasat 
Mastadeapmi dien áiggis, mii ovddit čuoggás čilgejuvvo, livčče dáhpáhus mii váikkuhivčče 

de olles Guovdajohtolaga johtaleapmái, gárddástallamiidda ja vuovdimiidda. Dat lea dan 

sivas go Guovdajohtolaga boazodoalu áiggiid čađa eanangeavaheapmi lea regulerejuvvon 

sierra, priváhtta šiehtadusa bokte, gos iešguđet orohagaid johtináiggit- ja geainnut ja muđui 

dán áigodaga boazodoalu čađaheapmi lea hui dárkilit sohppojuvvon. Soahpamuš lea buot 

johtolaga orohagaid gaskka. Orohagaide ii ge leat ovdamearkka dithe dušše luoitit ealuid 

ovdal sohppojuvvon áiggiid. Dat mearkkaša ahte eallu šaddá jorrat áidde duohken guhkit, mii 

ii leat buorre.  

Guovdajohtolat lea sullii 25% Norgga boazodoalus, go geahčča boazologu ja olmmošlogu. Ja 

go ná lea oktičadnon olles johtolat, de ferte okta eaŋkil orohat leat várrogas miehtat 

doaimmaide mat buktet váikkuhusaid ráŋŋaorohagaide ja olles johtolaga eanangeavaheapmái.  

Go geavahanáiggit ovtta áigodaga guohtoneatnamis šaddá sirdásit guohtunáiggi oatnuma 

geažil, de dat nie váikkuha olles johtolahkii. 

Váikkuhus dálveorohagaide, ja dálkkádatrievdan vel lassin 
Go čakčaeana doldu árabut, de šaddá ealuiguin johtát árabut dálveorohagaide. Dálá klimadilli, 

gos máilbmi lieggana erenoamážit Sis-Finnmarkkus, lea dagahan ahte jogat ja jávrrit eai jieŋo 

šat nu árrat go ovdal. Muohta maid boahtá dávjjibut maŋŋil go ovdalaš áiggiid dagai. 

Sisabáhkkema čuovvoláhtti váikkuhus mearkkaša dán áššis ahte ealuiguin goit ge šaddá johtát 

dálveorohagaide, váikko dat eai leat luonddu bealis bievlaguohtumin boazodollui. Go bievlan 

bággehallá ealuin johtit dálveorohagaide, de das lea erenoamáš stuora ja heajos váikkuhus. 

Sihke eatnamii,guohtumii, olbmuide ja doaibmagoluide. 

Okta ovdamearka lea go árrat olle dálveoroháhkii, de maid oppas nohká ovdal. Erenoamážit 

jus šaddá vuosttaš muohttaga guođohit dálveeatnamiid, ja go dálki heive nu, de ealát šaddá 

billistuvvot dan dálvái dan guovllus. Bodneskárti lea bahá šaddat go nu árrat šaddá 

dálveeatnamiiidda johtit. De ii biste dálveguohtun nu guhká šat go dábálaččat livčče dahkan.  

Váikkuhusat siiddaid gaskavuođaide ja ealu ávkkástallamii 

Go oppas ja ealát ii bistte nu guhká, de šaddet dálvesiiddat eanet ja dávjjit guođohiid 

siidarájiid lahka ja maiddái alde. Dat dagaha ahte lea bahát masttadit, mii buktá liigebarggu 

olbmuide ja ráfehuhttá bohccuid go daid šaddá čohkket ja gárddiide vuojehit vai beassa rátkit.  

Go nuppe siidii šaddet bohccot, dat mielddisbuktá ahte boazodoalli šaddá daid ektui maid 

álgit plánet iežas siidadoalu. Ovdamearkka dihte váikkuha dat dálvegávpečorraga geassimii, 

go lea váddáseabbo vuovdit vuohkkasit go ii leat visot eallu mas vállje gávpebohccuid. Ii de 

oainne ollislaččat nu bures guhtemuš bohccuid  lea gánnáháhtti válljet vuovdimii, ja 

guhtemučča galgá guođđit. 
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Rájiid guođoheapmi maid mielddisbuktá ahte oktavuohta ránnjasiiddaiguin sáhttá hedjonit, go 

siiddat bággehallet de eanet heivehallat guođoheami ránnjáide.  

Váikkuhus giđđajohtimii  
Go dálveguohtun nohká árabut, de giđđadálvvi čuožžila dárbu árabut johtát davás. 

Molssaeaktu lea biepmagoahtit ealuid juste dán áiggi. Muhto ealuid biebman lea erenoamáš 

stuora gollu ja leat maid orohatolbmot oaidnán ahte dat goarida jeageleatnamiid go doppe 

suidne. Dás ferte maid muitit ahte olles boazodoalu vuođđu lea áiggiid čađa leamašan ahte 

boazu galgá birget dainna maid luonddus gávdná. Lákkonjárgga siiddain ii leat biebman 

guovdo dálvvi nu dábáláš. 

Nu šaddá maid ollet árabut geasseoroháhkii, ja de šaddá vel stuorat dárbu juste dakkár 

eatnamiidda geasseorohagas gos árrat bievla. Áilegas-guovlu ja Unna Lákkonjárggaš lea ge 

okta dakkar váldobáikkiin Lákkonjárggas, masa juste dien áiggi lea guovddáš dárbu.  

Ja jus de leat dán eatnamii boahtán rusttegat mat hehttejit bohcco lunddolaš vánddardeami ja 

bisaneami dohko, de eanet eallu oallása eara báikkiide.  

Nu šaddá unnimusat duppal vahát;  

1) eallu bággehallá ollet menddo árrat geasseorohahkii 

2) dasa lassin leat juste dat eatnamat mat dalle leat aniháhtti guohtoneanamiin muohttaga 

ja jieŋa geažil, gáržžiduvvon  

 

Váikkuhus giliide, gaskavuhtii mearragáttis ja ealáhusa beaggimii 
Okta boađus, lassin dasa ahte boazu de šaddá gillát eanet sisabahkkema geažil juste dan váttis 

áiggodagas jagis, lea ahte de šaddá eanet ellui eanet lunddoleabbo giliid guvlui čoahkkanit go 

doppe lea áramusat rahta – erenoamážit gittiin. Ovdamearkka dihte Dálbmeluktii, 

Stuorasáttonjárgii, Bávdnjii jna go dan maid dál dábálaččat dahket. Dat fas sahttá 

mielddisbuktit ahte gili olbmot giksašuvvet eanet bohccuiguin, go gili vuostá de eanet eallu 

eanet duvdáhuvvá go muđui livčče dahkan. 

Dat ii livčče veaháge buorre go eanet eallu gilli lahka dagaha gaskavuođa ovdii mii lea gaskal 

orohaga olbmuid ja olbmuid geat bistevaččat orrot gilii. Verddevuohta sahttá hedjonit. Dávjá 

maid dákkár áššit álget beaggit dego riidun mediain.  

Ja dat lea heitet orohahkii erenoamážit, ja boazodollui obbalaččat. 

Váikkuhus sorpmiid ektui 

Dasa lassin ahte orohat massá guohtoneatnamiid ja báikki gos erenoamážit varrásat bissot, de 

eallu duvdiluvva váráleabbo báikkiide gos leat eanet sorbmit.  Sorbmegeađggit sáhttet doajihit 

julggiid bohccuin, ja nu biidnahuvvet bohccot jámas. 

Eastadit bohccuid mannamis sorbmiide, lea deahálaš boazodoalus. Sáhttá jurddašit áidut 

industriijadoaimma birra. Muhto, áidi dákkár gáržžes geainnuid lahka lea balaháhtti ahte dat 

dagaha vel stuorát vahaga. Vahát lea unnimusat guovtti sorttas; vuostažettiin ahte áidi 



 
78 

doaibmá balddonassan bohccuide – erenoamážit dákkár báikkiin gos ii leat áidi ovdalaččas ja 

gos dat oidno guhkás. Boazu sáhttá jierásnuvvát, ja de ii mana dohko obanassinge. De vuolgá 

eará guvlui orohagas, ja ii ane šat ávkki dán guovllus guhtoneanamiin ja geaidnun. Nu áidi 

hehtte maiddái daid lagas eatnamiid geavaheami, mas leat váikkuhusat nie go ovdalis lea 

čilgejuvvon. 

Jus dat deahálaš njárga gáržžiduvvo boazoeanamin, de manaha maiddái guovllu guohton- ja 

bálggoseanamin ellui. Ja das lea stuora ja heajos váikkuhus sihke bohccuid dilálašvuhtii, 

produkšuvdnii ja ruđalaš dillái orohaga boazodoalus – nie go ovdanboahtá ovddit čuoggáin. 

Váikkuhus boazobálgáide  
Dien guovllus leat maid boazobálgát.  Dat mielddisbuktá ahte máŋggat boazobálgáide lea 

váikkuhus. Go njárgii boahtá industriijadoaibma, dat mielddisbuktá ahte bohccot eai duostta 

šat nu bures dan guvlui. Rámas ii leat boazu nu oadjebas go njuidoseabbo geainnuin, ja 

diekko lea rápma Dat fas dagaha dan ahte go bohccoet eai šat jora nu ollu dien guovllus, de 

nohket maiddái dat bálgát mat čuovuhit bohccuid rievttes guvlui sihke giđđat, geasset ja 

čakčat. Dat dagaha ahte dan eatnama geavaheapmi oalat unnu.   

Čohkkedettiin lea nu ahte jus eai leat šat doarvái bálgát mat šaddet jus eallu dakko vánddarda, 

de lea váttis maid oažžut bohccuid dakko mannat go bálgát nohkagohtet ja  ii šatta šat  varas 

loksa. Nu dagaha industriijaásaheapmi lassibarggu ja váttisvuođa ealu čohkkemii ja 

čoahkkaneapmái. 

Váikkuhus livvadansajiide 
Lassin industriijaguvlui, de plánejuvvo luodda ja čáhcerusttet juste dan steallái mii lea 

tunealla bajábealde. Dat stealli maid doaibmá jálttu báikin bohccuide. Doppe sihke guohtu ja 

livvada ráfis odne. Luodda muosehuhtte dán eanangeavaheami, ja sáhttá mielddisbuktit ahte 

bohcco eananávkkástallan dákko nohka. Nu čuohcá dat vel garraseappot orohaga obbalaš 

eanangeavaheapmái, ja nanne daid heajos váikkuhusaid vel eanet. Diet báiki livčče vel 

deahálebbo šaddan go njárggažii eai beasa šat bohccot, doppe lávejit maiddái livvadit. 

. Nu čáhcerusttet ja dat luodda bajás dan lusa lasiha negatiivvalaš váikkuhusa dien livvadan- 

ja guohtonsteallái. 

Muosehuhttima váikkuhusat 

Huksenáigodaga lea rigearra mii muosehuhtte ealu. Dan leat oaidnán juo 2016 geasi. Dan 

geasi ii leat eallu dieppe bisson obanassinge. Huksenáigodagas lea dan geažil erenoamáš 

stuora ja heitot váikkuhus orohaga boazodollui. Vel vearrát lea go eallu šaddá hárjánit ahte 

dieppe ii šahte šat orrut. De dat easka buktá dan stuora váikkuhusa, boahtte jagi rájes. 

Dasa lassin mielddisbukta doaibma ahte doppe šaddet olbmot vánddardit, biillat vudjet, ođđa 

jienat ja hájat bohtet. Doaibma galgá birra jagi, nu ahte guovlu ii beasa ráfis o.m.d. geasiáigge 

go eallu lea doppe.  

Go luoddabihtá vel šaddá bajás dien luohká, de lea orohaga vásáhus eará báikkiin ahte guovlu 

ipmirduvvo dego “rahpasan” muđui servodahkii. Dohko nu gártá eanet vánddardeapmi 

obbalaččat. Olbmuid ja ovdamearkka dihte beatnagiid vánddardeapmi lea erenoamáš 
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muosehuhtti ellui, ja sáhttá mielddisbuktit ahte eallu gavdnjaluvvo eret olles váris – ja áiggi 

vuollái hárjána dasa ja nu spálká dan eatnamis. Ja dat gal billistivčče ollu orohaga ovddas. 
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Vedlegg 3 – Objektjournaler fortid og nåtid - sekundærobjekter 
 

Journalene nedenfor omhandler hvert enkelt arealinngrep som allerede er gjennomført, og 

vurderinger er følgelig gjort i forhold til driftsperiode. Anleggsperiode er ikke vurdert da den 

er avsluttet. Hver journal består av kartfesting av inngrep og lokal påvirkningssone, 

beskrivelse av inngrepet, vurdering av hvor omfattende påvirkningen er direkte og indirekte 

for rein, mennesker og landskap i et lokalt, intermediært og regionalt perspektiv.  

For inngrepskategoriene landbruk, vernede og fredete områder, gruver, gammel kraftlinje og 

økt turgåing/friluftsliv er det laget en samlejournal som inneholder beskrivelse og en kortfattet 

vurdering av inngrepets påvirkning på reindriften.  

Sekundærobjektene er videre analysert i forhold til risiko- og sårbarhet og oppsummert i 

ROS-matriser, etter samme mal som primærobjektet. Påvirkningskategoriene i ROS-analysen 

er i henhold til den svenske modellen avgrenset til  

 tap av beiteland 

 tap av rein og produksjon 

 støy, uro og forstyrrelse som følge av inngrep  

I den kategoribeskrivelsene i den svenske modellen er blant annet intermediært og regionalt 

nivå slått sammen. Reindriften i Lákkonjárga, og for øvrig i Vest Finnmark/Nord-Troms 

reinbeiteområde, er imidlertid etter utreders reindriftsfaglige vurdering av en slik karakter at 

disse perspektivene bør behandles hver for seg. Beskrivelsene i den svenske modeller er 

følgelig ikke direkte overførebare til reindriftsmessige forhold i Finnmark.  

ROS-matrisene er derfor i større grad anvendt som analyseverktøy for å klassifisere 

sekundærobjektene konsekvenser, dvs. inngrepenes virkninger for reindriften lokalt, 

intermediært og regionalt. Virkningen avleder igjen anbefalinger i forhold til tiltaksinnsats. 

Fargekoder er brukt til å illustrere risiko og dermed behovet for tiltak i driftsperiode. Hver 

fargekode er basert på samme tallmessige skalering av konsekvensene i 4 intervaller som for 

primærobjektet. Tabellen ser slik ut: 

Tegnforklaring         

Tiltak Ikke nødvendig Bør overveies Skal overveies Nødvendig 

Skalering konsekvenser 1-3 4-6 7-9 10 
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Når det gjelder tiltak er det særdeles viktig å være klar over at dynamikken i nomadisk 

reindrift gjør at det reindriftsfaglig for eksempel er mest effektivt i mange tilfeller å sette inn 

tiltak intermediært, og i noen tilfeller regionalt, selv om inngrepet i utgangspunktet kan virke 

lokalt. I ROS-matrisen er derfor risiko og effektiv tiltaksinnsats styrende for vurderingene.  

Eksempelvis er det slik at noen ganger er tiltak lokalt ikke praktisk mulige å gjennomføre, 

eller at disse ikke vil fungere i forhold til intermediær og/eller regional unnvikelseseffekt. Da 

må tiltaket settes inn der hvor den reindriftsmessige risikoen kommer til uttrykk og hvor 

tiltaket vil virke mest effektivt. Valg av en den faglig mest riktige geografisk skalaen er derfor 

et vesentlig moment for å treffe med risikovurderingene og tiltakene.  
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Mathisfoss Kraftverk – nr 1 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår, sommer og tidlig høst. 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Alta Kraftlag A/L 

Etableringstidspunkt Antas på begynnelsen av 1900-tallet. 

Status Avklart sak. Distriktet har ikke krevd kompensasjon for 

inngrepet. 

Geografisk plassering Alta kommune. Tunnelluttak i Mathiselva og rør i tunnell 

gjennom Luovosvárgeahči, deretter 200 meter rør oppe i 

dagen ned til kraftverket ved Borani. Kraftverket er helt 

nede ved sjøen på østsiden av Kåfjordbotn. 

Tidsmessig utførelse Helårsbruk. 

Beskrivelse av objektet x GWh 2,3 MW 

Valgt påvirkningsområde 500m 
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OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 

 

 

SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN  
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Störning Direkt och indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för 
landskap 

Tap av beiteland 

Inngrepet, 
bebyggelse og 
infrastruktur har 
sperret reinens 
tilgang til området 
mellom utløpet av 
Mathiselva og Borani, 
samt nordlige deler 
av Luovosvárri. 

Tap av et 
område av stor 
beiteverdi, 
særlig i år med 
vanskelige 
snøforhold.  

Har bidratt til 
reduksjon i 
distriktets 
reintall, dvs. 
distriktet har 
måttet tilpasse 
seg araltapet 
gjennom redusert 
reintall/færre 
siida-andeler 

Området nord for 
inngrepet er 
totalt avskåret fra 
reinbeite. 
Sperregjerde 
ender 100 meter 
sør for  anlegget. 
 

Tap av rein Ikke direkte, men 
indirekte. 

Et beiteområde 
som blir tidlig 
bart er tapt. 

Tap av inntekt, 
indirekte 
 

Ingen risiko 

Støy  Minimalt med støy i 
driftsperiode fra 
kraftverk 
 

Lite fra selve 
anlegget 

Ingen risiko  Visuell 
forurensning 
 

Uro/forstyrrelser Anlegget betinger 
noe tilsyn og 
vedlikehold, det 
forstyrrer lite. Vei har 
åpnet opp området 
for fiskere, turgåere 
og i de siste årene 
også hundekjørere. 
Dette er meget 
forstyrrende. 

Får ikke beite i 
fred, blir skremt 
av den 
menneskelige 
aktiviteten. 
Intermediær 
effekt. 
 

Ekstrakostnader 
til gjeting ved at 
dyra trekker 
unna. 
Økt stress, lavere 
produktivitet i 
flokken. Gir 
inntektstap. 

Økt press på 
andre 
beiteområder, 
særlig i 
Botndalen. Økt 
slitasje langs 
sommersperre-
gjerdet.  

 

 

ROS-ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFTEN 

 

 
 

Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

9 9 4 8 7 4 6 7 1
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Møllelv Kraftverk – nr 2 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår og sommer. 
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BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Alta Kraftlag A/L, konsesjon gitt av NVE. 

Etableringstidspunkt 2015-2017 

Status Avklart sak. Avtalebasert løsning i 2014 etter at konsesjon 

var gitt mot distriktets vilje. En kortfattet reindriftsfaglig 

vurdering gjort av forhandlingsutvalget og Protect Sápmi 

under forhandlingene om hovedavtale. God dialog med 

utbygger, men ikke ift. den senere MTA-planen. Dette 

skapte uforutsatte problemer for reinsamlingen høsten 

2015, som distriktet og Protect Sápmi løste sammen med 

utbygger. Tilsvarende problem ble unngått i høsten 2016, 

etter erfaringen fra 2015.  

Geografisk plassering Alta kommune. Mánnesjohka i Kåfjord, inntakspunkt i 

Mánnesjávri. Nedgravd rørgate, delvis tunnell, etablert 

mellom inntakspunkt og kraftverk nede ved sjøen, 

ovenfor E6. 

Tidsmessig utførelse Helårsbruk. 

Beskrivelse av objektet x GWh 4,4 MW 

Valgt påvirkningsområde 500m 

 
 
 
OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESSONEN 
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SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 

 

Störning Direkt och indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för 
landskap 

Tap av beiteland 

Inngrepet og 
infrastruktur har 
medført 
barriereeffekt ift. 
Vuorašnjárga, nord 
for Mánnesjohka. Kan 
medføre mindre 
anvendelse av dette 
området 

Mindre tilgang 
til et område av 
særdeles stor 
beiteverdi. 
Vuorašnjárga er 
en av to 
hovedhalvøyer i 
Lákkonjárgas 
sommerområde
r 

Øker risikoen for 
reduksjon i 
distriktets 
reintall/ 
siidaandeler. Gir 
økt stress/følelse 
av mer usikker 
fremtid for 
reindriften. 

Området nord for 
inngrepet kan bli 
avskåret fra rein, 
kan gi mindre 
intensiv bruk her 
Kombinert med 
ferdsel etter 
Háldeveien skaper 
disse tilsammen 
to parallelle øst-
vestgående 
landskapsbarriere
r mot 
Vuorašnjárga. 

Tap av rein Usikker is med 
sprekkdannelser 
medfører risiko for 
tap av rein om våren 

Rein ramler ned 
i issprekker ved 
trekk til/fra 
Vuorašnjárga 

Økt stress og 
kontrollbehov i 
området. Tap av 
inntekt. 
 

Noe risikoendring 
lokalt. 

Støy  Minimalt med støy i 
driftsperiode fra 
inntakspunkt og 
kraftverk. Mye støy i 
anleggsperiode. 
 

Støybarriere 
som resultat av 
menneskelig 
aktivitet 
medfører at rein 
lærer negativ 
flokkadferd. 
Bruk av 
Vuorašnjárga 
avtar 

Ekstra arbeid 
med gjeting og 
styring av flokken 
fordi dyrene øker 
unngåelse av 
området. Flere 
ATV-timer 
nødvendig. 

Visuell 
forurensning. 
Synlig på avstand 
medfører økt 
beteitetrykk 
andre steder i 
distriktet, særlig 
mot syd. 
 

Uro/forstyrrelser Anlegget betinger 
noe tilsyn og 
vedlikehold, det 
forstyrrer lite. 
Opprustet vei åpner 
opp området for 
turgåere med og uten 
hund. 
Døråpnereffektene er 
meget forstyrrende. 
 

Får ikke beite i 
fred, blir skremt 
av den 
menneskelige 
aktiviteten. 
Mest 
intermediær 
effekt. Mindre 
vekst og 
produktivitet i 
reinflokken. 
 

Økt stress og 
inntektstap. 
Merkostnader 
gjeting og til 
opprusting og 
vedlikehold av 
sommesperregjer
de Kåfjordbotn – 
Holmvann.  

Økt press på 
andre 
beiteområder, 
særlig i Botndalen 
og Ulddašvággi 
lenger syd. Økt 
slitasje langs 
sommersperre-
gjerdet.  Mindre 
bruk av viktig 
beitelandskap. 
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 ROS-ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

9 10 4 4 7 3 6 10 4
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SEKUNDÆROBJEKT: 

64 Kv og 132kV Kraftlinje fra Eiby til Joalosjohka – nr 3 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår (kalvingsområde) og høst (tidlig høstbeite og 
oppsamlingsområde). 
 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT:  

Prosjekteier Statnett SF 

Etableringstidspunkt Kv64 før 70/80-tallet. KV132 antas etablert på 70/80-tallet. 

Status Avklart sak. Ikke konsekvensutredet ift. reindrift. Distriktet 

har ikke hatt kapasitet til prosess og har heller ikke krevd 

kompensasjon for inngrepet. 

Geografisk plassering Alta kommune. Fra Eiby, rett gjennom kalvingsområdet i 

Gurpmovuopmi og til Joalosvárriområdet. Derfra til 

fylkesgrensen Finnmark/Troms sydvest for Skuođđočohkat. 

Strekning ca. 35 km. 

Tidsmessig utførelse Helårsbruk. 

Beskrivelse av objektet 64 Kv og 132 kV, går parallelt 

Valgt påvirkningsområde 1500m ved drift 
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OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 
 
 
 
SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 
 

Störning Direkt och indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för 
landskap 

Tap av beiteland 

Linjene gir direkte 
barriere- og 
unnvikelses effekt og 
indirekte 
merbelastning mot 
grenseområdene mot 
øst og vest.  

Lavere 
kalveprosent og 
kalveoverlevelse 
som følge av 
unnvikelseseffe
kt. 

Har bidratt til 
reduksjon i 
distriktets 
reintall/ 
siidaandeler. Gir 
økt stress/følelse 
av mer usikker 
fremtid for 
reindriften. 

Områdets kvalitet 
som kalvingsland 
redusert. Bruk 
påvirket. Både 
lokal og 
intemediær 
virkning. 

Tap av rein Kalvetap Et viktig 
sikringsområde 
etter vanskelige 
vintre fordi det 
blir tidlig bart, 
er forringet. Det 
finns en viss 
risiko for 
abortering av 

Økt stress og 
gjetebehov i 
området. Tap av 
inntekt. 
 

Området brukes 
mindre intensivt 
av reindriften. 
Annen 
naturødeleggende 
bruk øker, og 
setter spor. 
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foster. 

Støy  Direkte effekter på 
rein lokalt og 
intermediært 
 

Corona-støy (lyd 
og UV-lys som 
reinen ser) 
virker slik at 
reinen unngår 
beiting og 
vanskeliggjør 
kryssing og 
opphold under 
og i nærheten 
av kraftlinjene. 
Dyrene stresses 
og oppjages. 

Ekstra arbeid 
med gjeting og 
styring av flokken 
fordi dyrene 
unngår området. 
Flere ATV- og 
scootertimer 
nødvendig. 

Visuell 
forurensning. 
Synlig på avstand 
medfører økt 
beteitetrykk 
andre steder i 
distriktet, 
inkludert 
grenseområdene. 
 

Uro/forstyrrelser Tilsyn og vedlikehold, 
forstyrrer lite når 
tidspunkt tilpasse. 
Men  etablering av 
veisti har åpnet opp 
området for turgåere 
med og uten hund. 
øråpnereffektene er 
meget forstyrrende, 
men har vært 
begrenset av lav 
kvalitet på veisti. 
 

Simler skremt 
av menneskelig 
aktivitet, gir 
stress og mindre 
kalvevekst og 
antall. Urolig 
beiting også om 
høsten. Totalt 
mindre vekst og 
produktivitet i 
reinflokken. 
 

Økt stress og 
inntektstap. 
Merkostnader 
gjeting langs 
naturlige skiller 
mot øst. Mer 
vedlikehold og 
kontroll av 
sperregjerde. Økt 
sammenblanding
srisiko med 
nabodistrikt. 

Økt press på 
andre 
beiteområder. 
Økt slitasje langs 
sperre-gjerdet.  
Mindre bruk av 
viktig beite- og 
oppholdslandskap 
både vår og høst. 

 
 
ROS – ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFT 

 

 

 

 

 

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

7 6 5 7 6 5 7 7 4
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Oppdrettsanlegg og llakseslakteri – nr 4 

 

 
 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår og sommer 
 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT:  

Prosjekteier Lokale eiere, senere kjøpt opp av Cermaq ASA 

Etableringstidspunkt 80 - tallet 

Status Avklart sak. Det var ingen prosess med 
reinbeitedistriktet. Ingen kompensasjon krevd. Distriktet 
har måttet tilpasse seg, men har ikke klart det fullt ut. 

Geografisk plassering Ulvsvåg, Alta Kommune 

Tidsmessig utførelse Helårsbruk. 

Beskrivelse av objektet Produksjon av laks, ørret og regnbueørret 

Valgt påvirkningsområde 2000m 
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OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 
 
 

SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 
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Störning Direkt och indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för 
landskap 

Tap av beiteland 

Minimalt med direkte 
arealtap. Indirekte 
effekter er større 
pga. 
unnvikelseseffekt og 
merbelastning 
sørover og oppover 
dalen  

Forstyrrelser 
hindrer beitero, 
særlig nederst i 
Ulddášvággi. 

Har bidratt til 
reduksjon i 
distriktets 
reintall/ 
siidaandeler.  

Områdets kvalitet 
som oppholds og 
beiteland 
redusert. Bruken 
er påvirket. 
Intemediær 
virkning. 

Tap av 
rein/redusert 
produksjon 

Ikke direkte tap, men 
redusert produksjon 
indirekte. 

Ikke direkte tap  Ingen direkte 
risiko, men gir 
noe mer stress 

Viktig beitedal 
brukes mindre 
intensivt av 
reinen.  

Støy  Direkte effekter på 
rein i form av 
unnvikelseseffekt, 
lokalt og 
intermediært.. 
 

Medfører 
unnvikelseseffe
kt for rein, 
særlig simler 
med kalv. 
Enkelte hanndyr 
har mindre 
unnvikelseseffe
kt. 

Ekstra arbeid 
med gjeting og 
styring av flokken 
fordi dyrene 
unngår i større 
grad kyslinjen. 
Flere ATV-timer 
nødvendig i 
sydlige deler av 
distriktet. 

Visuell 
forurensning, 
synlig på avstand. 
Medfører økt 
beitetrykk lenger 
syd. 
 

Uro/forstyrrelser Produksjon i anlegget 
medfører 
menneskelig 
aktivitet. 
 

Særlig simler 
skremmes unna 
av menneskelig 
aktivitet, gir 
stress og mindre 
melkeproduksjo
n og kalvevekst. 
Bidrar til uheldig 
adferd i flokken 
og gir totalt 
mindre 
produktivitet. 
 

Inntektstap. 
Merkostnader til 
gjeting i syd. Mer 
vedlikehold og 
kontroll av 
sperregjerde.  

Fragmenterende 
effekt på 
landskapet. Økt 
press på 
områdene lenge 
syd. Bidrar til økt 
slitasje langs 
sperre-gjerdet.  
Mindre bruk av 
beite- og 
oppholdsland 
langs kystlinjen. 

 
ROS – ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFT 

 

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

6 5 3 3 5 2 7 7 2
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Bygninger – nr 5 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår, sommer og tidlig høst  
 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT:  

Prosjekteier Private og offentlige bygninger 

Etableringstidspunkt Bygder: 1800 – tallet og frem til 2016 
Hyttefelt: 1950 – 2016 
Ongajoksetra: 80 - tallet 

Status Bygder: Avklarte saker. Ingen kompensasjon krevd, men distriktet 

må forholde seg til stadig nye reguleringsplaner som følger av 

samfunnsutviklingen. 

 

Hytter og hyttefelt: Sakene stort sett avklart. Distriktet har 

ikke krevd kompensasjon for inngrepene. Men det gjenstår 

planlagt hytteutbygging i eksisterende felt langs sjølinjen 

Alta-Langfjordbotn.  
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Ongajoksetra: Avklart sak. Ingen prosess med 

reinbeitedistriktet, distriktet har ikke krevd kompensasjon. 

Geografisk plassering Alta kommune.  

Bygder og tettsteder: Fra Alta til Langfjordbotn, 100 km 

langs kystlinjen. De største bygdene er Langfjord-

botn/Bognelvdalen, Nederst i Kjerringdalen, Storsandnes, 

Isnestoften, Talvik, Melsvik, Kåfjord, Mathisdalen. 

 

Hyttefelt: Ved Moalkejávri, ved Guontanjávri, ovenfor Talvik 

(Timetoppen), på Luovosvárri og langs kystlinjen Alta - 

Langfjordbotn. I tillegg enkelthytter i bl.a. Gurpmovuopmi, 

Oaggojávri, Ulddášvággi, Skuođđojávri, Látnjegohppi, 

Goddevággi, Bávvnjaávži.  

 

Ongajoksetra i Mathisdalen, ved utløp av Oaggojohka til 

Gávvajohka 

Tidsmessig utførelse Både helårsbruk og fritidsbruk 

Beskrivelse av objektet Bolighus, forretningsbygg og hytter.  

Valgt påvirkningsområde 1500 m 

 
 
OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 
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SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 

Störning Direkt och indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för landskap 

Tap av beiteland 

Utbygde områder har 
sterkt begrenset bruk 
som beitemark. 
Bygningene er også i 
stor grad 
sammenfallende med 
lavereliggende 
områder. Det 
reduserer 
naturmangfoldet i 
distriktet. 
Påvirker i tillegg 
nærliggende 
beitemarker grunnet 
annen aktivitet enn 
selve boforholdet. 
Bygninger gir 
barriere- og 
unnvikelses effekt og 
indirekte 
merbelastning i 
gjenværende 
områder  

Mangel på beite 
– og 
oppholdsland. 
Stadig mer 
innskrenket 
beiteområde. 
Øker også 
konfrontasjonsr
ate med rovdyr, 
pga. meir 
konsentrerte,gje
nværende 
habitater 

Har bidratt til 
reduksjon i 
distriktets 
reintall/ 
siidaandeler. Gir 
økt stress/følelse 
av mer usikker 
fremtid for 
reindriften. Gir 
også merarbeid- 
og kostnader for 
å holde 
reinflokkene 
samlet. 

Både lokal og 
intemediær 
virkning. Økt 
belastning på 
gjenværende, 
uberørte områder. 

Tap av 
rein/produksjon 

Gir beitetap direkte 
og indirekte 

Stress og 
unnvikelse gir 
mindre vekst og 
melkeproduksjo
n hos simler. Gir 
kalvene lavere 
overlevelsesevn
e om vinteren 

Økt stress og 
gjetebehov langs 
distriktsgrensen 
sydover. Tap av 
inntekt. 
 

Nærområdene 
brukes mindre 
intensivt av 
reindriften. Annen 
naturforstyrrende 
bruk øker derimot. 

Støy/uro/ 
forstyrrelser 

Direkte effekter 
lokalt og 
intermediært av 
menneskelig 
aktivitet, hunder, 
transport m.v. 
Gir omfattende 

påvirkning. Hyttefelt i 

nærheten av 

distriktsgrensen, 

f.eks. ved Moalkejávri 

og Guontanjávri 

Reinen unngår 
beiting og 
opphold i 
nærheten av 
bygninger og 
aktivitet, særlig 
simler med kalv 
Reinen vil 
trekke unna 
bebyggelse og 
menneskelig 
aktivitet. Kan 
føre til stress og 

Ekstra arbeid 
med gjeting og 
styring av 
flokkene fordi 
dyrene unngår 
områdene. Flere 
ATV- og 
scootertimer 
nødvendig. Gir 
slitasje. 
Merarbeid i form 
av sporing og 
innhenting av 

Visuell 
forurensning. 
Synlighet, trafikk 
og støy medfører 
økt beitetrykk mot 
syd i distriktet. Økt 
slitasje langs 
sperre-gjerdene, 
særlig mot 
sommersperregjer
det på sydsiden av 
distriktet. 
Ongajoksetra, 
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ROS – ANALYSE AV KONSEKVENSER 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

7 6 6 3 6 6 7 6 7

vurderes å ha mindre 

ulempe enn hyttefelt 

andre steder. Det er 

trafikk og 

menneskelig aktivitet 

som hyttene 

genererer som 

vurderes som den 

største forstyrrelsen 

for rein. 

 

i visse fall 
under-ernæring. 
Totalt gir det 
mindre vekst og 
produktivitet i 
reinflokken. 

rein på flukt. Økt 
stress og 
inntektstap. Mer 
vedlikehold og 
kontroll av 
sperregjerde. Økt 
sammenblanding
srisiko med 
nabodistriktene. 

bilvei, broer og 
aktivitet har 
medført et 
pemanent 
arealinngrep i 
Mathisdalen.. 
Anlegget påvirker 
gjennom 
unnvikelseseffekte
r, og veien er et sår 
i landskapet i 
dalen.  
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SEKUNDÆROBJEKT: 

E6 Langfjordbotn – Alta – Nr 6 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår og sommer 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT:  

Prosjekteier Statens vegvesen 

Etableringstidspunkt Opprustingen startet på 90-tallet. Gammelveien antas å 
være fra mellomkrigstiden 

Status Distriktet har ikke fått kompensasjon for inngrepet. 

Distriktet har vedtatt at man ønsker en samlet behandling 

av hele veistrekningen Langfjordbotn – Alta, når 

opprustingen er ferdig i 2018. En formell dialog er etablert 

i 2014 vha. Protect Sápmi. Forhandlingene har i 2015 

resultert i prosessavtale med Vegvesenet, med mål om å 

komme fram til en hovedavtale. Alternativet er rettslig 

skjønn.  

Geografisk plassering Fra Langfjordbotn mot Alta, til Talvik 

Tidsmessig utførelse Helårsbruk. 

Beskrivelse av objektet Eksisterende E6 

Valgt påvirkningsområde 1000 
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OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 
 
 

SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 

 

Störning Direkt och indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för landskap 

Tap av beiteland 

Områder langs veien 
har sterkt begrenset 
bruk som beitemark.  
Det oppstår tap av 
beiteland. Veien er 
også sammenfallende 
med kystlinjen. Det 
reduserer 
naturmangfoldet i 
distriktet og reinens 
tilgang til sjøen. 
Påvirker i tillegg 
nærliggende 
beitemarker grunnet 
annen aktivitet som 
følge av veien. Vei gir 

Mangel på beite 
– og 
oppholdsland, 
særlig simler 
med kalv 
unngår veinære 
områder. Stadig 
mer innskrenket 
beiteområde. 
Øker også 
konfrontasjonsr
ate med rovdyr, 
pga. meir 
konsentrerte,gje
nværende 
habitater. 

Har bidratt til 
reduksjon i 
distriktets 
reintall/ 
siidaandeler. Gir 
økt stress/følelse 
av mer usikker 
fremtid for 
reindriften. Gir 
også merarbeid- 
og kostnader for 
å holde 
reinflokkene 
samlet. Særlig 
kommer 
merarbeidet til 

Både lokal og 
intemediær 
virkning.  Endrer 
kystlinjens 
funksjon som 
beiteland til et 
område der rein 
beiter mer 
sporadisk. Økt 
belastning på 
gjenværende, 
uberørte områder 
lenger syd. 
Særlig stor 
belastning på 
landskapet er det 
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barriere- og 
unnvikelses effekt og 
indirekte 
merbelastning i 
gjenværende 
områder. Et resultat 
er for tidlig trekk inn 
mot sensitive 
høstbeiter. 

Distriktet 
erfarte økte 
konsentrasjoner 
av rein mot 
sommersperregj
erdet frå midten 
av 90-tallet, da 
anleggsperioden 
startet. Dette 
medførte en 
permanent, 
negativ 
adferdsendring 
hos distriktets 
reinflokk, med 
altfor tidlig 
ansamling 
sydover mot 
høstbeitene. 

uttrykk lenger 
syd. Distriktet 
måtte også på 90-
tallet investere i 
et nytt 
sperregjerde på 
strekningen 
Holmvann – 
Kåfjordbotn. 

blitt langs 
sommersperregjer
det, spesielt frå 
Suolojavri og 
sydøstover. Det er 
også permanent 
landskapsendring 
på Oaggoskaidi i 
form av endret 
plantevekst. Videre 
har det også 
regional effekt, 
nærmere bestemt i 
Nuhppi-området, 
som er et meir 
sensitivt 
beitelandskap. 
Risiko for tidligere 
regional flytting 
oppstår. Det er 
negativt. 

Tap av 
rein/produksjon 

Gir beitetap direkte 
og indirekte.  

Stress og 
unnvikelse gir 
mindre vekst og 
melkeproduksjo
n hos simler. Gir 
kalvene lavere 
overlevelsesevn
e om vinteren. 
Det er også en 
del påkjørsler av 
rein. 

Økt stress og 
gjetebehov langs 
distriktsgrensen 
sydover, og 
tilbakeføring av 
flokker nordover 
igjen. Kontroll 
langs vei er også 
nødvendig. Ved 
påkjørsler må 
skadesøk og 
påkjørte dyr 
håndteres. Tap av 
inntekt. 
 

Nærområdene 
brukes mindre 
intensivt av 
reindriften. Annen 
naturforstyrrende 
bruk øker derimot 
fordi veien også 
genererer aktvitet i 
nærområdene. 

Støy/uro/ 
forstyrrelser 

Direkte effekter 
lokalt og 
intermediært av 
menneskelig 
aktivitet, hunder, 
transport m.v. 
Gir omfattende 

påvirkning. Det er 

trafikk og 

menneskelig aktivitet 

som dette  genererer 

som vurderes som 

den største 

forstyrrelsen for rein. 

Reinen unngår 
beiting og 
opphold i 
nærheten av vei 
med tilhørende 
aktivitet, særlig 
simler med kalv 
Reinen vil 
trekke unna 
trafikk. Kan føre 
til stress og i 
visse fall under-
ernæring for de 
mest sensitive 
dyrene. Totalt 

Ekstra arbeid 
med gjeting og 
styring av 
flokkene fordi 
dyrene unngår 
områdene. Flere 
ATV- og 
scootertimer 
nødvendig. Gir 
slitasje. 
Merarbeid i form 
av innhenting av 
rein på flukt. Økt 
stress og 
inntektstap. Mer 

Visuell 
forurensning. 
Synlighet, trafikk 
og støy medfører 
økt beitetrykk mot 
syd i distriktet. Økt 
slitasje langs 
sperre-gjerdene, 
særlig mot 
sommersperregjer
det på sydsiden av 
distriktet. Veien er 
et sår langs det 
kystnære 
landskapet.  



 
102 

 

 

ROS – ANALYS AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFTEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

7 6 6 4 6 6 7 6 7

 gir veien mindre 
vekst og 
produktivitet i 
reinflokken. 

vedlikehold og 
kontroll av 
sperregjerder. 
Økt 
sammenblanding
srisiko med 
nabodistriktene. 
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Masseuttak og Massedeponi – Nr 7 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår og Sommer 
 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT: 
 

Prosjekteier Statens vegvesen og andre 

Etableringstidspunkt 90 – tallet, da opprustingen av veien startet 

Status Avklart sak. Ingen kompensasjon krevd. Distriktet har 

måttet tilpasse seg. Nye masseuttak langs E6 forventes 

løst gjennom avtale med Statens vegvesen.  

Geografisk plassering Fra Alta til Langfjordbotn, langs E6 

Tidsmessig utførelse Helårsbruk. 

Beskrivelse av objektet Masseuttak og massedeponi 

Valgt påvirkningsområde 1000 
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OMFATNING AV PÅVIRKNING AV FORSTYRRELSESONEN 

 

 
 
SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 
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ROS – ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFTEN 

Störning Direkt och 

indirekt 

konsekvens 

Risk för rein Risk för 

menneske 

Risk för landskap 

Tap av beiteland 

Forsterker 

konsekvensene som 

E6 gir. Masseuttak 

påvirker reinen mer 

enn vanlig vei på 

grunn av økt aktivitet 

i området i tillegg til 

ordinær trafikk, som 

gir mer støy og 

maskinell virksomhet. 

I tillegg er mange av 

uttakene plassert 

nederst i dalfører ved 

veien, noe som 

maksimerer de 

uheldige 

konsekvensene. 

Dalførene er jo bla.a 

frodige og 

inngangporter til 

kysten. 

 

Dalfører er 

viktige om 

sommeren, de 

er ofte frodige. 

Mer press på 

gjenværende 

arealer oppstår, 

og reinen blir 

stresset og får 

ikke beitero. 

Har bidratt til 

reduksjon i 

distriktets 

reintall og 

siidaandeler. 

Landskapet nederst i 

dalførene får 

betydelige endringer. 

Tilsåing har vist seg å 

ikke være så 

tiltrekkende for rein 

som opprinnelig 

landskap. 

Tap av 

rein/produksjon 

Gir beitetap Stress og 

unnvikelse gir 

mindre 

produktiv 

reinflokk 

Gir lavere 

inntekt og 

høyere 

driftsrisiko 

Nærområdene brukes 

mindre intensivt av 

reindriften.  

Motorstøy 

Unnvikelseseffekt 

lokalt, med 

tilsvarende økt 

belastning lenger syd i 

distriktet.  

Mye 

maskinellstøy 

ved masseuttak 

forstyrrer 

reinen. Skaper 

unnvikelseseffe

kt 

Gir merarbeid, 

merkostnader og 

lavere inntekt. 

Støy medfører økt 

beitetrykk mot syd i 

distriktet. Økt slitasje 

langs sperre-gjerdene, 

særlig mot 

sommersperregjerdet 

på sydsiden av 

distriktet.  

Uro/forstyrrelse

r 

Dalførene leder reinen 

lenger opp når de blir 

forstyrret nederst i 

dalen. Dermed 

oppstår en avlang 

unnvikelseseffekt 

oppover de 

reindriftsmessig 

viktige dalførene. 

Dette er uheldig. 

I tillegg til støy 

skremmer selve 

aktiviteten 

reinen, særlig 

simler med 

kalv. 

Gir merarbeid, 

merkostnader og 

lavere inntekt. 

Medfører økt 

beitetrykk mot syd i 

distriktet. Økt slitasje 

langs sperre-gjerdene, 

særlig mot 

sommersperregjerdet 

på sydsiden av 

distriktet. 
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ROS – ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFTEN 

 

 
 

 

  

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

7 6 6 4 6 6 7 6 7
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Motocrossbane Kvenvikmoen – Nr 8 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår og tidlig høst 
 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Alta Motorklubb 

Etableringstidspunkt 80-tallet 

Status Avklart sak. Distriktet har ikke krevd kompensasjon. 

Geografisk plassering Kvenvikmoen, sør for Langvannet. 

Tidsmessig utførelse Helårsbruk. 

Beskrivelse av objektet Motocrossbane 

Valgt påvirkningsområde 1000 
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OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 

 
 
SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 
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Störning Direkt och 
indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för landskap 

Tap av beiteland 

Et område som ble 

minimalt brukt av 

distriktet. Derfor 

minimalt direkte tap. 

 

Liten risiko Ingen risiko Lokal 
landskapsendring. 

Tap av rein Kan øke tapsrisiko for 

noen kalver marginalt 

Simla kan 

forlate kalv rett 

etter fødsel. 

Risiko vurderes 

som minimal. 

Ingen risiko, 

bortsett fra 

økonomisk tap 

dersom simle 

forlater kalv 

Gurpmovárri-

fjellsiden er bratt 

og farlig å ferdes i, 

og det er ikke 

ønskelig at 

distriktets rein går 

inn i dette fjellside-

området. 

Motorstøy/uro/f
orstyrrelse 

Kan forstyrre simler 

med kalv oppe på 

Gurpmovárri hvis det 

er løp/trening midt 

under kalvingen. 

Forstyrrelsen er 

imidlertid minimal. 

Plasseringen på 

vestsiden av 

fjellet 

Gurpmovárri 

gjør at 

støyproblemene 

fra banen ikke 

representerer 

noe stort 

problem for 

reindriften. 

Ingen risiko Ingen intermediær 
eller regional 
effekt.  

 

ROS-ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFTEN 

 
 

 

 

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

3 1 1 1 1 1 3 1 1
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Scooterløyper – Nr 9 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Tidlig vår, innledende del av kalvingstid 

 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Alta kommune 

Etableringstidspunkt Antas på 70/80-tallet 

Status Minimalt med konflikt i dag mellom lovlige 

scooterkjørere og distriktets reindrift. God dialog mellom 

reinbeitedistrikt og kommune om åpnings- og 

stengningstider om våren 

Geografisk plassering 1. Langfjordbotn – Suolojávri – Skuođđojávri 

2. Isnestoften – Áilegas og videre sydover 

3. Talvik – Guontanjávri - Moalkejávri 

4. Mathisdálen – Oaggovárri – Oaggojávri – 

Rissebađajávri –Bávttevuolesjávri 

5. Fra Eiby, gjennom Gurpmovuopmi til 

Rávdoluoppal og Čuorvunjávri, og videre derfra 

Tidsmessig utførelse Vinterbruk. 

Beskrivelse av objektet Scooterløyper innenfor reinbeitedistriktet 

Valgt påvirkningsområde 500 meter 
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OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 
 

SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 

 

Störning Direkt och 
indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för 
landskap 

Tap av beiteland 

Minimalt. Distriktet 

har tilpasset sin drift 

til dagens løyper og 

løypene er i stor grad 

tilpasset reindriften. 

Liten risiko Ingen risiko Ingen risiko 

Tap av 
rein/produksjon 

Kan øke tapsrisiko 

for noen kalver 

marginalt. Lovlig 

kjøring representerer 

ikke noe problem. 

men  

Simla kan forlate 

kalv rett etter 

fødsel. Det har 

forekommet 

kjøring utenfor 

løyper og tillatte 

tidsrom. Det har 

skapt enkelte 

problemer for 

reindriften i 

kalvingstiden om 

våren. 

Ingen risiko, 

bortsett fra 

økonomisk tap 

dersom simle 

forlater kalv som 

følge av ulovlig 

kjøring 

Ingen risiko. 

Støy/uro/forstyr
relser 

Kan forstyrre simler 

med kalv 

Forstyrrelsen er 

imidlertid minimal. 

Kan forstyrre 

simler med kalv 

Forstyrrelsen er 

imidlertid liten. 

Ingen risiko Ingen risiko  
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ROS – ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFTEN 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

3 1 1 1 1 1 1 1 1
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Hundekjøring/trening av hundespann – Nr 10 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår, sommer og tidlig høst 

 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Hundekjørere i Alta 

Etableringstidspunkt Mest etter 2010 

Status Distriktet har ikke hatt kapasitet til å initiere en samlet 

prosess i forhold til hundekjøring. Hundekjøring er en 

aktivitet som har økt voldsomt de siste 5-10 årene i Alta. 

Reineiere prøver å veilede hundekjørere når man møter 

på disse i felt, men ofte er skaden allerede skjedd. 

Geografisk plassering Botndalen, Mathisdalen og Gampvannslia i Eiby 

Tidsmessig utførelse Vår, sommer og tidlig høst 

Beskrivelse av objektet Kjøring med hundspann  

Valgt påvirkningsområde 3000 meter 
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OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 

 
 
SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 

 

Störning Direkt och 
indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för 
landskap 

Tap av beiteland 
Ikke direkte tap, men 

indirekte. 

 

Dispoptimal 

beitetilpasning 

Ingen risiko, 

bortsett fra mer 

ferdsel og stress 

under gjeting. 

Ingen risiko 

lokalt, men noe 

økt intermediært 

og regionalt 

Tap av 
rein/produksjon 

Treningen foregår 

etter veiene opp fra 

Botndalen, 

Mathisdalen og etter 

den nye bilveien opp 

Gampvannslia i Eiby. 

Hundene bjeffer og 

lager lukt og støy, 

særlig ved pauser og 

stopp i kjøringen. I 

sum skaper støyen en 

omfattende 

påvirkning på 

reinflokkene om 

Hunder lager mye 

støy ved stopp, 

reinen oppfatter 

gjøing fra mange 

hunder samtidig 

som en stor trussel 

(ulveflokk?)  

Ekstra arbeid 

med å oppspore 

og stoppe rein på 

flukt. 

Forstyrrer også 

annet dyreliv, noe 

som kan forårsake 

utflytting av andre 

arter og dermed 

endring av fauna.  
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våren, sommeren og 

tidlig høst. Dette 

påvirker rein og 

menneskene som 

arbeider med rein, 

men ikke landskapet.  

Støy/ 
uro/forstyrrelser 

Rein får mindre 

beitero og blir skremt 

unna. Kjøring i 

Botndalen forstyrrer 

reinen på 

sommerbeite, kjøring 

i Mathisdalen 

forstyrrer flokkene 

som krysser dalen 

særlig om høsten, 

mens kjøringen i 

Gampvannslia 

forstyrrer flokkene 

som kalver og beiter i 

Gurpmovuopmi og 

Luovosvárri.  

Trafikk av folk og 

hunder. Rein vil 

ikke bli i området, 

og flykter til 

roligere områder. 

Gir dispoptimal 

beitetilpasning 

Ekstra gjeting for 

å kunne utnytte 

alle beitene og 

roe ned flokker 

som har flyktet. 

Medfører 

betydelig økt 

press og 

tråkkskader mot 

sperregjerder. 

 

ROS – ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFTEN 

 

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

7 6 4 1 3 3 1 1 1
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SEKUNDÆROBJEKT: 

22kV Kraftlinje – nr 11 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår og sommer 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Alta kraftlag 

Etableringstidspunt Mellom- og etterkrigstiden 

Status Avklart saker. Distriktet har ikke krevd kompensasjon for 

inngrep i fra kraftlinjer. Linjene er ikke konsekvensutredet 

ift. reindrift 

Geografisk plassering 1. KV22 langs E6 fra Langfjordbotn – Isnestoften - Kåfjord – 

Hjemmeluft - Alta, antas etablert på 40-50 tallet. 

2. KV22 over Áilegasfjellet fra Storsandnes – Áilegas – E6, 

antas etablert på 70-tallet, samtidig med mast. 

3. KV22 Mathisdalen, antas etablert før krigen 

4. KV22 Bognelvdalen, antas etablert før krigen 

Tidsmessig utførelse Helårsbruk. 

Beskrivelse av objektet 22 kV  

Valgt påvirkningsområde 50m ved drift 

 



 
117 

 
OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 
SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 
 

Störning Direkt och 
indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för 
landskap 

Tap av beiteland 

Noe tap under 

kraftlinjen og i 

påvirkningssonen 

 

Mindre 

tilgjengelig 

beiter. Bidrar 

som barriere 

sammen med 

andre inngrep i 

området 

Ingen risiko Minimalt 

Tap av 
rein/produksjon 

Lite coronastøy fra 

Kv22.  

 

Minimalt Minimalt Kun lokal 

Støy/uro/forstyr
relser 

Lite i driftsperiode Noe mer urolig 

beiting, mindre 

vekst. 

Ingen risiko Minimalt 
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ROS – ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFTEN 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

3 3 1 1 1 1 3 1 1
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Nordlysobservatorium og Haldemarsjen – nr 12 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår, sommer og tidlig høst  
 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT:  

Prosjekteier Lokale reiselivsinteresser og Alta kommune 

Etableringstidspunkt Observatorium 1800 – tallet, marsj antas på 80-tallet. 

Status Distriktet har ikke krevd kompensasjon for inngrepene. 

Tidspunktet for marsjen i august er forstyrrende og burde 

flyttes i tid. Distriktet har ikke hatt kapasitet til å initiere en 

prosess.  

Geografisk plassering Anlegg på Háldi med tilhørende vei/marsjrute opp fra 
Kåfjord. Selve veien vises under sekundærobjekt 13 
skogsveier og veistier 

Tidsmessig utførelse Helårsbruk 

Beskrivelse av objektet Observatorium 

Valgt påvirkningsområde 2000 m i anläggsfas 
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OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 
 
SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 
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Störning Direkt och indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för 
landskap 

Tap av beiteland 

Minimalt med direkte 

arealtap. Indirekte 

effekter er større pga. 

unnvikelses- og 

barriereeffekt 

Sommerstid er det 

nesten daglig turgåere 

med og uten hund opp 

til Halddetoppen. 

Forstyrrelser 

hindrer beitero og 

tilgang til/fra 

Vuorašnjárga 

Har bidratt til press 

mot distriktets 

reintall/ 

siidaandeler.  

Tilgang til 

Vuorašnjárga-

området redusert. 

Dette er et høy 

kvalitets område 

som oppholds- og 

beiteland for rein. 

Bruken er påvirket. 

Intemediær 

virkning. 

-Tap av 
rein/redusert 
produksjon 

Ikke stort direkte tap, 

men redusert 

produksjon indirekte. 

Området er en 

reindriftsmessig 

inngangsport til 

Vuorašnjárga, en 

av de to 

hoveddelene i 

Lákkonjárga 

reinbeitedistrikt. 

Har både lokal og 

intermediær 

effekt. 

Ingen direkte risiko, 

men gir noe mer 

stress. Det øker 

risiko fra redusert 

produksjon. 

Viktig beiteareal, 

Vuorašnjárga, 

brukes mindre 

intensivt av reinen.  

Støy/uro/forstyrr
else 

Direkte effekter på rein 

i form av 

unnvikelseseffekt, 

lokalt og intermediært. 

Menneskelig aktivitet 

særlig ved marsj i 

august med flere hundre 

deltakere, noen med 

hunder er uheldig, 

skaper barriere og 

unnvikelseseffekter. 

Bygningsarbeider om 

sommeren bidrar også 

til unnvikelse for rein. 

 

Medfører 

unnvikelseseffekt 

for rein, særlig 

simler med kalv. 

Gir stress og 

mindre 

melkeproduksjon 

og kalvevekst. 

Marsjen setter 

flokker i 

bevegelse på et 

uheldig tidspunkt, 

bidrar til uheldig 

adferd i flokken 

som gir mindre 

produktivitet. 

Enkelte hanndyr 

har mindre 

unnvikelseseffekt. 

Ekstra arbeid med 

gjeting og styring 

av flokken tilbake 

mot nord fordi 

dyrene instinktivt 

prøver å unngå 

området når det er 

menneskelig 

aktivitet der. Flere 

ATV-timer 

nødvendig i sydlige 

deler av distriktet. 

Inntektstap. Mer 

vedlikehold og 

kontroll av 

sperregjerde, særlig 

fra august. 

Bygning endrer 

landskapssilhuett 

noe. Bygget er laget 

av lokal stein. 

Menneskelig 

aktivitet medfører at 

flokken presses 

vekk fra området og  

øker beitetrykk 

lenger syd. Særlig 

ferdsel på veien gir 

fragmenterende 

effekt på landskapet 

ved at Vuorašnjárga 

blir noe adskilt fra 

resten av distriktet. 

Det gir mindre 

beite- og 

oppholdstid der. 

Økt press på 

områdene lenge syd 

bidrar til økt slitasje 

langs sperre-gjerdet.   
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ROS – ANALYSE AV PÅVIRKNING AV REINDRIFTEN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

4 5 3 1 4 1 3 2 1
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Skogsveier og vegstier – Nr 13 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår, sommer og tidlig høst 

 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT  
 

Prosjekteier Kommune og privatpersoner 

Etableringstidspunkt Antas siste 100 år 

Status Avklarte saker. Distriktet har ikke krevd kompensasjon. 

Geografisk plassering Skogsområder og dalfører- Eiby, Gurpmovuopmi, 
Gávvaávži, Ulddašvággi, Dálbmeávži, Áilegas, Ulddášvággi 
og Bávdnja. I tillegg avstikkere fra E6 mellom Alta og 
Langfjordbotn 

Tidsmessig utførelse Barmarksbruk 

Beskrivelse av objektet Grusveier og vegstier 

Valgt påvirkningsområde 500 meter 

 
 
 
 
 



 
124 

OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 
 

SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTEN 

 

Störning Direkt och 
indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för 
landskap 

Tap av beiteland 

Veduttak kan 

forstyrre reinens 

ferdsel noe i 

nærheten av 

ferdselsårene, 

landskapet er endret 

ved etablering av 

skogsvei. 

Veduttaket 

representerer ikke 

et større problem, 

distriktet har 

tilpasset seg bl.a. 

ved å legge 

sommersperregjerd

et langs deler av 

skogsveiene, der 

hvor disse er 

sammenfallende.  

Sentral 

beliggenhet i 

rolige 

beiteområder. 

Mindre 

skogsveier er det 

mange av. Disse 

påvirker 

landskapet ved å 

fragmenterer 

beite- og 

oppholdslandet, 

“åpner” opp 

områder og 

genererer ferdsel 

som påvirker 

rein. 

 

En større 

påvirkning når 

det gjelder 

arbeidsinnsats 

og stress. 

Reinen unngår 

områder hvor 

mennesker 

ferdes, og 

konsentreres i 

større grad i de 

områdene som 

ikke er berørt. 

Det gir 

produksjonstap 

og merarbeid. 

Kan påvirke 

funksjon som 

beiteland til et 

område der rein 

kun beiter 

sporadisk.  
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Tap av 
rein/produksjon 

Rein får ikkje ro. 

Kan skape 

utfordringer for 

flytting og trekk av 

rein mellom 

årstidsbeiter. 

Uheldige 

tidsforskyvninger 

mellom 

sesongbeiter. 

Spesielt løse 

hunder, men folk 

støyer også. 

Ferdsel i 

kalvingsområder 

under kalving er 

særdeles 

skadelig, og 

risikoen for at 

simler forlater 

kalver øker. 

Ekstra arbeid 

med å oppspore 

og samle rein 

på flukt fra 

ferdselsårene. 

Forstyrrer også 

annet dyreliv, 

noe som kan 

forårsake 

utflytting av 

andre arter og 

dermed endring 

av fauna.  

Støy/uro/forstyr
relser 

Rein får mindre 

beitero og blir 

oppjaget.  

Kan vanskeliggjøre 

flytting og trekk av 

rein mellom 

sesongområder.  

Trafikk av folk 

og hunder. Rein 

vil ikke bli i 

området, og 

trekker til 

roligere 

områder. Gir 

disoptimal beite-

tilpasning og 

arealbruk. 

Ekstra gjeting 

for å kunne 

utnytte alle 

beitene. 

Tradisjonskunn

skap går tapt. 

Kan medføre 

overbelastning 

på deler av 

årstidsbeitene, 

mens områder 

nært 

ferdselsårene 

brukes for lite.  

 

 
 
 
ROS – ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFTEN 

 

 

 

 

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

7 6 3 2 4 2 7 4 3
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SEKUNDÆROBJEKT: 

Televerkets senderstasjon – nr 14 

 

 
 
TYP AV ÅRSTIDSLAND: Vår og sommer 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Televerket 

Etableringstidspunkt 1975 - 1979 

Status Dom fra herredsrett (1982), lagmannsrett (1984) og 

høyesterett (1986). Distriktet mottok en symbolsk 

kompensasjon på 80-tallet.  

Geografisk plassering Alta kommune Áilegas-fjellet, høyde 538. 

Tidsmessig utførelse Helårsbruk 

Beskrivelse av objektet Televerkets senderstasjon på Áilegas  

Valgt påvirkningsområde 1000 m 
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OMFATNING AV PÅVIRKNING I FORSTYRRELSESONEN 

 
 
SEKUNDÆROBJEKTETS PÅVIRKING AV REINDRIFTA: 
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Störning Direkt och 
indirekt 
konsekvens 

Risk för rein Risk för 
menneske 

Risk för 
landskap 

Tap av beiteland 

Anlegget påvirker 

både rein, 

mennesker og 

landskap. Veien har 

åpnet opp området 

for fritidsbruk, 

toppturer, turgåere 

med og uten hund, 

sykling m.m. Etter 

dette inngrepet ble 

området avsluttet 

som 

hovedkalvingsområ

de for 

reinbeitedistriktet. 

Senere forsøk på 

kalving her har ikke 

lykkes så bra at man 

fortsatte med det. 

 

 

Tap av 

kalvingsland 

etter at 

området ble 

åpnet opp. 

Inngrepet er i 

tillegg i 

nordligste del 

av 

sommerdistrikt

et. Gir mindre 

stabile forhold 

her og øker 

trekket mot 

syd. 

 

Vitalt tap siden 

området måtte 

forlates som 

kalvingsland. 

Redusert 

fleksibilitet og 

tilpasningsmulig

het ved 

reduksjoner i 

andre 

kalvingsområder

. Installasjon og 

trafikk har 

bidratt til 

redukson i antall 

rein og 

siidaandeler i 

distriktet. 

 

Mindre 

benyttelse av 

dette arealet og 

tilsvarende økt 

benyttelse av 

andre områder. 

Gir økt press og 

dermed økt 

slitasje lenger 

syd, mot 

sperregjerdene. 

Landskapet er 

fragmentert, og 

reinens opphold 

har avtatt. Særlig 

gjelder dette 

simler med kalv, 

som er vare for 

menneskelig 

aktivitet.  

Tap av 
rein/produksjon 

 

Har gitt lavere 

produksjon, særlig 

fordi 

kalvingsområder 

samlet sett er 

innskrenket. 

Området er i 

den nordlige 

del av en av de 

to hoveddelene 

i Lákkonjárga 

reinbeitedistrik

t. Har både 

lokal og 

intermediær 

effekt. 

Kraftlig økt 

driftsrisiko da 

det viktigste 

kalvingsområdet 

i distriktet måtte 

forlates. 

Mindre 

benyttelsesgrad i 

dette området gir 

samlet sett lavere 

produksjon. Rein 

presses også mot 

områder med 

større innslag av 

farer. 

Støy 
Uro/forstyrrelse
r/visuelle 
forstyrrelser 

Menneskelig 

aktivitet, hunder, 

transport langs vei 

opp til mast har en 

fragmenterende 

effekt. Reinen 

holder seg ikke 

lenger like stabilt i 

området. 

Reinen vil 

trekke ut av 

området. Fører 

til stress og 

unnvikelseseff

ekt for rein, 

særlig simler 

med kalv. 

Stress gir 

mindre 

melkeproduksj

on og 

kalvevekst. 

Ferdsel setter 

flokker i 

bevegelse på et 

uheldig 

Merarbeid i 

form av sporing 

og innhenting av 

rein på trekk fra 

området. Ekstra 

arbeid med 

gjeting og 

styring av 

flokken tilbake 

mot nord fordi 

dyrene 

instinktivt 

prøver å unngå 

området når det 

er menneskelig 

aktivitet der. 

Flere ATV-

Bygning endrer 

landskapssilhuett 

noe. 

Menneskelig 

aktivitet 

medfører at 

flokken presses 

vekk fra området 

og øker 

beitetrykk lenger 

syd. Særlig 

ferdsel til/fra 

toppen gir 

fragmenterende 

effekt på 

landskapet. Det 

gir mindre beite- 
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tidspunkt, og 

bidrar til 

uheldig adferd 

i flokken som 

gir mindre 

produktivitet. 

Enkelte 

hanndyr har 

mindre 

unnvikelseseff

ekt 

timer nødvendig 

i sydlige deler 

av distriktet. 

Inntektstap. Mer 

vedlikehold og 

kontroll av 

sperregjerde. 

og oppholdstid 

der. Økt press på 

områdene lenge 

syd bidrar til økt 

slitasje langs 

sperre-gjerdet. 

 

 

ROS – ANALYSE AV KONSEKVENSER FOR REINDRIFTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Risiko med tanke på:
Konsekvenser    

Lakkonjarga Rein Mennesker Landskap
Påvirkning Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt Lokalt Inter-

mediært

Regionalt

Tap av beiteland

Tap av rein/produksjon

Støy

Uro/forstyrrelser

Omfatning av 

sekundærobjektets 

påvirkning på reindriften

7 7 3 3 7 2 7 4 2



 
130 

Landbruk  

 
TYPE ÅRSTIDSLAND: Vår og sommer 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Ulike bønder 

Etableringstidspunkt Antas i løpet av siste 100 år  

Status og konsekvens Utbyggingene er ikke konsekvensutredet. Distriktet har 

ikke krevd kompensasjon. Derimot har distriktet måttet 

betale erstatning for rein som kom inn på innmark i Talvik 

på 2000-tallet. I den senere tid har distriktet arbeidet 

målrettet med å løse forholdet til landbruket, bl.a. 

gjennom etablering av konfliktforebyggende gjerder.  

Det sise tiltaket er bygging av 6 km konfliktforebyggende 

gjerde i Bognelvdalen. Den er under ferdigstillelse i 2016. 

Landbruket er etablert i nederste del av de frodige dalene i 

distriktet, og påvirker rein, mennesker og landskap. Før 

landbrukets etablering var disse brukt som reinbeiter. 

Innmark og innmarksbeite innskrenker særlig tidlig 

vårbeite for rein, fordi disse områdene blir snøfri først og 

gress/urtet spirer tidligst om våren i slike områder. 

Geografisk plassering Mathisdalen, Melsvik, Talvik, Kjerringdal, Bognelvdal, i 

tillegg en del oppdyrkede arealer langs E6 

Tidsmessig utførelse Barmarksperioden 

Beskrivelse av objektet Dyrket mark 

Valgt påvirkningsområde 0 m, dekkes av unnvikelsessone for bebyggelse 
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Vernede områder 

 
TYPE ÅRSTIDSLAND: Vår og sommer 
 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Statlige myndigheter for naturvern 

Etableringstidspunkt Antas på slutten av 1900-tallet. 

Status og konsekvens Verneområdene er ikke konsekvensutredet ift. reindrift. 

Etablering av verneområder i Auskarnes og Talvik 

vurderes å ikke ha negative konsekvenser for reindriften.  

Geografisk plassering Talvikdalen og Auskarnes. 

Tidsmessig utførelse Hele året 

Beskrivelse av objektet Relativt uberørt natur 

Valgt påvirkningsområde 0 m 
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Fredete områder 

 
TYPE ÅRSTIDSLAND: Vår, sommer og tidlig høst 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 
 

Prosjekteier Landbruks- og Matdepartementet 

Etableringstidspunkt Siste forskrift er fra 1.7.2009, erstattet forskrift av 

29.1.85.  

Status og konsekvens Fredning er ikke konsekvensutredet ift. reindrift, og 

distriktet er aldri blitt kompensert ved utlegging av 

tilsvarende beitearealer, slik reindriftslovens § 19 siste 

ledd legger til grunn bør gjøres. Områdene er fredet av 

barskoghensyn, men det er tillatt å krysse Mathisdalen 

med reinflokkene som del av høstflyttingen. Kreta er også 

benyttet som flyttingsområde tidligere, men ikke hvert år. 

Distriktet har i den senere tid deltatt i en prosess om om 

etablering av et gjerde tilpasset både fredningssone, 

landbruk og reindrift i Mathisdalen. Initiativet ligger nå  

hos andre enn distriktet, oppfølging gjenstår. Ift. Kreta har 

distriktet avskjært reinens tilgang dit med opprustning 

sommeren 2015 av  sperregjerdet som kommer ned til 

Borani, Kåfjordbotn. Fredningsområdene innskrenker 

beitemulighetene, men ikke flytting. Områdene har i seg 

selv ikke påvirkningsområde, men områdene er belastet 

med arealinngrep som har påvirkningsområder for rein. 

Utreder vurderer disse påvirkningsområdene som 

dekkende i inngreps-sammenheng i denne utredningen.  

I Eiby gjeter distriktet gjeter reinen opp fra Eibymoen 

både vår og høst, når flokken er i området.  

Geografisk plassering Mathisdalen, Kreta og Eibymoen. 

Tidsmessig utførelse Hele året 

Beskrivelse av objektet Et naturlig beiteområde for rein som er fredet 

Valgt påvirkningsområde 0 m 
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Økt turgåing, friluftsliv og annen menneskelig aktivitet 

 
TYPE ÅRSTIDSLAND: Vår, sommer og tidlig høst 
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Turforeninger og enkeltpersoner 

Etableringstidspunkt Økning på 2000-tallet 

Status og konsekvens Ingen spesiell prosess hittil, distriktet konstaterer stor 

økning. Befolkningsveksten i Alta, vekst i antall 

hytteområder og vekst i antall turarrangementer, herunder 

toppturer, terrengsykling, jaktprøver m.m. har medført økt 

menneskelig aktivitet innenfor reinbeitedistriktet i 

barmarksperioden. Aktiviteten påvirker ikke landskapet, 

men reinen og menneskene som arbeider med rein.  

Geografisk plassering Særlig i dalførene og derfra oppover fjellet 

Tidsmessig utførelse Hele året 

Beskrivelse av objektet Menneskelig aktivitet med og uten hunder 

Valgt påvirkningsområde 0 m 
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Gammel kraftlinje i Talvikdalen 

 

TYPE ÅRSTIDSLAND:  Sommer  
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Televerket 

Etableringstidspunkt Antas i mellomkrigstiden 

Status og konsekvens Ingen prosess, ingen kompensasjon krevd. Distriktet vil 

kreve at ansvarlig myndighet/tiltakshaver fjerner avfallet 

fra naturen.  

Disse er farlige for rein som hekter seg fast, og er visuelt 

forurensende. Depotene påvirker både rein og landskap.  

Geografisk plassering Fra Talvik og oppover Talvikdalen 

Tidsmessig utførelse Hele året 

Beskrivelse av objektet Linjen er rullet, men det er gamle materialdeponier i 

dalen. 

Valgt påvirkningsområde 0 m 

 

Gruver 
 

TYPE ÅRSTIDSLAND:  Sommer  
 
BESKRIVELSE AV SEKUNDÆROBJEKT 
 

Prosjekteier Historiske selskaper/organisasjoner. 

Etableringstidspunkt I løpet av siste 200 år. 

Status og konsekvens Ingen kompensasjon krevd. Distriktet har tilpasset seg 

inngrepene. 

Geografisk plassering Kåfjord, Noaidi og Luovosvarri 

Tidsmessig utførelse  

Beskrivelse av objektet Alle gruvene er nedlagte i dag, direkte arealtap der hvor 

gruve-restene ligger oppe i dagen 

Valgt påvirkningsområde 0 m 
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Vedlegg 4 – Objektjournaler fremtid - sekundærobjekter 
 

E6-utbyggingen vest for Alta, del 2 

 

 
 

• Tiltakshaver: Statens vegvesen  

• Geografisk plassering: Fra Talvik til Alta  

• Etableringstidspunkt opprusting: 2014 - 2018  

• Konsekvens: Prosjektet er ikke konsekvensutredet ift. reindrift. Veien går langs hele 

kystlinjen til distriktet. Veldig omfattende påvirkning som er uerstattelig. Anlegget 

påvirker både rein, mennesker og landskap. Distriktet har pr. i dag ikke fått 

kompensasjon for inngrepet, verken i anleggsperioden eller i driftsperioden. 

Prosesstatus:  

o En formell dialog etablert i 2014 vha. Protect Sápmi 

o Forhandlingene har i 2015 resultert i prosessavtale med Vegvesenet, med mål 

om å komme fram til en hovedavtale. 

o Distriktet ønsker hele veistrekningen Langfjordbotn – Alta som tema. 

o Tunnelluttaket på østsiden av Áilegas-fjellet kan ses i sammenheng med denne 

pilotstudien 

o Alternativet er rettslig skjønn, som er meget ressurskrevende.  
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Tunneller  

 

 

Áilegas; Lille Langnes - Storsandnes 

• Tiltakshaver: Statens vegvesen 

• Geografisk plassering: Gjennom Áilegas 

• Etableringstidspunkt opprusting: 2016 - 2018  

• Konsekvens: Anlegget påvirker både rein, mennesker og landskap. Distriktet har pr. i 

dag ikke fått kompensasjon for inngrepet, verken i anleggsperioden eller i 

driftsperioden. 

• Prosesstatus:  

o En formell ddialog etablert i 2014 vha. Protect Sápmi 

o Forhandlingene har i 2015 resultert i prosessavtale med Vegvesenet, med mål 

om å komme fram til en hovedavtale. 

o Distriktet ønsker hele veistrekningen Langfjordbotn – Alta som tema. 

o Prosjektet skal konsekvensutredes sammen med utbyggingen av Lille Langnes 

industriområdet ift. reindrift.  

o Et alternativ er rettslig behandling, som er meget ressurskrevende.  
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Vuorašnjárga; Tunnell gjennom Kråkenes 

• Tiltakshaver: Statens vegvesen 

• Geografisk plassering: Gjennom Vuorašnjárga, fra Guohcamohkki 

• Etableringstidspunkt opprusting: 2015 - 2018  

• Konsekvens: Anlegget påvirker både rein, mennesker og landskap. Distriktet har pr. i 

dag ikke fått kompensasjon for inngrepet, verken i anleggsperioden eller i 

driftsperioden. 

• Prosesstatus:  

o En formell dialog etablert i 2014 vha. Protect Sápmi 

o Forhandlingene har i 2015 resultert i prosessavtale med Vegvesenet, med mål 

om å komme fram til en hovedavtale. 

o Distriktet ønsker hele veistrekningen Langfjordbotn – Alta som tema. 

o Prosjektet skal konsekvensutredes som del av E6-utbyggingen.  

o Et alternativ er rettslig behandling, som er meget ressurskrevende.  

 

Ausgárnjárgá; Storviktunnellen  

• Tiltakshaver: Statens vegvesen 

• Geografisk plassering: Ved Storviken 

• Etableringstidspunkt opprusting: 2015 - 2018  

• Konsekvens: Anlegget påvirker både rein, mennesker og landskap. Distriktet har pr. i 

dag ikke fått kompensasjon for inngrepet, verken i anleggsperioden eller i 

driftsperioden. 

• Prosesstatus:  

o En formell dialog etablert i 2014 vha. Protect Sápmi 

o Forhandlingene har i 2015 resultert i prosessavtale med Vegvesenet, med mål 

om å komme fram til en hovedavtale. 

o Distriktet ønsker hele veistrekningen Langfjordbotn – Alta som tema. 

o Prosjektet skal konsekvensutredes som del av E6-utbyggingen.  

o Et alternativ er rettslig behandling, som er meget ressurskrevende.  
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Storvikeidet rasteplass 

 
•  

• Tiltakshaver: Statens vegvesen 

• Geografisk plassering: Storvikeidet, på gamle E6 på Kråkenes 

• Etableringstidspunkt opprusting: 2016 - 2018  

• Konsekvens: Prosjektet er ikke konsekvensutredet ift. reindrift. Er en del av E6-

utbyggingen vest for Alta. Anlegget påvirker både rein, mennesker og landskap. 

Distriktet har pr. i dag ikke fått kompensasjon for inngrepet, verken i anleggsperioden 

eller i driftsperioden. 

• Prosesstatus:  

o En formell dialog etablert i 2014 vha. Protect Sápmi 

o Forhandlingene har i 2015 resultert i prosessavtale med Vegvesenet, med mål 

om å komme fram til en hovedavtale. 

o Distriktet ønsker hele veistrekningen Langfjordbotn – Alta som tema. 

o Vegvesenet har tilbudt seg å legge til rette for salgboder for distriktets 

reineiere, og befaring er gjennomført sommeren 2016.  

o Eidsnes er også aktuelt som sted for salgsboder. 

o Men vegvesenet ønsker også å tilrettelegge plassen for bobiler og trailere. 
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Campingområder 

 
 

 Tiltakshaver: Alta kommune 

 Geografisk plassering: Isnestoften, etter nedleggelsen av Isnestoften utsalgssted som 

resultat av at E6 legges i tunnell gjennom Áilegas og på Kreta i Kåfjordbotn 

 Etableringstidspunkt: Camping i Kåfjordbotn intensivert de siste årene, særlig etter 

omlegging av E6 i tunnell. Campingoppstillingsplass på Isnestoften er på planstadiet 

 Konsekvens: Campingområde for 40 vogner er planlagt på Isnestoften, og det er flere 

titalls campingvogner i Kåfjord gjennom hele sommeren. Disse genererer menneskelig 

aktivitet og trafikk mot Áilegas og i området rundt Kåfjord. Camping påvirker både 

rein, mennesker og landskap.  

 Prosesstatus:  

 Området på Toften er nåværende salgsplass for samiske souvenirer for 

distriktets reineiere, mens Kåfjord også ble brukt som salgsplass før 

veiomleggingen. 

 Distriktet har foreløpig ikke hatt kapasitet til å vurdere de nye planene i særlig 

grad, men har registrert at de foreligger. 
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KW420: Eiby – Skuođđočohkat, gjennom Gurpmovuopmi 

 

 
• Tiltakshaver: Statnett SF  

• Geografisk plassering: Fra Eiby, rett gjennom kalvingsområdet i Gurpmovuopmi og til 

distriktsgrensen i Joalosvárriområdet. En strekning på 30 km, og traseen følger i 

hovedsak eksistereende trase for KW64- og KW132-linjene.  

• Etableringstidspunkt: 2016 – 2018.  

• Konsekvens: Linjen deler hoved-kalvingsområdet på langs og går tvers gjennom 

kalvemerkingsanlegget ved Joalosjohka. Den nye linjen kompletterer og sementerer 

oppdelingen, og denne vurderes å ha en veldig omfattende påvirkning som er 

uerstattelig. Anlegget påvirker både rein, mennesker og landskap. KU ift. reindrift har 

et summarisk preg, tradisjonell kunnskap er oversett. Distriktet mener at utrederne 

ikke har fått frem i tilstrekkelig grad hvor alvorlig arealinngrepet er for distriktets 

reindrift.  

o Prosesstatus: Distriktet er i forhandlingsprosess med Statnett, og har 

gjennomført flere møter også i 2015, bl.a. 12.3.15 og 17.3.15.  

o Distriktet har engasjert både advokat og Protect Sápmi til å bistå i prosessen 

o Distriktet har i 2015 foreslått ny trase langs grensen mot Náššá, vår- og 

høstområdet som reinbeitedistrikt 40 – Orda bruker. Forslaget er avvist av 

Statnett.  

o Forberedelser til byggearbeidene foregår, forhandlingene har stoppet opp 

o MTA-planen er nå til klagebehandling i Olje- og energidepartementet 

o Distriktet trenger å analysere hvordan distriktets reindrift må omlegges og 

hvilke avbøtende tiltak som er nødvendige. Også ressurer til dette er avvist av 

Statnett. 
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Áilegas hotell 

 

 Tiltakshaver: Norwegian Adventures AS 

• Geografisk plassering: På nordsiden av Áilegastoppen, vestvendt. 

• Etableringstidspunkt: 2018   

• Konsekvens: I tilknytning til hotellet, som skal bestå av 10-12 ulike bygg i en 

formasjon i naturen, skal det også anlegges en stikkvei på ca 300 meter ut fra 

eksisterende vei opp til senderstasjonen på Áilegas. Den økte trafikken og 

menneskelige aktiviteten gir veldig omfattende påvirkning på både rein, mennesker og 

landskap. 

• Prosesstatus: Utbygger er i dialog med reinbeitedistriktet. Distriktet har ikke tatt 

stilling til planene pr. i dag.  
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Sivertelva kraftverk  

 
 

• Tiltakshaver: Blåfall AS. 

• Geografisk plassering: Sivertelva i Kåfjordbotn, kraftverk ved elveutløpet og dam og 

røruttak ved Ruollagohppi oppe å fjellet vest for Rásseoalgi. 

• Etableringstidspunkt: 2017? Distriktet er ikke kjent med om investeringsbeslutning er 

tatt. 

• Konsekvens:  Anlegget påvirker både rein, mennesker og landskap. 

• Prosesstatus:  

o Konsesjon gitt av NVE 

o Distriktet har påklagd konsesjonen og gjennomførtt konsultasjoner med OED 

o OED har ikke tatt hensyn til distriktet, og fastholdt NVEs innvilgningsvedtak i 

2014 

o Ingen vilje til dialog fra selskapet Blåfall AS, Bærum. 
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Halde Attraksjon 

 Tiltakshaver: Lokale reiselivsinteresser og Alta kommune. 

 Geografisk plassering: Haldetoppen. 

 Etableringstidspunkt: 2017  

 Konsekvens: Aktivitetsøkningne vil påvirker både rein, mennesker og landskap. 

Etablering av planlagt taubane fra Alta sentrum, alternativt fra Kåfjord, og opp til 

Haldetoppen vil være et betydelig fysisk inngrep til ulempe for reindriften. 

 Prosesstatus:  

o Informasjonsinnhenting gjort i 2015 fra distriktets side, bl.a. deltakelse i et 

informasjonsmøte hvor distriktets interesser ble presentert 

o Aktører planlegger videreutvikling av Háldi (Halddetoppen) som 

turistattraksjon, og oppussing av det gamle Nordlysobservatoriet er allerede 

igang 

o Både vinter- og sommerturisme er tenkt 

o Etablering av taubane opp til toppen er et ønske fra utbyggerne, men Protect 

Sápmi vurderer ikke taubane som økonomisk realistisk i nærmeste fremtid 

o Distriktet har stilt seg negativ til reiselivsvirksomhet sommerstid i distriktets  

sommerbeiteområde, dyrene trenger fred og ro.  

o Scooterløype til Haldetoppen er mindre kontroversielt sett fra reindriften 

 

Nytt boligfelt på Kreta i Kåfjordbotn 

 Tiltakshaver: Alta kommune 

 Geografisk plassering: Kreta i Kåfjord. 

 Etableringstidspunkt: Fra 2018. 

 Konsekvens: Boligfelt med 11 ny enheter og etablering av campingområde nord for 

den gamle Kåfjordbrua påvirker både rein, mennesker og landskap. Særlig vil den 

menneskelig aktiviteten nye boligfelt og campingområder genererer, forstyrre 

reinflokkene. 

 Prosesstatus:  

o Boligfeltområdet var tidligere tiltenkt sommerboliger for distriktets reineiere.  

o Ny reguleringsplan for boligfelt er nå under arbeid.  

o Distriktet har foreløpig ikke hatt kapasitet til å vurdere de nye planene i særlig 

grad. 
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Gjenstående utbygging i vedtatte hytte- og boligfelt, vest for Alta sentrum20 

 Tiltakshaver: Alta kommune regulerer hytteområder og privatpersoner etablerer hytter. 

71 bygninger gjenstår å oppføre. 

 Geografisk plassering:  

        Bolig Fritidsbolig Næring 

o Langfjordbotn nord     3    1 

o Langfjordbotn sør     5    1 

o Villreinvannene (3 parseller) – Ferdig utbygd 

o Herranes        6 

o Eidsnes – Storsandnes vest (5 parseller)     6 

o Storsandnes øst       15 

o Gjermundby v/Toften       2 

o Finnskjåen        10 

o Talvik Sentrum (3 parseller)    10 

o Talvik ved Timetoppen – Ferdig utbygd 

o Talvik ved Storvannet – Ferdig utbygd 

o Sanden i Kåfjord – Ferdig utbygd 

o Kåfjord v/Israelsnes       2 

o Kåfjord v/Strømsnes     2 

o Kåfjord sentrum     3    2 

o Simanes      3 

 

SUM        26  41  4 

 Etableringstidspunkt gjenstående bygging: Fra 2015   

 Konsekvens: Nye utbygginger og fortetting i eksisterende hyttefelt medfører økt 

menneskelige aktivitet, som gir veldig omfattende påvirkning som er uerstattelig. 

Anlegget med tilhørende aktivitet påvirker både rein, mennesker og landskap. 

 Prosesstatus:  

o Hyttefeltene er vedtatt, i utgangspunktet ingen gjenstående prosess i disse 

sakene. Distriktet har ikke krevd erstatning for disse. 

 

 

                                                           
20

 Jfr. presentasjon ved Hallgeir Strifeldt, Alta kommune, på Isnestoften 8.7.15. 
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Økning i hundefarmer  

 
 

 Tiltakshaver: Enkeltpersoner 

 Geografisk plassering: Fra Eiby til Alta, Kåfjord og videre til Langfjordbotn, flere 

steder i sommerbeitedistriktet. 

 Etableringstidspunkt: Økning fr 2015 

 Konsekvens: Det økte hundeholdet som følge av mer interesse for hundekjøring har 

resultert i større hundegårder flere steder. Fra disse gårdene er det bråkete hundeglam 

flere ganger i døgnet, muligens ved mating av hundene. Støyen gir en omfattende, 

forstyrrende påvirkning,som er uerstattelig. Reinen er fra naturens side redd hunder. 

Aktiviteten påvirker både rein, mennesker og landskap. 

 Prosesstatus:  

o Det foreligger ikke tall og kartfesting av økningen, men den erfares av 

distriktet 

 

Forventet økt menneskelig aktivitet 

 Tiltakshaver: Resultat av samfunnsutviklingen 

 Geografisk plassering: Fra Alta til Langfjordbotn, over hele sommerbeitedistriktet. 

 Etableringstidspunkt: Fra 2016 

 Konsekvens: Den økte menneskelige aktiviteten gir veldig omfattende påvirkning som 

er uerstattelig. Aktiviteten påvirker både rein, mennesker og landskap. 

 Prosesstatus: Det foreligger ikke tall på økningen, men den erfares av distriktet 
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0. SAMMENDRAG 

Rambøll er engasjert av Alta kommune i forbindelse med regulering av Langnes næringsområde. 
Denne rapport omhandler vurdering av kaiplassering 
 

Rapporter utarbeidet av Multiconsult, samt tilbakemelding fra Alta kommune antyder at dette 
området ligger godt til rette for oppdrettsnæring/akvakultur.  
 
Denne rapporten baserer seg på skip tilpasset oppdrettsnæring/akvakultur type industri. Dvs. 
brønnbåter på 40-60 m lengde, med dybdekrav fra 4-8 m. 
 
Hvis området tas i bruk til mer vanlige industriformål, vil det være behov for betydelig større 

kaier enn ved havbruksanlegg. Da tenkes det gjerne på skip som er på 3-10 000 tonn dødvekt 
for innenrikstrafikk og opp mot 30 000 tonn ved utenrikstrafikk. Da er skipslengder på 100-200 
meter mer aktuelt og kravene til dypgang kan bli 8-12 meter. 
 

Basert på forutsetningene beskrevet i denne rapport, som er basert på tilbakemeldinger fra Alta 
kommune sitt ønske om muligheter for kaiplassering på alle sjøfronter, samt utfyllingsplan fra 
Multiconsult, har vi kommet frem til tre alternative kai plasseringer. 

 
Alle tre plasseringer kan benyttes til kai plassering, men slik området nå er utformet, samt stør-
relse vind og bølger, vil det kreves at det etableres bølgebrytere for alle tre alternativ.  
 
Vi har listet opp i rapport størrelse på bølger og vind, samt trolig «nede-tid» per år for 
oppdrettsnærings relaterte båter. 

 
Rapporten tar også for seg kostnader for utbygging av to forskjellige kai typer, alt etter hvilke 
skip/båter som skal benyttes.  



 

VURDERING AV KAIPLASSERING  

 

 

 

 
 
 

1350013062 

2 

1. INNLEDNING 

Rambøll er engasjert av Alta kommune i forbindelse med regulering av Langnes næringsområde. 
Denne rapport omhandler vurdering av kai plassering 
 

Planområdet omfatter arealer både på land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det po-
tensiale for å gi et nytt sjørettet næringsområde på om lag 100-110 dekar.  
 
Bruken av området er ikke helt klarlagt med tanke på hvilke type båter/skip som skal kunne leg-
ge til kai. Dette vanskeligjør vurderinger av kai plassering, og evt. beskyttelse av kai.  
 
Denne rapporten baserer seg på skip tilpasset oppdrettsnæring/aquakultur type industri. Dvs. 

brønnbåter på 40-60m lengde. 
 
Generelt kan en si at større skip tåler større bølger, men trenger ofte større dybde ved kaifront. 
Mindre skip/båter tåler mindre bølger, men behøver mindre dybde i kaifront. 
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2. GRUNNLAG/FORUTSETNINGER 

2.1 Type fartøy 

Rapporter utarbeidet av Multiconsult, samt tilbakemelding fra Alta kommune antyder at dette 

området ligger godt til rette for oppdrettsnæring/aquakultur. Oppdrettsnæringa har i hovedsak 

tre typer anlegg:  

1. Smoltanlegg, normalt i kar på land, for smolt som veier inntil ca 200, men etter hvert 

regner man med at slike anlegg kan få en betydelig andel fisk på inntil 800 gram. 

2. Havbruksanlegg, normalt merder i sjø, for fisk som veier fra ca 200 gram til ca 6 kg. 

3. Slakteanlegg 

 

Smoltanlegg har normalt mesteparten av transporten over land, men trenger enkle kai- eller 

fortøyningsløsninger for brønnbåter som henter smolt. Havbruksanleggene vil normalt ha besøk 

både av brønnbåter og skip som transporterer fôr. Slakteanlegg trenger kai for brønnbåter. Alle 

aktuelle skip har gode manøvreringsegenskaper, brønnbåter er typisk utstyrt med avanserte DP-

systemer. All lossing av fôr og lasting/lossing av fisk skjer normalt ved transport i rør. Det er 

sjelden behov for lasting/lossing av stykkgods. Dette medfører at disse typene virksomhet har 

beskjedne krav til kaianleggene. Dagens kailengder ved slik anlegg er typisk 30-40 meter, noen 

steder som flytekaier. 

 

Dagens brønnbåter og fôrskip har typisk en lengde på omkring 60 meter, men på sikt forventes 

lengder på ca100 meter. Kravet til dypgang økes fra dagens 4-6 meter til 6-8 meter.  

 

Hvis området tas i bruk til mer vanlige industriformål, vil det være behov for betydelig større 

kaier enn ved havbruksanlegg. Da tenkes det gjerne på skip som er på 3-10 000 tonn dødvekt 

for innenriks trafikk og opp mot 30 000 tonn ved utenriks trafikk. Da er skipslengder på 100-200 

meter mer aktuelt og kravene til dypgang kan bli 8-12 meter. 

 

2.2 Naturkrefter 

Det vises generelt til rapport fra Multiconsult (712469-RIMT-RAP-001) for utredninger om vind og 

bølger.  

 

Ut fra rapport er mest forekommende bølgeretning er fra SØ som er alle tre kai plasseringene, 

men alternativ 2 vil få bølger inn på side av skip, mens for alternativ 1 og 3 får bølger inn på 

bau/hekk.  

 

Det forekommer dog også bølger fra Ø, ØNØ, NNØ som også kan gi anledning til forholdsvis høye 

bølger ved kaien.  

 

Guidelines beskriver en maks. akseptabel bølgehøyde på ca. 0,4-0,5 m ved kaien for skip med 

lengde på 40-60 m. For større skip tillates større bølgehøyder. Før bølger langs kaia kan noe 

større bølger tillates enn slike på tvers.  

 

Det vurderes, at flytende bølgebrytere ut for kai 1, 2 og 3 (som skissert i vedlagt tegning) kan 

redusere innkommende bølger med opp til ca. 55 % ved vindhastigheter over 10 m/s. Et grovt 

estimat (basert på vindstatistikk samt bølgeberegninger fra Multiconsult) er at det ved kaiene 

kan oppstå følgende bølgehøyder:  

 

Kai 1: Dersom det beskyttes mot bølger fra S, SSØ SØ, Ø, 

 Hs < 0,25m ved >10 m/s, (ca. 47 dager i året) 

 0,25m < Hs < 0.45m ved >15 m/s, (ca. 8 dager i året) 

 0,45m < Hs < 0.65m (fra SØ) ved >20 m/s, (ca. 1 dag i året) 

 

Kai 2: Dersom det beskyttes mot bølger fra S, SSØ SØ, Ø, 

 Hs < 0,25m ved >10 m/s, (ca. 47 dager i året) 

 0,25m < Hs < 0,45m ved >15 m/s, (ca. 8 dager i året ) 

 0,45m < Hs < 0,65m (fra SØ) ved >20 m/s, (ca. 1 dag i året) 
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Kai 3: Dersom det beskyttes mot bølger fra SSØ, SØ, Ø, ØNØ, NNØ 

 Hs < 0,25 m ved >10 m/s, (ca. 48 dager i året) 

 0,25 m < Hs < 0.45m ved >15 m/s, (ca. 9 dager i året) 

 0,45 m < Hs < 0.65m (fra SØ) ved >20 m/s, (ca. 1 dag i året) 

 

Kai 3: Dersom det utelukkende beskyttes mot bølger fra SSØ, SØ 

 Hs < 0,6 m ved >10 m/s, (ca. 15 dager i året) 

 0,6 m < Hs < 1 m ved >15 m/s, (ca. 2-3 dager i året) 

 1 m < Hs < 1,5 m (fra SØ) ved >20 m/s, (ca. 1 dag i året) 

 

Dvs. at hvis det utelukkende beskyttes mot bølger fra SSØ og SØ ved kai 3 vil det forekomme ca. 

18 dagers «nedetid» om året (hvor Hs. ved kaien er høyere enn 0,5 m). Hvis det derimot beskyt-

tes mot bølger fra SSØ, SØ, Ø, ØNØ, NNØ både ved kai 2 og 3 skal det påregnes ca. 1-2 dagers 

nedetid om året ved begge kaiene. 

 

Bølgebryters plassering, samt bølgehøydereduksjon, må evalueres via numerisk modellering. 

 

2.3 Grunnforhold 

Det vises til vedlagt geoteknisk rapport fra Multiconsult (712598-RIG-RAP-002) som beskriver 

grunnforhold. 

 

2.4 Miljøforhold 

Det vises til utredning av forurensing utarbeidet av Rambøll i forbindelse med regulering av om-

rådet. 

 

2.5 Dybde i forkant av kai/kainivå 

Dersom vi legger til grunn at kai skal ta imot «brønnbåter» på 40-60 m.  

Vanndybden ved kai 2 er 8 m (normalnull 1954). For kai 1 og 3 må det utdypes ytterligere for å 

komme ned på 8 m. Referer geoteknisk rapport. 

 

Det antas hard havbunn (stein) hvortil det normalt anbefales en minimum kjøl avstand på 1,0 m 

ved hard havbunn + tidevannsvariasjoner: 

 Laveste astronomiske tidevann =-1,83 m (maks. tillatt dybdegang=8-2,83m = 5,17m) 

 Middel spring lavvann= -1,31 m (maks. tillatt dybdegang = 8-2,31m = 5,69 m) 

 Middel lavvann=-1,02 m (maks. tillatt dybdegang = 8-2,02m = 5,98 m) 

 

Som referanseskip har vi hentet størrelser på brønnbåter fra hjemmesiden 

http://www.aasmek.no, se nedenstående. Der ser vi at ved 8 m dybde kan opereres brønnbåter 

på opp til ca. 63 m lengde (ved middel lavvann). 

 

M/S Dønnland  

 

Lengde o.a. 62,86 m 

Lengde p.p 59,98 m 

Bredde 12,00 m 

Dybde i riss 5,90 m 

Tonnasje 1536 Brt 

Lasteromskap. 1500 m3 

Servicefart 12,5 knop 

M/S Rohav  

 

Lengde o.a. 49,89 m 

Lengde p.p 40,05 m 

Bredde 10 m 

Dybde i riss 4,70 m 

Tonnasje 499 Brt 

Lasteromskap. 700 m3 

Servicefart 14,5 knop 

 



 

VURDERING AV KAIPLASSERING  

 

 

 

 
 
 

1350013062 

5 

 

3. VALG AV KAIPLASSERING 

Basert på forutsetningene beskrevet i denne rapport, som er basert på tilbakemeldinger fra Alta 

kommune sitt ønske om muligheter for kaiplassering på alle sjøfronter, samt utfyllingsplan fra 

Multiconsult, har vi kommet frem til 3 alternative kai plasseringer. 

 

 

Figur 1: Skissse alternative kaiplasseringer. 

 

Det er plusser og minuser for alle tre alternativene, men alle tre er mulige plasseringer. De vil få 

en tilnærmet lik kostnad ved utbygging. (foruten evt. ekstra mudring for alt. 1 og 3, samt mindre 

bølgebryter for alt. 1). 

 

Alt.1: 

+ Er skjermet for bølger fra N og NØ. 

+ Får bølger fra SØ inn på bau/hekk. 

+ Rimeligste alternativet (mindre bølgebryter). 

– Får noe dårligere navigering (akseptabelt). 

– Må utgraves noe mer for å få en dybde på 8 m.  

– Ingen muligheter for utvidelse av kai. 

 

Alt. 2: 

+ Enkel navigering. 
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+ Mulighet for utvidelse av kai i begge retninger. 

– Utsatt for bølger fra N, Ø og S. 

– Får bølger fra SØ (hyppigst og største bølger) inn på side av skip.ø 

 

Alt. 3: 

+ Enkel navigering. 

+ Mulighet for utvidelse av kai i begge retninger. 

+ Får bølger fra SØ inn på bau/hekk. 

– Utsatt for bølger fra N, Ø og S. 

– Må utgraves noe mer for å få en dybde på 8 m. 
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4. KOSTNADSOVERSLAG 

Vi velger å utarbeide kostnadsoverslag på to forskjellige kaityper: 

 Type 1 er en rektangulær betong pelekai, som hvor en har hele lengden til kaien tilgjengelig 

for arbeid på kai.  

 Type 2 er tilpasset brønnbåter, hvor en har et betongdekke i midten, med en stk fender ar-

rangement 20 m ut på hver side. 

 

På denne måten får en oversikt over kostnader spesifikk for brønnbåter, samt kostnader dersom 

kaien ønskes utvidet, tilpasset til annen type skip. 

 

I forhold til kostnader for flytende bølgebrytere legger vi til grunn et grovt estimat basert på er-

faringspriser. Prisen vil være ca. 60 000-70 000 kr/m inkl. tilpasning av installasjonsutstyr samt 

forankringssystem på ca. 20-25 m vanddybde. Det skal dog nevnes at vi ikke har erfaring med 

forankring av flytende bølgebrytere på 25 m vanndybde, så vi har skjønsmessig vurdert prisen ut 

fra hva vi forventer mht. nødvendig forankringskapasitet. 

 

Det forutsettes at fast kai kan bygges på tradisjonell måte med kaiplate på peler som rammes i 

grunnen og friksjonsplate i bakkant på fylling av sprengstein. Tabellene nedenfor inneholder et 

overslag som tar hensyn til de store kostnadskomponentene. Tallene baserer seg på tilsvarende 

prosjekter 

 

Det er ikke tatt med i kostnaden utgifter for mudring eller generell utfyllling da dette tas med i 

geoteknisk rapport, uavhengig av kai. Vi har valgt å ta med kostnad for plastring. 

 

4.1 Kaitype nr. 1 

 Betong pelekai (18 m x 60 m). 

 Det bør etableres 4 stk. 50tonns pullere på kai, og to stk 50 t pullere land hvor stålrørsbjelker 

treffer land.  

 Betongpelekaien forankres i bakkant med en friksjonsplate. Peler rammes ned til fjell, eller 

ned til tilstrekkelig motstand i grunn. 

 Fendring er tenkt dumperdekk. 

 

 

Figur 2: Skisse kaitype nr. 1. 
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Tabell 1: Kostnadsoversikt kai type 1: Lengde 60 m (bredde ca.18 m), inklusiv bølgebryter. 

  Enhet Mengde Kostnad/enhet Kostnad 

Rigg og drift (% av øvrig entreprisekost) % 25 21,1 5,3 
Kaiplate og peler inkl kai fasiliteter og ut-
rustning (fender, pullerter på kai, lyktes-
tolper, Inngjerding etc.) m2 1080 11000 11,9 

Miljøtiltak (antar ingen) m2 0 0 0 

Bølgebryter m 100 70.000 7,0 

Plastring (20x70m) m2 1400 800 1,1 

2 stk. landpullere stk 2 600.000 1,2 

Entreprisekostnad       26,5 
Tillegg for annet arbeid og usikkerhet (Ad-
ministrasjon, prosjektering, byggeledelse) Tillegg 30 %   8 

Totalt kostnad eks. mva. (mill kr)    34,5 

Kostnad for pelekai er 32.000,- per kvadratmeter (ekskl. mva.). 

 

4.2 Kaitype nr. 2 

 Betongpelekai (20 m x 20 m) i senter, og fender punkt 20 m på begge sider. Fender 

punktene er bygd opp med 1 stk. stålpel fylt med betong og forbundet med betongkai og land 

med 1 stk. stålrørs bjelker i hver retning. 

 Det bør etableres 2 stk. 50 tonns pullere på kai, og 2 stk. 50 t pullere land hvor stålrørsbjelk-

er treffer land. 

 Betongpelekaien forankres i bakkant med en friksjonsplate. Peler rammes ned til fjell, eller 

ned til tilstrekkelig motstand i grunn. 

 Fendring er tenkt dumperdekk. 

 

 

Figur 3: Skisse kaitype nr. 2. 
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Tabell 2: Kostnadsoverslag kai type 2: Lengde 20 m (bredde ca.20 m), inklusiv bølgebryter. 

  Enhet Mengde Kostnad/enhet Kostnad 

Rigg og drift (% av øvrig entreprisekost) % 25 14,8 3,7 
Kaiplate inkl og peler inkl kai fasiliteter og 
utrustning. 20x18m (fender, pullerter, peler 
etc.) m2 360 12000 4,3 

Miljøtiltak (trolig ingen tiltak) m2 0 0 0 

Peler og bjelker på hver side av kai stk 2 600.000 1,2 

Bølgebryter m 100 70.000 7,0 

Plastring fylling (20x70m) m2 1400 800 1,1 

2 stk landpullere stk 2 600.000 1,2 

Entreprisekostnad       18,5 

Tillegg for andre arbeid og usikkerhet Tillegg 30 %   5,6 

Total kostnad eks. mva. (mill. kr)       24,1 
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NOTAT 

Oppdrag 1350013062 

Kunde Alta kommune 

Notat nr. S-001 

Dato 2017-01-11 

Til Alta kommune 

Fra Rambøll Norge AS v /Morten Hansen Wirkola 

Kopi  

 

Kostnadsestimat, Langnes næringsom-
råde 
 

1. Innledning 

 

Rambøll er engasjert av Alta kommune, for vurdering av vegløsning 

i forbindelse med regulering av Langnes næringsområde. Det vises 

til konkurransegrunnlag fra Alta kommune datert 23.9.2015, og 

Rambølls tilbud. Dette ligger til grunn for dette kostnadsestimatet. 

 

Areal på planområdet er ca. 378 dekar og omfatter arealer både på 

land og i sjø. Med utfyllinger på land og i sjø har det potensiale for 

å gi et nytt sjørettet næringsområde på om lag 106,3 dekar. 

 

Forslag til vegløsning er vist på vedlagte tegninger S-761-C101. 

 

2. Dagens situasjon 

 

Deler av planområdet ligger inne i reguleringsplanen for E6 vest 

parsell 1, Storsandnes – Langnesbukt, planid 20120020. 

 

Adkomstveg 40600 er utarbeidet av Statens Vegvesen og etableres 

fra dagens E6. Det er planlagt ny E6 gjennom fjellet mellom Stor-

sandnes og Langnesbukt, vest for planområdet. 

Overskuddsmasser fra tunnelen skal gå til utfyllingen av nærings-

området. 

 

Området består av to fastsatte platåer på kote +10 (Område 5) og 

kote +3,5 (Område 3). 

I tillegg er det områder på vent som foreløpig er satt til kote +8,0. 
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3. Forutsetninger for vegløsninger 

 

Statens vegvesens håndbok N100 og V121 er lagt til grunn for vurdering og dimensjonering 

av vegløsninger 40610 og 40700. Det er forutsatt vegklasse A2 med kjørebanebredde 3,5 

m. For detaljer, se vedlagte tegninger. 

 

Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser i området, og utarbeidet en geoteknisk vurde-

ring «Grunnundersøkelse Multiconsult 712598-RIG-RAP-001». Basert på denne rapporten 

har man vurdert gode grunnforhold for området. Som tilleggsinformasjon skal det nevnes at 

hele området fylles opp med masser fra tunellbyggingen. Massene fra tunellbyggingen antas 

å være gode. Det er forutsatt fylling til kote +8,0 i område 1B som er satt på vent. Dersom 

det blir en endring av fyllingen i 1B, vil også vegens skråningsutslag måtte endres. 

 

På bakgrunn av trafikk notatet utarbeidet av Rambøll kan det antas ÅDT-T på 100 med ak-

sellast 10 tonn, årlig vekst på ca. 2,0% og to kjørefelt. 

Dette gir bæreevnegruppe A-B for adkomstveiene iht. figur 510.2 i håndbok N200. 
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Videre benyttes figur 512.2 og figur 512.1 i håndbok N200 for å angi bærelag og forsterk-

ningslag. Det vurderes at bæreevnegruppe A er tilfredsstillende. 

I bæreevnegruppe A er det i håndbok N200 anbefalt å bruke Fk (knust fjell) 20 cm som bæ-

relag og 30 cm steinfylling som forsterkningslag. 
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4. Vegløsning 

 

Adkomstvegene er utarbeidet av R 

Adkomstvegene har en bredde på 7,5 m inkludert skuldre, med breddeutvidelse dimensjo-

nert for modulvogntog i kurver og kryss. Det er regulert inn annet vegareal som inkluderer 

plass for nødvendige grøfter og skråninger. 

Basert på trafikknotat for området er det vurdert bæreevne gruppe C for vegene. Det tas 

utgangspunkt i høyt anslag i rapporten, og det fører til en årlig døgn trafikk på 1000. 

Se tegning 761-C-101 for detaljer til veiene. 

Vegene skal belyses. 

 

 

4.1 Adkomstveg - 40610 

 

Adkomstveg 40610 er en forlengelse av 40600. 40610 etablerer adkomst til område 4, og 

ender i kote +3,5. 

 

 

4.2 Adkomstveg - 40700 

 

Adkomstveg 40700 har tilknytning til 40600 i form av T-kryss. 40700 etablerer adkomst til 

område 5, og ender i kote +10.  

 

 

5. Kostnadsoverslag 

Vi har ved kostnadsberegningen benyttet priser fra andre sammenlignbare prosjekter jus-

terte for kjente forhold. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at kostnadene kan variere sterkt 

fra prosjekt til prosjekt. En rekke variable forhold påvirker de endelige kostnader, og gir be-

tydelig usikkerhet i beregningen. Kostnadsoverslaget må derfor benyttes og vurderes på 

denne bakgrunn. 

 

Det tas utgangspunkt i at adkomstveiene bygges samtidig som veg 40600, dette antas å 

redusere kostnader. 

 

Følgende kostnader er ikke tatt med: 

1. Prisstigning, dagens prisnivå er lagt til grunn. 

2. Låneomkostninger, renter i byggetida og andre finansieringskostnader. 
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Type arbeide 
 
Enheter Mengde 

Graving/sprenging m3 1000 

Andel ubrukbare løsmasser 100 % 1000 

Avretting traubunn m2 1300 

Fiberduk m2 1300 

Fylling m3 300 

Forsterkningslag m2 1300 

Bærelag m2 2450 

Bindlag m2 1300 

Asfaltdekke m2 1200 

Grusing skuldrer m2 120 

Tabell 1: Mengder for veianlegg, enheter angitt i tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroarbeider og belysning  Enheter Mengde 

TXXP stk       430,00  

Armatur stk        25,00  

Stolpe stk        25,00  

Utjevning stk        25,00  

Jordspyd stk          1,00  

Jordwire stk       430,00  

Skap stk          1,00  

Merking stk        25,00  

Testing skap RS          1,00  

FDV og sluttkontroll RS          1,00  

Grøft m       430,00  

Grop for veilysfundament stk        25,00  

Grop for tennskap stk          1,00  

Veilysfundament stk        25,00  

Trekkerør DN75 m       430,00  

Trekkerør DN75 korrugert m        75,00  

Tabell 2: Mengder for EL-arbeider enheter angitt i tabell. 
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Beskrivelse 
SUM 

TILTAK 

Felleskostnader (rigg og drift) 200  

Graving, sprengning og masseforflytning              420  

Vegfundament           550  

Vegdekke            230  

Vegutstyr og miljøtiltak, (grønt, belysning, kantstein, rekkverk etc.)              1010  

Entreprisekostnad             2410  

Generelle kostnader (arbeidsstikning, adm/byggeledelse)             200  

Byggekostnad            2610  

Grunnkostnad            2610  

01 Reserver, forventet tillegg 5%              120  

Forventet prosjektkostnad            2730  

02 Sikkerhetsmargin 10 %              270  

RAMMEKOSTNADER            3000  

Tabell 3: Tall i hele tusen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

6. Avslutning 

 

Vegløsningen bygges iht. Statens vegvesens håndbok N100 og V121. 

 

Vedlegg:  

 

Tegningsnr. Format  Tittel Målestokk Revdato.  

S-761-C-101 A1 Lengdeprofil 40610, 40700 1:500 10.01.17 

  

 

Utarbeidet av:   
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STØYVURDERING LANGNES INDUSTRIOMRÅDE 

 

1. Innledning og beskrivelse 

Rambøll er engasjert av Alta Kommune for å gjøre en støyvurdering i 

forbindelse med utarbeidelse av konsekvensutredning (KU) til 

områdereguleringsplan for nytt industriområde på Langnes i Alta. Figur 1 viser 

plasseringen av planområdet avmerket med rød firkant.  

 

Det er foretatt en overordnet vurdering av støy i forbindelse med planområdet 

basert på dagens informasjon om utforming og aktivitet på området.  

 

 
Figur 1 Plassering av planområdet, og forstørret bilde. Bildet er hentet fra norgeskart.no 

  

NOTAT 
Oppdrag 1350013062 Områderegulering med KU for Langnes industriområde 

Kunde Alta Kommune 

Notat nr. 001 

Til Alta Kommune 

Fra Rambøll v/ Håkon Rake  
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Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

2. Myndighetskrav 

I "Teknisk forskrift etter Plan- og bygningsloven" (utg. 2010) er det gitt funksjonskrav med hensyn på 

lyd og lydforhold i bygninger. Byggeforskriften med veiledning tallfester ikke krav til akustikk og 

lydisolasjon, men henviser til norsk standard NS 8175:2012 "Lydforhold i bygninger - Lydklassifisering 

av ulike bygningstyper" (lydklassestandarden). Klasse C i standarden regnes for å tilfredsstille 

forskriftens minstekrav for søknadspliktige tiltak.  
 

Eksterne støyforhold er regulert av Klima- og miljødepartementets ”Retningslinje for behandling av støy 

i arealplanlegging” (T-1442). Retningslinjen har sin veileder ”Veileder til retningslinje for behandling av 

støy i arealplanlegging” (M-128) som gir en utfyllende beskrivelse omkring flere aktuelle 

problemstillinger vedrørende utendørs støykilder. Når det gjelder innendørs støynivå henvises det videre 

til grenseverdier gitt i norsk standard NS 8175. 

 
Figur 2 Gjeldende lovverk, forskrifter, veiledere og standarder 

 

T-1442 er koordinert med støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan- 

og bygningsloven. Denne anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs støynivå rundt viktige 

støykilder, en rød og en gul sone: 

 

 Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og etablering av ny 

støyfølsom bebyggelse skal unngås.  

 Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 

tilfredsstillende støyforhold.  

 

I retningslinjene gjelder grensene for utendørs støynivå for boliger, fritidsboliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, skoler og barnehager. Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 1. 
 
 
 

 
Plan- og 
bygningsloven 

 

T-1442  
Retningslinje for 

behandling av støy i 

arealplanlegging 

 

TEK 
Teknisk forskrift 

[TEK97, TEK07, TEK10] 

M-128 
Veileder til Klima- og 

miljødepartementets 

retningslinje 

Veiledning til 
teknisk forskrift 
Kap. 8.4 Lydforhold og 

vibrasjoner 

LOVVERK FORSKRIFT

ER 

VEILEDERE STANDARDER 

NS 8175 
Lydforhold i bygninger - 

Lydklasser for ulike 

bygningstyper 
RETNINGSLINJE 
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Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier. 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå, 

lørdager og 

søndager/helli

-gdager 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23 - 07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs 

støynivå, 

lørdager og 

søndager/hell

-igdager 

Utendørs 

støynivå i 

nattperioden 

kl. 23 - 07 

Veg Lden 55 dB  L5AF 70 Lden 65   L5AF 85  

Øvrig industri 

Uten 

impulslyd: 

Lden 55 dB 

Levening 50 dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 50 dB 

Levening 45 dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 50 dB 

Levening 45 dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 45 dB 

Levening 40 dB 

Lnight 45 dB 

LAFmac 60 dB 

Uten 

impulslyd: 

Lden 65 dB 

Levening 60 dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 60 dB 

Levening 55 dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 60 dB 

Levening 55 dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 55 dB 

Levening 50 dB 

Lnight 55 dB 

LAFmac 80 dB 

L5AF er et statistisk maksimalnivå som overskrides av 5 % av støyhendelsene.  

Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien. 

 

Tabell 2 er et utdrag fra NS 8175 som angir krav til lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra utendørs 

lydkilder. 

 
Tabell 2 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdi på uteareal for dag-kveld-natt lydnivå 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteareal og utenfor vinduer, fra andre utendørs 

lydkilder 

Lden, Lp,AFmax,95, 

Lp,Asmax,95, Lp,Aimax, 

Ln (dB)  

for støysone 

Nedre grenseverdi 

for gul sone 

 

Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom bruk 

menes f. eks soverom og oppholdsrom. Støykravene gjelder derfor ikke nødvendigvis ved mest utsatte 

fasade, det vil være avhengig av hvor rom til støyfølsom bruk er plassert i bygningen. Støygrensene 

gjelder også for uteareal knyttet til oppholdsareal som er egnet for rekreasjon. Dvs. balkong, hage 

(hele, eller deler av), lekeplass eller annet nærområde til bygning som er avsatt til opphold og 

rekreasjonsformål. 

 

Støygrensene gitt i T-1442 alene er ikke juridisk bindende. Det vil av økonomiske og praktiske grunner 

ikke alltid være mulig å oppfylle disse målene, og grenseverdiene kan fravikes dersom støytiltakene 

medfører urimelig store praktiske ulemper for trygghet, urimelig høy kostnad, dårlig tiltakseffekt og 

lignende. I sentrumsområder i byer og tettsteder, spesielt rundt kollektivknutepunkter, er det i tillegg 
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aktuelt med høy arealutnyttelse av hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. Ved avvik fra 

anbefalingene og bestemmelsene i gul og rød sone bør likevel følgende forhold innfris 

 

 Støyforholdene innendørs og utendørs skal være dokumentert i en støyfaglig utredning, for å 

sikre at kravene til innendørs støynivå i teknisk forskrift ikke overskrides 

 Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til egnet uteareal med til-

fredsstillende støyforhold. Her varierer kravene fra kommune til kommune. 

 

NS 8175 angir ulike krav til lydnivå på inneareal som følge av utendørs lydkilder for ulike bygninger med 

ulike bruksforemål. Tabell 3, 4 og 5 er utdrag fra NS 8175 som angir krav til innendørs lydnivå fra 

utendørs lydkilder for henholdsvis boliger, kontorer og utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder for 

boliger.  
 
Tabell 3 Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent og maksimalt lydtrykksnivå Lp,AeqT 

og Lp,AFmax 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I oppholds- og soverom fra utendørs støykilder Lp,Aeq,24h (dB) 30 

I soverom fra utendørs støykilder Lp,AFmax (dB) 

natt, kl. 23-07 
45 

Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 

Lp,AFmax er maksimalt lydtrykknivå. Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over grenseverdien. 
 

Tabell 4 NS 8175:2012 Lydklasser for kontorer i brukstid. Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

I kontor og møterom fra utendørs lydkilder Lp,A,T (dB) 35 

 

Tabell 5 NS 8175:2012 Lydklasser for boliger. Utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor vindu fra tekniske 

installasjoner i samme bygning og i en annen bygning 

Lp,AF,max (dB) 

natt, kl. 23-07 

kveld, kl. 19-23 

dag, kl. 07-19 

 

35 

40 

45 
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3. Beskrivelse av planområdet og planlagt industri 

Figur 3 viser omriss av planområdet, hentet fra «Høring/offentlig ettersyn av planforslag til planprogram 

og varsel om oppstart av planarbeid – Områderegulering av Langnes Næringsområde». Den geografiske 

plasseringen til planområdet er vist i figur 1.  Planområdet opparbeides med fylling i sjø fra 

overskuddsmasser i forbindelse med utbygging av tunnel på E6 mellom Storsandnes og Langnesbukta. 

Planområdet vil ligge i direkte nærhet til ny E6.  

 

I forbindelse med utarbeidelse med planbeskrivelsen for områdereguleringsplanen er det ikke fastsatt 

hvilken type industri det vil være på området. Hensikten med området er å blant annet legge til rette for 

næring med behov for havn eller sjønære arealer. Sannsynligvis vil deler av industrien være relatert til 

havbruk, med blant annet mulighet for lakseslakteri. Med etablering av kaianlegg vil det også legges til 

rette for næring med transport og lasting/lossing av båt. Det er også aktuelt med annen industri på 

planområdet, men det foreligger på dette stadiet ikke mer detaljerte beskrivelser av dette.  

 

 
Figur 3 Omriss av planområdet. 

 

4. Vurdering av støy fra næringsvirksomhet 

Det er ikke foretatt beregninger av støy fra næringsvirksomheten. Dette kommer at det fortsatt er 

usikkerhet i denne fasen omkring hvilken næring som vil etableres på planområdet. Vurderingene er 

således gjort som en overordnet vurdering basert på erfaringsdata fra tilsvarende industri med fokus på 

spesielle risikosoner med tanke på støy.  

 

Den nærmeste støyfølsomme bebyggelsen er boligbebyggelsen som ligger nord for planområdet. Disse 

er markert i figur 4 med røde bokser og ligger ca. 120 m fra planområdet. Bebyggelsen har til en viss 
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grad skjerming fra topografien, men deler av planområdet som er i fylling i sjø har fri sikt til 

bebyggelsen. Sør for planområdet en det ingen støyfølsombebyggelse med nærhet til planområdet. 

 

 
Figur 4 Nærmeste bebyggelse, kartgrunnlag fra norgeskart.no  

 

Med den planlagte virksomheten beskrevet i avsnitt 3 vil det kunne forekomme industristøy fra 

produksjon, transport, lossing og trafikk. Arbeid innendørs i produksjonsbygninger vil vanligvis ha svært 

lite bidrag til utendørsstøy og hovedbidraget vil komme fra utendørs aktiviteter. På næringsområder vil 

det erfaringsmessig være utendørs aktiviteter som vil skape støy. Støyende utendørsaktiviteter vil for 

eksempel være lasting og lossing av varer på båt eller lastebil, tekniske installasjoner og produksjon 

utendørs. Dette kan skape lydnivå over grenseverdien for nærliggende bebyggelse. Båter som ligger i ro 

kan også ha et betydelig bidrag fra for eksempel maskin og pumper.  

 

I henhold til grenseverdiene for støy fra øvrig industri i T-1442, gjengitt i tabell 1, er det spesielt 

skjerpende krav til aktivitet på helligdager, natt og for støy med impulslyd. Mye av aktiviteten på et 

industriområde kan falle innenfor de skjerpede kravene. Ved etablering av havn vil erfaringsmessig 

lossing av og lasting av båter og trailere kunne være på vilkårlige tider av døgnet på grunn av kravet til 

rask håndtering av varer og spesielt ferskvarer som laks.  

 

Graden av impulsstøy er svært avhengig av hvilke type aktivitet det vil være på planområdet. Utendørs 

aktiviteter som for eksempel lasting og lossing av varer på bår eller lastebil kan skape impulslyd, men 

dette er svært avhengig av metode. Dette vil kunne avklares når det er mer detaljert akkurat hvilke 

aktiviteter som vil være forbundet med industrien.   
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Med bakgrunn i beskrevet aktivitet på området og de skjerpede grenseverdiene vil spesielt de nærmeste 

boligene kunne være utsatt for støy over grenseverdien. Når endelige planer for hvilken type industri 

som skal være på området bør plassering av støyende aktiviteter vurderes, disse bør være lengst mulig 

vekk fra bebyggelse (sør på planområdet). Andre tiltak kan være tilpasning av laste/losse-metode og 

tider på døgnet hvor det er aktivitet. Bygninger bør plasseres mellom støyende aktivitet og 

støyfølsombebyggelse, som passiv støyskjerming. Fortrinnsvis bør kontorer plasseres nærmest 

støyfølsomme bygg, deretter driftsbygninger og støyende aktiviteter.  

 

Erfaring viser at støy fra tekniske installasjoner som kjøleaggregater, vifter osv. i forbindelse med 

industri kan ha et betydelig støybidrag. Planlagt industri planområdet må ivareta krav til støy fra 

tekniske installasjoner for nærliggende bebyggelse. 

 

For å kunne fastsette de faktiske støynivåene fra industriområdet vil det være nødvendig å gjøre 

detaljerte beregninger av støy når det er avklart hvilken type industri og aktivitet som vil etableres.  

 

5. Vurdering av støy på planområdet 

Ved etablering av næringsbebyggelse vil det være krav i NS 8175 til innendørs lydnivå fra utendørs 

lydkilder for kontorer, gjengitt i tabell 4. I forbindelse med detaljregulering av E6 Storsandnes – Alta, 

vegparsell 1 Storsandnes – Langnesbukta, er det foretatt en støyutredning av Statens vegvesen Region 

Nord. Vegparsellen går delvis forbi planområdet og inn i tunnel. Beregningene er gjort for en prognosert 

situasjon for år 2038.  Disse beregningene viser at en svært liten del av planområdet vil ha lydnivå over 

grenseverdien. Støysonekart ligger vedlagt, hentet fra «plankart – E6 Alta vest, parsell 1 Strosandnes – 

Langnesbukta». Dette vil sannsynligvis ikke omfatte næringsbygg på planområdet.  

 

I en senere fase ved detaljregulering av industrien på tomta og ved prosjektering av bygg må krav til 

innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder og tekniske installasjoner ivaretas for fremtidige næringsbygg 

med kontorer.  

 

6. Konklusjon 

Det er foretatt en overordna støyvurdering i forbindelse med områdereguleringsplan for Langnes 

Industriområde med konsekvensutredning. Det er foreløpig usikkerhet omkring hvilken næring som vil 

være på området og vurderingen er basert på tilgjengelig informasjon i denne fasen.  

 

Nærmeste støyfølsomme bebyggelse ligger ca. 120 m nord for nærmeste grense til planområdet. Basert 

på byggenes nærhet til planområdet og vurdering av planlagt aktivitet er det vurdert at bebyggelsen 

ligger innenfor en risikosone for støy over grenseverdien. Dette kommer spesielt av de skjerpede 

kravene til støy i kveld- og nattperioden, støy på helligdager og impulsstøy.  

 

Det bør ved videre detaljering av næringen på området foretas detaljerte beregninger av støy fra 

planlagt virksomhet. Det bør også vurderes å plassere eventuelle støyende virksomheter sør på 

planområdet, lengst vekk fra bebyggelsen og benytte bygninger på industriområdet som passiv 

støyskjerming.  
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Vedlegg 1: Støysonekart 
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1. BAKGRUNN

Rambøll er engasjert av Alta kommune for utarbeidelse av områdereguleringsplan for Langnes
industriområde som ligger ca 4 mil nordvest for Alta langs E6. Planområdet er ca 19 da.

Dette notatet er en delutredning i tilknytning til områdereguleringsplanen og omfatter prinsipielle
VAO-løsninger for planområdet. Utredningen tar for seg to alternative scenarioer for industriom-
rådet:

1. Det etableres vannkrevende industri i området, fiskeindustri med mottak og viderefored-
ling

2. Det etableres tørrindustri i området, uten behov for vann til produksjon.

Rambøll har i tidligere prosjekt «Vannforsyning til Langnes» for Alta kommune ved avdeling
kommunalteknikk, utført vurderinger for etablering av vannforsyning til industriområdet for etab-
lering av lakseslakteri. Prosjektet har vurdert vannforsyning til Langnes via Talvik vannverk, det
er også gjort noen vurderinger i tilknytning til forsyning fra Kåven via overføringsledning i sjø og
ny tunnel fra Storsandnes til Langnes samt avsalting av sjøvann. Rapporten konkluderer med at
forsyning via Kåven ansees uaktuelt, avsalting sjøvann er heller ikke videreført som alternativ.
Konsekvenser for Talvik vannverk og nødvendige tiltak for forsyning fra Talvik til Langnes er be-
skrevet og kostnadsberegnet i prosjektet og presentert i en rapport [1] til Alta kommune.

I dette forprosjektet er kostander og løsninger for forsyning fra Talvik vannverk beskrevet i an-
førte rapport benyttet som forutsetning for alternativ 1, vannkrevende industri. For alternativ 2,
tørrindustri er det sett på muligheter for forsyning via lokale vannkilder.
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2. EKSISTERENDE VA-ANLEGG

Det er ingen kommunale VA-anlegg i området i dag. Det er registrert to private grunnvannsbrøn-
ner rett nord for planområdet. Dette er borete brønner i fjell, som antas å forsyne enkelthus. Øv-
rig bebyggelse antas å enten ha egne private uregistrerte brønner, eller privat vannforsyning via
bekkeinntak i Gjermundsby elva.

Det antas separate avløpsanlegg for bebyggelse med innlagt vann, med utslipp til sjø.
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3. DIMENSJONERENDE VANNFORBRUK OG OVERVANNS-
MENGER

3.1 Generelt
Vannforbruket for industriområdet vi være sterkt avhengig  av hvilken industri som etablerer seg
i området.  Fiskeindustri som lakseslakteri er vannkrevende industri, mens tørr industri har lavt
vannforbruk.

VA-Miljøblad nr. 115 «Beregning av dimensjonerende avløpsmengder» sier følgende om industri-
elt avløpsvann:
· Svensk Vatten angir som tommelfingerregel at man kan bruke 1 l/s ha som orienterende ver-

di for planlagte nye industriområder
· Urban draining angir som orienterende verdier:

Ø Nyere industriområder med vannbesparende tiltak 0,5 l/s ha for lette industriområder, 1,5
l/s ha for middels og 2 l/s ha for tyngre industriområder.

Ø Konvensjonelle industriområder, 2 l/s ha for lette områder , 4 for midlere områder og 8
for tyngre industriområder

3.2 Vannforbruk alternativ 1- Fiskeindustri med mottak og videreforedling (frysing).
I rapport «Vannforsyning til Langnes industriområde» [1], som omfatter vannforsyning til Lang-
nes industriområde for etablering av lakseslakteri, er det gitt følgende forutsetninger for vann-
vannforsyning til  industriområdet  fra Alta kommune:

Midlere døgnforbruk: Qm = 20 l/s
Årsforbruk: Qår = ca 630 000 m3/år
Maksimalt døgnforbruk: Qdmax = 30 l/s

Ved 2 skift på slakteriet (dvs 16 timer pr døgn) og jevn produksjon, blir maksimalt timeforbruk
ca 45 l/s.

Det totale arealet på industriområdet er ca 11 ha. Jevnt fordelt over arealet gir dette et dimen-
sjonerende forbruk på ca 45 l/s /11 ha = ca 4,1 l/s pr ha. Dette ligger innenfor de erfaringstall
som VA-miljøblad nr. 115 opererer med.

3.3 Vannforbruk alternativ 2 - Tørrindustri
Vannforbruk for tørrindustri er vanskelig å beregne, da forbruket vi variere avhengig av virksom-
heten og antall ansatte som er tilknyttet denne.

Erfaringstall fra Aronneskjosen industriområde i Alta viser et totalt årlig gjennomsnittlig vannfor-
bruk på ca 12 500 m3/år, de siste 3 år. Området består av lett industri med bilverksteder, bygg-
/anleggsentreprenører og  grossister, samt betongvarefabrikken til Jaro. Det bemerkes at Jaro
alene står for vel 50% av forbruket. Arealet for dette området er ca 19 ha. Dette gir et midlere
forbruk på ca 0,02 l/s pr ha.

Ved bruk av maksimal døgnfaktor = 2,5 og maksimal timefaktor 4,0 blir dimensjonerende vann-
forbruk = 0,02 l/s pr ha x 2,5 x 4 = 0,2 l/s pr ha.  For hele området utgjør dette et maksimalt
forbruk Qhmax = 0,2 l/s pr ha * 11 ha * = 2,2 l/s.

Maksimalt forbruk på 0,2 l/s pr ha, er lavt forbruk i forhold til erfaringsverdier som er oppgitt i
VA-miljøblad nr. 115, for vannbesparende lett industri ca 0,5 l/s pr ha, noe som tilsvarer et mak-
simalt forbruk (Qhmax) for industriområdet på: 0,5 l/s pr ha x 11 ha = 5,5 l/s.

I konsekvensutredningen for området [2], er det angitt at man ser for seg ca 200 arbeidsplasser
for alternativet med tørrindustri. Vannforbruk for arbeidsplasser beregnes normalt å ligge mellom
60-80 l/døgn pr ansatt. Dette gir et midlere døgnforbruk på ca 16 m3/døgn (ca 0,2 l/s) og et års-
forbruk på ca 6000 m3 pr døgn.  Med maksimal døgnfaktor = 2,5 og maksimal timefaktor = 4,0,
blir dimensjonerende forbruk Qhmax = 0,2 l/s x 2,5 x 4 = 2 l/s.  Fordelt på arealet til industriom-
rådet blir dimensjonerende timeforbruk = 2 l/s pr 11 ha = ca 0,2 l/s pr ha

For å ta høyde for eventuelle bedrifter med skiftordning, har vi forutsatt at det forbrukes vann
ved industriområdet inntil 16 timer pr døgn.
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Vi finner det sannsynlig at vannforbruket for utbygging av industriområde basert på tørrindustri
vil ha følgende dimensjonerende vannmengder:

- Mildere døgnforbruk, Qdm= ca 0,2 l/s  -> 0,2 l/s * 16 t drift pr døgn = ca 12 m3/døgn.
- Maksimalt døgnforbruk:Qdmax= ca 0,2 * 2,5 = 0,5 l/s * 16 t/døgn = ca 30 m3/døgn
- Maksimalt timeforbruk: Qhmax =0,2 l/s * 2,5 * 4,0 = 2 l/s

Det er ikke mulig å fastslå forventet forbruk nærmere enn dette, på nåværende stadium i pro-
sjektet.

Alta kommune ved avd. kommunalteknikk har gitt signaler om at bygging av et eventuelt nytt
vannverk ved Langnes, bør dimensjoneres for også å dekke bebyggelsen på Isnestoften da denne
ikke har tilfredsstillende vannforsyning i dag. Det er registrert 10 abonnenter på de to kommuna-
le vannverkene på Isnestoften, i tillegg er det ca 10-12 boliger/fritidsboliger som ikke er tilknyt-
tet kommunalt nett mellom Langnes og Isnestoften. Totalt utgjør dette ca 50-60 pe, tilsvarende
et midlere døgnforbruk på ca 17 m3/døgn (ca 0,2 l/s) og maksimalt døgnforbruk på ca 17
m3/døgn * 2,5 = ca 40 m3/døgn.

Med bakgrunn i dette bør et eventuelt nytt vannverk ved industriområdet dimensjoneres for:
- Midlere døgnforbruk:

o Qdind + Qdbolig = 0,2 l/s + 0,2 l/s = ca 0,4 l/s = ca 35 m3/døgn
- Årsforbruk ca 13 000 m3 pr år
- Maksimalt døgnforbruk:

o Qdmax ind + Qdmax bolig = (0,2 l/s + 0,2 l/s) * 2,5 = 1 l/s
o Omreget pr døgn: 30 m3/døgn + 40 m3/døgn = 70 m3/døgn

- Maksimalt timeforbruk: QHmax = 0,4 l/s  * 2,5 * 4  = 4 l/s

3.4 Brannvann
Forskrift om Brannforebygging, §21 Vannforsyning, gir kommunen ansvar å sørge for at brann-
vesenets krav til slokkevann er sikret, det samme gjelder tilstrekkelig vannforsyning for å dekke
eventuelle sprinkleranlegg.

Veiledning til byggeteknisk forskrift (TEK 10) angir pre-aksepterte ytelser for minimum vann-
mengder som er tilstrekkelig til å ivareta brannvesenets behov for slokkevann:

I tilknytning til småhus, bør uttaket for slokkevann ha kapasitet på minst 20 l/s. For annen bebyggelse bør
kapasiteten være minimum 50 l/s fordelt på minst to uttak.

Bebyggelsen i planområdets industridel vil inngå i «annen bebyggelse» og vil i utgangspunktet ha
et kapasitetskrav på minst 50 l/s. Brannvesenets faktiske behov for slokkevann vil avhenge av
tilgjengelig utstyr og hvilken slokkestrategi som benyttes av det lokale brannvesen.

For å ivareta slokkevannsbehov må det legges opp til et eget magasin i tilknytning til området.
Størrelsen på magasin for å ivareta slokkevann, bør tilsvare en slokkevannsmengde for 2 timer,
dvs. ca. 360 m3. Dersom eventuelle sprinkleranlegg krever en større vannmengde vil disse være
dimensjonerende for magasinkapasitet. Det vil være naturlig å anlegge et brannvannsmagasin i
tilknytning til et høydebasseng for ordinær forsyning av industriområdet.

Området ligger nært sjø og dette kan også vurderes som en kilde for slokkevann. Sjøvann er
krevende for tradisjonelt slukkeutstyr og krever rengjøring av biler og utstyr. En slik løsning må
godkjennes av lokalt brannvesen og bygningsmyndighet.

3.5 Overvann
Overvannsnettet dimensjoneres ut fra gjeldende praksis/normer (Norsk vann rapport 162/2008,
Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering).  Overvannsnett for industriområder dimensjo-
neres ut fra en regnskyllhyppighet på 20 år, det må tas hensyn til fremtidig økning i nedbør som
følge av klimautviklingen. Norsk vann anbefaler en klimafaktor K=1,4 ved beregning av fremtidi-
ge nedbørshendelser og overvannsmengder.

Det finnes ikke statistikk for korttidsnedbør for Alta, nærmeste målestasjon med korttidsdata og
IVF-kurve er Karasjok.
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Dimensjonerende overvannsmengde for området beregnes etter den rasjonelle formel, der:
· Qovervann = Nedbørsintensitet x Areal x avrenningsfaktor x klimafaktor.

Vi har lagt til grunn følgende verdier for overslagsberegning av overvannsmengden fra området:
- Dimensjonerende gjentaksintervall for regn, z = 20 år
- Nedbørsintensitet i = 140  l/s pr ha basert på antatt konsentrasjonstid tk = 15 min.
- Avrenningsfaktor C = 0.65 typisk industriområde.
- Klimafaktor K =1,4
- Areal ca 11 ha (industriområdet)

Qovervann = 140 l/s pr ha * 11 ha * 0,65 * 1,4 = 1400 l/s
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4. VA-LØSNINGER – ALTERNATIVT 1, FISKEINDUSTRI MED
MOTTAK OG VIDEREFOREDLING

4.1 Generelt
VA-anlegget for området må planlegges og bygges ut iht. gjeldene lover og forskrifter. Anlegg
som skal bygges ut, overtas og driftes i kommunal regi skal tilfredsstille krav gitt i kommunaltek-
nisk norm for Alta VA.

4.2 Vannforsyning
Det er ingen kilder i nærområdet som har kapasitet til å forsyne industriområdet med det vann-
behov som fiskeindustri vil kreve.

Rambøll har i tidligere prosjekt «Vannforsyning til Langnes» for Alta kommune ved avdeling
kommunalteknikk, utført vurderinger for vannforsyning til industriområdet ved etablering av lak-
seslakteri. Prosjektet har vurdert vannforsyning til Langnes via Talvik vannverk, det er også gjort
vurderinger i tilknytning til forsyning fra Kåven via overføringsledning i sjø og ny tunnel fra Stor-
sandnes til Langnes samt avsalting av sjøvann. Rapporten konkluderer med at forsyning via Kå-
ven ansees uaktuelt, avsalting sjøvann er heller ikke videreført som alternativ.

Forsyning av vann fra Talvik vannverk til Langnes industriområde vil kreve en totalombygging av
dagens vannverk, omfattende følgende systemelementer:

- Inntak i Storvannet
- Overføringsanlegg fra Storvannet til vannbehandlingsanlegg
- Nytt vannbehandlingsanlegg  i Talvik
- Økt magasinkapasitet i Talvik
- Overføringsledning fra Talvik til Langnes
- Magasin ved Langnes
- Forsyningsledninger innad i industriområdet.

Nødvendige tiltak for forsyning fra Talvik til Langnes er beskrevet og kostnadsberegnet i prosjek-
tet og presentert i en rapport [1] til Alta kommune. Forprosjektet tar utgangspunkt i de løsninger
og kostnader som denne  rapporten beskriver.  Løsningene er oppsummert i etterfølgende delka-
pitler.

4.2.1 Råvannskilde
Storvannet er råvannskilden til Talvik vannverk. Storvannet ligger på ca kt. +30, med utløp til
Halseelva. Årlig tilløp på ca 130 mill. m3. Med fremtidig årlig forbruk på ca 750 000 m3, utgjør
forbruket ca 0,64 % av tilløpet. Kildens kapasitet er dermed svært bra.

NVE som konsesjonsmyndighet må informeres om endring i vannuttak fra Storvannet, og vil på
bakgrunn av dette vurdere eventuelle krav om konsesjon og regulering for vannuttaket.

I forbindelse utbygging av Talvik vannverk i 2005-2006 ble det gjennom et år utført omfattende
prøvetaking og analyser av råvannet i Storvannet. Analyser av mikrobiologisk aktivitet viste inn-
slag av slik forurensing i råvannet, både på ca 30 m dyp i Storvannet og  i høyereliggende sjikt i
vannet. Kilden utgjør ingen hygienisk barriere.

4.2.2 Inntak og overføring til vannbehandlingsanlegg
Dagens inntaksledning er lagt vel 1 km ut i vannet for å nå dybde ned mot 30 m. Inntaksled-
ningen har ikke kapasitet til å forsyne Langnes industriområde. Det må derfor legges ny inntaks-
ledning i vannet.

Det etableres ny råvannspumpestasjon ved Storvannet for videreføring av råvann til vannbe-
handlingsanlegg. Pumpestasjonen foreslås etablert etter prinsipp for tørroppstilte pumper med
tilløpstrykk.  Pumpene må plasseres slik at de starter på positivt tilløpstrykk, dvs. under laveste
vannstand i Storvannet. Pumper, enten 2 eller 3 pumper med alternerende drift. Pumpesump
etableres i betong, overbygg i tre med automatikk mv. Geodetisk løftehøyde opp til vannbehand-
lingsanlegget er ca 35 m. Det legges ny pumpeledning mellom råvannspumpestasjon og vannbe-
handlingsanlegg.
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4.2.3 Vannbehandlingsanlegg
Det bygges nytt vannbehandlingsanlegg som kan ivareta forbruket i Talvik og forsyning til Lang-
nes. Qdim for anlegget vil være ca 35-40 l/s, tilsvarende maksimalt døgnforbruk (Qdmax) for
Talvik tettsted og Langnes.

I rapport for vannforsyning til  Langnes [1] er det forutsatt at det bygges et nytt vannbehand-
lingsanlegg basert på membranfiltrering (Ultrafiltrering) med koagulering samt desinfisering via
UV-stråling. Dette er den samme vannbehandlingen som ved det nye vannbehandlingsanlegg for
Komagfjord vannverk. Alta kommune har positive erfaringer med dette.

Et nytt vannbehandlingsanlegg for Talvik vannverk  basert på ultrafiltrering vil bestå av følgende
hovedelementer:

· Forbehandling
· Koagulerings-/flokkuleringsanlegg
· Ultrafiltrering
· UV-anlegg
· pH-justering
· Trykkøkning
· SD-anlegg/Automatikk
· Elektro/nødstrømsaggregat

Det må enten bygges et nytt vannverkbygg (ca 150 m2 grunnflate) for det nye vannbehandlings-
anlegget, eller eventuelt påbygg for eksisterende anlegg.  Begge alternativene er vurdert i rap-
port «Vannforsyning til Langnes industriområde»  [1]. Alternativ med tilbygg er videreført i rapp-
orten. Valg av løsning for vannverksoverbygg med utvidelse eller nytt bygg må avklares i neste
fase i prosjektet, og sees i sammenheng med valg av vannbehandlingsprosesser.

4.2.4 Rentvannsmagasin/høydebasseng
Rentvannsmagasinet for dagens vannverk i Talvik er ca 450 m3, rentvannet pumpes direkte ut på
nett. Dagens magasin vi ha for liten buffer for Talvik tettsted og Langnes industriområde, med et
midlere døgnforbruk på ca 2 075 m3/døgn, og maksimalt døgnforbruk på ca 3 100 m3.

Med bakgrunn i anbefalinger gitt i Norsk Vann rapport 181/2011, kan nødvendig vannvolum i
drikkevannsbasseng beregnes som:

Mto = Mu + Ms + Mb

Der:
- Mtot  = bassengets total nyttbare vannvolum
- Mu  = utjevningsvolum (0,25 x maksimalt døgnforbruk )
- Ms = sikkerhetsreserve (7 – 48 timer av midlere døgnforbruk)
- Mb = brannvannsreserve (2 timer * Qbrann som er  20 l/s for boliger og 50 l/s for an-

nen bebyggelse iht. TEK 10))

Totalt Magasinbehov for Talvik og Langnes:

MTalvik+Langnes = 0,25 x 3100 m3 + 24 t * 86 m3/t + 2 t* 50 *3,6  m3/t = 3 200 m3

Det er ikke praktisk å bygge et stort basseng og plassere dette i Talvik mht. forsyningssikkerhet
og dimensjonering av overføringsledning til Langnes. Det bygges et mindre basseng i Talvik som
kan håndtere Talvik, samt et basseng på Langnes som håndterer industriområdet.

Bassengstørrelse Talvik:

MTalvik = 0,35 x 475 m3 + 1,0 * 345 m3  + 360 m3 = 850 m3

Det ligger en rentvannsreserve  på ca. 450 m3 i vannbehandlingsanlegget. Dersom man inklude-
rer denne i magasinvurderingen, vil nødvendig tilleggsvolum for Talvik bli 400 m3. I og med at
denne ikke vil være nyttbar uten pumping, mener vi at man bør se bort i fra denne reserven og
heller bygge et høydebasseng som kan forsyne Talvik og Langnes via gravitasjon. Høydebasseng
i Talvik plasseres på ca. kt + 85. Rapport «Vannforsyning til Langnes industriområde»  [1], fore-
slår plassering av høydebasseng på fjellknaus syd for eksisterende vannbehandldingsanlegg.
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Bassengstørrelse Langnes:

MLangnes = MTalvik + Langnes – Mtalvik = 3 200 – 850 = 2 350 m3

Høydebasseng foreslås utført med to separate kammer med «brilleform», sammenbundet av et
ventilkammer/-bygg. Bassenget bygges enten i plass-støpt betong eller betongelementer.

Høydebassenget plasseres slik at driftstrykket ved industriområdet ikke er lavere enn 3 bar. Der-
som man forutsetter at industriområdet ikke ligger høyere enn kt. + 10, bør et basseng ligge på
ca. kt. +45. Plassering av høydebassenget bør også sees i sammenheng med plassering av høy-
debasseng i Talvik tettsted, slik at forsyning til Langnes kan foregå via selvfall fra bassenget i
Talvik.

Høydebassenget plasseres innenfor avsatt område i reguleringsplanen, jf. etterfølgende figur.

Figur 1 - Utsnitt reguleringsplan med avsatt område og veg til høydebasseng

4.2.5 Overføringsledninger fra Talvik til Langnes
Det må legges nytt ledningsanlegg fra vannbehandlingsanlegg til Langnes. Dette omfatter vann-
ledninger:

- Fra VB til høydebasseng Talvik:
- Fra høydebasseng til Ressebakken: DN355 PE100 SDR 11
- Fra Ressebakken til Talvik Bukta: DN280 PE100 SDR 11
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- Fra Talvikbukta til Langnes i sjø: 2 x DN280 PE100 SDR11, med loddbelastning. Eventuelt
SDR 9. Dette må vurderes i forhold til leggedybde og grunnforhold.

- Fra landinntak Langnes til Høydebasseng Langnes, DN 280 PE100 SDR 11

Overføringsledninger fra Talvik til Langnes dimensjoneres for maksimalt døgnforbruk for industri-
området. Evt. felles føringer med forsyningsledninger til Talvik dimensjoneres for maksimalt
timeforbruk for Talvik + maksimalt døgnforbruk for Langes.

For ledninger i sjø er det i rapport «Vannforsyning til Langnes industriområde»  [1] vurdert to stk
ledninger i parallell, for å sikre forsyningen til industriområdet ved evt. brudd på vannledning i
sjø. Traselenge på sjøledninger er ca 9 km. Ved høybrekk på ledningen og fare for luftansamling,
bør det etableres landtak med kum med lufteventil.  Landtakskummer etableres med mulighet
for spyling og innføring av renseplugg. Det bør også vurderes montering av vannmåler for kon-
troll/overvåkning av ledning.

Det er svært viktig at det gjennomføres en forundersøkelse av traseområdet med ROV (fjernstyrt
undervannsfarkost) som grunnlag for prosjektering og utførelse.

4.2.6 Forsyningsledninger fra Høydebasseng til industriområdet
Fra høydebassenget på Langnes legges det forsyningsledninger til industriområdet. Det er mulig
å kombinere overføringsledning fra Langnes med forsyningsledning. Prinsippet er da at ved høyt
forbruk går vannet fra høydebasseng til forsyningsområdet, og ved lavt forbruk, går vannet mot-
satt vei. Vi anbefaler imidlertid at det legges en egen forsyningsledning ut fra bassenget, man
sikrer da en god utskifting av vannet i bassenget, etter prinsipp for gjennomstrømingsbasseng.

Forsyningsledning dimensjoneres for Qmaxtime + Qbrann, eventuelt Qmaxtime + Qsprinkler dersom sprink-
lervannmengde overstiger kravet til slokkevann.

Med bakgrunn i det tallgrunnlaget som foreligger vil Qmaxtime for området ligge på ca 45 l/s,
dette må verfiseres i detaljering av prosjektet. Dimensjonerende vannmengde for forsyningsled-
ning blir da:

Qdim forsyning = Qmaxtime + Qbrann = 45 l/s + 50 l/s = 95 l/s.

Vannhastighet i ledning ved maksimalt forbruk bør ligge rundt 0,5 m/s, i brannsituasjon kombi-
nert med maksimalt forbruk ikke særlig mer enn 2-3 m/s. Ledningen legges fra høydebasseng
frem til avkjørsel for industriområdet, totalt lengde ca 400 m fra høydebassenget til kryss indu-
striområde og videre 150 m til avkjørsel øvre nivå for industriområdet.

Etterfølgende tabell viser vannhastighet og trykktap i ledning fra HB til industriområdet, for mak-
simalt forbruk med og uten brannvann, for ulike ledningsdimensjoner.

Valg av dimensjon på forsyningsledning gjøres når vannforbruk for området er fastsatt. Gjøres
med bakgrunn i krav til trykk i brannvannsituasjon og ved dimensjonerende forbruk.

4.2.7 Vannforsyning til bebyggelsen på Isnestoften.
Det bør legges til rette for fremtidig tilknytning av bebyggelsen på Isnestoften til vannforsyning-
en til Langnes. Det etableres kum i kryss HB/E6 for fremtidig videreføring av vannledning fra
høydebassenget til Isnestoften.

Vann-
mengde
Q [l/s]

Dimensjon
DN [mm]

Innv. Dim
[mm]

Vann-
hastighet
[m/s]

Lengde
[m]

Trykktap
[m]

Kotehøyde
basseng
[moh]

kotehøyde
ind.område
[moh]

Trykk ved
vannuttak
[mvs]

45 280 PE100 SDR11 230 1.1 550 3.5 45 10 31.5
95 280 PE100 SDR11 230 2.3 550 15.2 45 10 19.8
45 315 PE100 SDR11 257 0.86 550 1.9 45 10 33.1
95 315 PE100 SDR11 257 1.8 550 8.2 45 10 26.8
45 355 PE100 SDR11 290 0.68 550 1 45 10 34
95 355 PE100 SDR11 290 1.43 550 4.4 45 10 30.6
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4.3 Utslippstillatelse og rensekrav sanitæravløp
Med inntil 200 arbeidsplasser (tilsvarer ca 60-80 pe) innenfor industriområdet, vurderer vi sani-
tærutslipp fra industriområdet å være omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 13, utslipp
for inntil 10 000 Pe til sjø,  der Alta kommune er forurensningsmyndighet. Utslippsområdet ka-
rakteriseres som mindre følsomt område iht. forskriftens §11.

Følgende krav gjelder iht. forskriftens §13-8:
Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område,  skal ikke forsøple sjø og sjøbunn,
og minst etterkomme:

a) 20 % reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av det
som blir tilført renseanlegget.

b) 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi
c) Sil med lysåpning på maks 1 mm, eller
d) Slamavskiller utformet i samsvar med §13-11.

Det er viktig å være klar over at visse næringsmiddelindustrier har en høy konsentrasjon av
BOF/KOF i avløpsvannet. Samlet belastning for sanitærutslipp og industriutslipp kan da medføre
at kommunalt utslipp havner inn under forurensingsforskriftens kapittel 14. Konsekvensen av
dette er strengere rensekrav og annet regime for prøvetaking.

Avløp fra prosessindustri må ivaretas av den enkelte bedrift iht. de lover og krav som gjelder for
disse.

4.4 VA-anlegg innad i industriområdet

4.4.1 Vann i industriområdet
Det legges forsyningsledninger videre innad i feltet, disse legges langs internveger i feltet. Det
bør om mulig legges opp til et ringsystem innad i feltet både med hensyn til forsyningssikkerhet
og nødvendig dimensjon på ledningsanlegget.

Ved ringledninger kan dimensjonen redusere fra eksempelvis DN315 PE100 SDR 11 til DN250
PE100 SDR11, ved Qdim = 95 l/s.

Vannledninger innad i industriområdet legges i felles grøft med spillvann/overvannsledninger
langs vegstrukturen i industriområdet. Vannkummer plasseres med avstand 100-120 m. Det an-
legges brannuttak i alle vannkummer.

Stikkledninger til tomter/bygg tilkobles hovedledninger enten i kum eller ved anboring. Sprink-
leruttak etableres i kum.

Ledningsanlegget bygges ut iht. kommunens VA-norm.

4.4.1 Anlegg for sanitæravløp
Det etableres et felles renseanlegg for sanitæravløp med utslipp til sjø. Utslipp fra avløpsrensean-
legg etableres som dyputslipp, for å hindre gjennomslag av spillvann til overflaten. Vi vil anta at
det er tilstrekkelig med en utslippsdybde på ca 20-30 m dybde for å oppnå innlagring, dette opp-
nås ca 100 m fra land.  Plassering av utslippspunkt må koordineres mot eventuelle sjøvannsinn-
tak til industri slik at dette ikke påvirker vannkvaliteten på inntaksvannet.

Som renseløsning benyttes 3-kamret slamavskiller. Slamavskillere er enkle å drifte, men veldig
store slamavskillere er vanskelig å tømme.  Slamavskilleren krever lite tilsyn og dimensjoneres
for tømming 1 – 2 ganger pr år. Størrelsen for slamavskiller med utslipp til sjø, tømming to
ganger pr år, og Qdmax =  30 m3/døgn blir ca 12 m3.  Det settes ned prefabrikkert slamavskiller
i GUP.

Transport av avløpsvann til renseanlegg vil trolig måtte skje i en kombinasjon av selvfall og
pumping. Med høyde på området ved sjø på ca. kote +3,5 må det enten pumpes inn på slam-
avskiller eller ut av slamavskiller for å oppnå tilstrekkelig trykkhøyde for dyputslipp.

Utformingen av området med topografi, plassering av bebyggelse, veger og annen infrastruktur
vil være bestemmende for løsning. Detaljering og plassering av ledningsanlegg, pumpestasjon og
renseanlegg bør gjøres i forbindelse med detaljregulering av området.
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Spillvannsledninger legges i felles grøft med vann og overvannsledninger. For selvfallsanlegg
etableres det kummer i horisontale og vertikale knekkpunkter, maksimal kumavstand ca 75 m.
Det benyttes annenhver Ø400 stakekum og annenhver Ø1000 nedstigningskum. Stikkledninger
til tomer/bygg tilknyttes hovednett enten via grenrør eller i kummer.

4.4.2 Overvann fra planområdet
Med nærhet til sjø ansees overvannshåndtering innad i området å være uproblematisk. Overfla-
tevann fra tomter og veger ivaretas via fall på flater og veggrøfter til sluker og  ledningsanlegg
for overvann. Utslipp av overvann til sjø via rør gjennom fylling i sjø.

Overvannsledninger legges i felles grøft med vann og avløpsledninger. Det settes ned kummer i
horisontale og vertikale knekkpunkter, maksimal kumavstand ca 75 m. Det benyttes annenhver
Ø400 stakekum og annenhver Ø1000 nedstigningskum. Stikkledninger til tomer/bygg tilknyttes
hovednett enten via grenrør eller i kummer.

4.4.3 Hovedløsninger
Omfang av VA-anlegg innad i industriområdet vil være avhengig av tomte- og vegstruktur innad i
feltet. I og med at dette ikke foreligger er dette vanskelig å forutsi traseer og mengder. Vi har li-
kevel skissert inn noen hovedtraseer som grunnlag for beregning av kostnader for VA-anlegg
innad i industriområdet.

Figur 2 - VA-anlegg Langnes industriområde

Vannforsyning frem til Langnes inkluder ombygging av Talvik vannverk, høydebasseng i Talvik og
på Langnes, overføringsledninger i sjø etc.
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Figur 3 - Vannforsyning fra Talvik til Langnes
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5. VA-LØSNINGER – ALTERNATIV 2, TØRRINDUSTRI

5.1 Generelt
VA-anlegget for området må planlegges og bygges ut iht. gjeldene lover og forskrifter. Anlegg
som skal bygges ut, overtas og driftes i kommunal regi skal tilfredsstille krav gitt i kommunaltek-
nisk norm for Alta VA.

Et vannverk i tilknytning til industriområdet vil være godkjenningspliktig etter §8 i Drikkevanns-
forskriften, dersom det produserer 10 m3 drikkevann pr døgn eller mere. Godkjenningsmyndig-
het er Mattilsynet.

5.2 Kildevurdering
Ved etablering av industriområde for tørrindustri, vil det være naturlig å se om det er kilder i
nærområdet som kan utnyttes, dette vil enten være overflatekilde/bekk eller mulige grunnvanns-
ressurser.

5.2.1 Grunnvann
Grunnvann kan tas ut gjennom borebrønner i fjell eller borebrønner i løsmasser. De største
grunnvannsressursene finner man som oftest i løsmasser, grunnvannsbrønner i fjell har ofte be-
grenset kapasitet. Kapasiteten til fjellbrønner varierer oftest mellom 0,05 – 2 l/s med en middel-
verdi på 0,15 l/s ref. www.grunnvanninorge.no..

Etterfølgende figur hentet fra NGU’s kartverk viser grunnvannspotensial i løsmasser i planområ-
det og nær omegn.

Figur 4 – Grunnvannspotensiale i løsmasser, Langnesområdet (www.ngu.no)

Området med blå sjattering angir begrenset grunnvannspotensiale i løsmasser. NGU angir føl-
gende definsjon for områder med begrenset grunnvannspotensiale:

- Små grunnvannsuttak kan være mulig fra mindre breelv- og elveavsetninger som ikke
star i forbindelse med vassdrag/innsjø. Sand- og grusholdige morener, strandavsetninger
og innsjø-/bresjøavsetninger med dominans av sand samt skredmateriale kan også
inngå.

Løsmassekart fra NGU viser at massene innenfor dette området består av forvitningsmateriale,
sammenhengende dekke. Kart for grunnvannspotensiale er trolig generert direkte fra løsmasse-
kartet, uten noen ytterligere vurderinger/undersøkelser.

Det er to private fjellbrønner rett nord for det planlagte industriområdet, i nærheten av Gjer-
mundsby elva. De to brønnene er 43 og 75 m. Det er anført at bergarten der brønnene er boret
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er skifer/glimmerskifer. Kapasitet på brønnene er fra 950 – 1200 l/time, dette tilsvarer en vann-
mengde på ca 0,3 l/s.

Dersom vannverket skal forsyne både industriområdet og bebyggelsen på Isnestoften, må brøn-
nene ha en kapasitet tilsvarende maksimalt døgnforbruk på ca 1,0 l/s. Dersom vannverket byg-
ges ut kun for å forsyne industriområdet dimensjoneres anlegget for 0,5 l/s. Ved forutsetning om
at en brønn kan levere 0,3 l/s, må det anlegges to brønner for å forsyne industriområdet alene.
Det bør i tillegg etableres minimum en brønn i reserve. Dersom anlegget også skal forsyne be-
byggelsen på Isnestoften må det etableres 4 brønner.

Alta kommune har erfaring med fjellbrønner ved Storekorsnes vannverk, disse leverer ca 0,7 l/s-
Det kan derfor være et større potensiale i fjellbrønner, uten at man kan trekke direkte sammen-
likning mot Storekorsnes.  Grunnvanns potensialet må kartlegges av hydrogeolog, etterfulgt av
prøveboringer og pumping. En borebrønn må prøvepumpes i ett år mht. kapasitet og vannkvali-
tet, før man kan vurdere om denne er egnet for vannforsyning.

Grunnvannsbrønner i fjell tilfredsstiller i utgangspunktet ikke kravet til hygieniske barrierer, van-
net må derfor desinfiseres. Drikkevannsforskriften stiller krav tilstrekkelige hygieniske barrierer
for godkjenningspliktige vannverk. Dette betyr trolig av råvann fra evt. grunnvannsanlegg må
desinfiseres i to uavhengige trinn. I tillegg må brønnområdet og dets influensområde sikres mot
forurensing ved klausulering og inngjerding av selve brønnområdet.

Grunnvannsuttak for vannforsyning til industriområdet vil kunne kunne konsesjonsbehandling fra
NVE iht. vannressursloven.

5.2.2 Overflatevann/bekkekilder
Det er ingen større overflatekilder i næromådet. Gjerdmundsbyelva har utløp til sjø ca 500 m
nord for industriområdet. Ca 2,5 km syd for industriområdet renner Hovdenselva ut i sjøen.
Dette er små elver med begrenset nedbørsfelt og lite sjøareal.

Nedslagsfeltet til Gjermundbyelva er ca 2,2 km2. Nedslagsfelt og feltparametere er vist på etter-
følgende figur hentet fra NVEs kartbase Nevina.

Figur 5 - Nedbørsfelt for Gjermundsbyelva med avrenningsdata

Middelvannføringen for elva/bekken er ca 50 l/s, (ca. 1,6 mill m3 pr år).  Alminnelig
lavvannsføring i elva er ca 10 l/s, basert på data fra NVEs kartbase Nevina. Dette er imdlertid et
meget usikkert estimat, og bør verifisers mot sammenliknbare målestasjoner desom man
vurderer kilden som aktuell.
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Bekken er ikke utnyttbar uten at det anlegges et inntaksmagasin. Et årlig vannuttak på ca
13 000 m3, tilsvarer en reguleringsgrad på ca 1 % av årlig tilrenning i bekken. Det må etableres
et lite inntaksmagasin for å sikre råvannstilførselen i perioder med  lav tilrenning. Iht.  Søgnens
reguleringskurver for Nord-Norge, må et magasin kunne dekke forbruket i ca 75 døgn (laveste
verdi som kan leses av på kurven). Magasinet må da ha et volum på ca 2 500 m3. Dette er et
stort inntaksmagasin og vil ikke være praktisk å anlegge i tilknytning til et inntak i bekken. Med
en magasindybde på 2 m vil inntakets overflateareal måtte være ca 35x35 m.

Hovdeneselva har et nedslagsfelt på ca 4,8 km2. Nedslagsfelt og feltparametere er vist på etter-
følgende figur hentet fra NVEs kartbasen Nevina.

Figur 6 - Nedbørsfelt for Hovdeneselva med avrenningsdata

Middelvannføringen for elva er ca 134 l/s, (ca. 4,2 mill m3 pr år).  Alminnelig lavvannsføring i
elva er ca 20 l/s, basert på data fra NVEs kartbase Nevina. Et årlig vannuttak på ca 13 000 m3,
tilsvarer en reguleringsgrad på ca 0,3 % av årlig tilrenning i bekken. Det må etableres et lite
inntaksmagasin for å sikre råvannstilførselen. Reguleringsgraden er så liten at det ikke er mulig å
finne noen fornuftig verdi for hvor lenge vannføringen må dekkes via magasinet. Vi vil anta uten
at det er gjort beregninger at et magasin som dekker  30% av det magasinet som kreves for
inntak i Gjerdmunsbyelva er tilstrekkelig, dvs på ca 750 – 1000 m3. Med en magasindybde på 2
m vil inntakets overflateareal måtte være ca 20x20 m.

Bruk av bekkekilde som råvannskilde vil kreve at det etableres to hygieniske barrierer i vannbe-
handlingen, da kilde og nedslagsfelt ikke vil oppnå kravene som drikkevannsforskriften stiller til
hygienisk barriere. Normalt vi det være behov for et rensetrinn som fjerner smittestoffer og sam-
tidig reduserer fargetallet i vannet (eks. membranfilter, sandfilter/koagulering) og et rensetrinn
med desinfeksjon (vanligvis UV-bestråling).  Inntaksdam må gjerdes inn, andre aktuelle restriks-
joner i nedbørsfeltet for drikkevannskilder er begrensninger på fremtidig utbygging som hytter
mv.

Nedslagsfeltet til begge elvene ligger innenfor vår og sommer beiteområde for rein. Det er opp-
samlingsområde for rein i nedslagsfeltet til Hovdeneselva. Dersom det drives slakt av rein innen-
for dette området, så er det ikke gunstig mht. utnyttelse av elva som drikkevannskilde.
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Figur 7 - Oversikt reinbeite i nedslagsfeltene for Gjermundsbyelva og Hovdeneselva

5.2.3 Forsyning via Talvik vannverk
Et 3. alternativ er forsyning via Talvik vannverk. Dette kan trolig gjøres uten at vannverket må
bygges om, økning i vannmengden utgjør ca 1 l/s. Det kreves heller ingen oppdimensjonering av
eksisterende ledningsanlegg i Talvik.

Det må etableres en pumpestasjon i Talvik som pumper vannet ut til Langnes, ledning legges i
sjø.  Pga dybdeforhold og vanskelig tilgang ved evt .ledningsbrudd bør det legges to ledninger,
selv om konsekvensen ved stopp i vannforsyningen er langt mindre enn for alternativ med fiske-
industri på området.

Det er tilstrekkelig med DN100 SDR 11 sjøledning. Vi vil anslå at kostnader med sjøledning 2X
DN110 fra Talvik til Langnes, traselengde ca 9 km vil ligge på mellom 15 – 20 mill kr. Det er
dermed ikke noen rimelig løsning å forsyne via Talvik.

5.2.4 Anbefaling
Det er vanskelig å trekke noen endelig konklusjon for valg vannkilde, til det er grunnlaget for
usikkert.

Bruk av bekkekilder vil medføre relativt omfattende tiltak for etablering av inntaksdam. Bekkekil-
der krever fullrensing av råvannet, noe som medfører høye investeringskostnader. For Gjerd-
mundsbyelva er det litt usikkerhet knyttet til om den estimerte lavvannsføringen gir sikker vann-
føring i perioder med tørrvær og frost.

Grunnvannskapasitet kan man vanskelig si noe sikkert om uten å ha gjennomført prøveboringer.
Private brønner i området tilsier at det kan være mulig å etablere brønner også for industriområ-
det.

Vi har valgt å gå videre med alternativet for forsyning via borebrønner i fjell, med bakgrunn i at
det finnes private brønner i området.

5.3 Vannforsyning

5.3.1 Vannkilde
Det etableres grunnvannsbrønner i fjell, det antas at det må etableres 3 – 4 brønner basert på
data fra eksisterende brønner i området (NGUs brønndatabase). Det etableres først brønner for
prøvepumping, ved vellykket resultat benyttes prøvebrønnene videre for permanent vannforsy-
ning.
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En typisk grunnvannsbrønn i fjell består av borhull, foringsrør i overgang fjell/løsmasser, tett
brønntopp, brønnpumpe og råvannsledning til vannbehandlingsanlegg. Selve brønnområdet må
gjerdes inn for sikring mot forurensing av brønnen.

5.3.2 Vannbehandlingsanlegg
Et typisk vannbehandlingsanlegg for grunnvannsanlegg vil bestå av:

- Vannverksbygg med røropplegg, ventiler og vannbehandlingsanlegg. Evt. rom for
nødstrømsaggregat, lite rom for servicefunksjoner hvis nødvendig og evt. rom for
kjemikalier dersom klor benyttes for desinfeksjon.

- Røropplegg og ventiler.
- Anlegg for desinfeksjon av råvannet som oftest UV-anlegg. For fjellbrønner kan

det være behov for 2 desinfeksjonstrinn. Det andre desinfeksjonstrinnet kan ek-
sempelvis være klor, som er en rimelig og sikker metode for desinfeksjon. Klor
krever et lite kontaktbasseng for å sikre oppholdstid.

- Det kan også være behov for å redusere hardhet og eksempelvis høyt kalsium-
innhold i grunnvann fra fjellbrønner.

- Automatikk og styringssystemer for pumper og prosessanlegg.
- Evt. nødstrømsaggregat.
- Overføringsledning til forbruker/høydebasseng.

Vannbehandlingsanlegg  og oveføringsledning til høydebasseng, dimensjoneres for maksimalt
døgnforbruk. Overbygg for vannbehandlingsanlegg, størrelse ca 5x5 m.

5.3.3 Høydebasseng
Det anlegges et høydebasseng innenfor området regulert til dette i planen. Bassengvolum:

Mto = Mu + Ms + Mb

Der:
- Mtot  = bassengets total nyttbare vannvolum
- MU  = utjevningsvolum (0,35 x maksimalt døgnforbruk  for mindre vannverk)
- Ms = sikkerhetsreserve (7- 48timer av midlere døgnforbruk, velger 2 dgn)
- Mb = brannvannsreserve (2 timer * Qbrann som er  20 l/s for boliger og 50 l/s for an-

nen bebyggelse iht. TEK 10))

Totalt Magsinbehov Langnes:

MLangnes = 0,35 x 35 m3 + 70 m3/d * 1 døgn + 2 t* 50 *3,6  m3/t = 445 m3.

Av det totale magasinbehovet utgjør  utjevning av forbruket og sikkrehetsreserve ved avbrudd ca
85 m3, resterende 360 m3 utgjør brannvannsreserve. Oppholdstiden på vannet blir svært lang
dersom rentvannsbassenget skal inkludere en brannvannsreserve på 360 m3, noe som vil kunne
påvirke vannkvaliteten.

Det bør derfor enten bygges et eget magasin for brannvann, eventuelt benytte sjøvann som
slokkevann. Eventuelt gjøres en ROS-analyse sammen med brannvesenet i forhold til slokke-
vannsbehov, innsatstid og hvilket utstyr brannvesenet har tilgjengelig.

Vi anbefaler at det bygges et høydebasseng for vannforsyningen på 100 m3-150 m3. Et magasin
på 150 m3, vil kunne sikre slokkevannsuttak til industriområdet på 20 l/s i 2 timer.

5.3.4 Forsyningsledning fra Høydebasseng til industriområde
Vannledning fra høydebasseng til industriområdet legges i vegtrase for veg opp til høydebas-
senget.

Ledningen dimensjoneres for maksimalt timeforbruk og evt. brannvann, dersom høydebassenget
skal levere slokkevann.
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5.4 Utslippstillatelse og rensekrav sanitæravløp
Med inntil 200 arbeidsplasser (tilsvarer ca 60-80 pe) innenfor industriområdet, vurderer vi sani-
tærutslipp fra industriområdet å være omfattet av forurensningsforskriftens kapittel 13, utslipp
for inntil 10 000 Pe til sjø,  der Alta kommune er forurensningsmyndighet. Utslippsområdet ka-
rakteriseres som mindre følsomt område iht. forskriftens §11.

Følgende krav gjelder iht. forskriftens §13-8:
Kommunalt avløpsvann med utslipp til mindre følsomt område,  skal ikke forsøple sjø og sjøbunn,
og minst etterkomme:

e) 20 % reduksjon av SS-mengden i avløpsvannet beregnet som årlig middelverdi av det
som blir tilført renseanlegget.

f) 100 mg SS/l ved utslipp beregnet som årlig middelverdi
g) Sil med lysåpning på maks 1 mm, eller
h) Slamavskiller utformet i samsvar med §13-11.

Det er viktig å være klar over at visse næringsmiddelindustrier har en høy konsentrasjon av
BOF/KOF i avløpsvannet. Samlet belastning for sanitærutslipp og industriutslipp kan da medføre
at kommunalt utslipp havner inn under forurensingsforskriftens kapittel 14. Konsekvensen av
dette er strengere rensekrav og annet regime for prøvetaking.

Avløp fra prosessindustri må ivaretas av den enkelte bedrift iht. de lover og krav som gjelder for
disse.

5.5 VA-anlegg innad i industriområdet

5.5.1 Forsyningsledninger innad i industriområdet
Det legges forsyningsledninger videre innad i feltet, disse legges langs internveger i feltet. Veger
er på næværende stadium, ledningstraseer kan dermed heller ikke fastsettes. Det bør om mulig
legges opp til et ringsystem innad i feltet både med hensyn til forsyningssikkerhet og nødvendig
dimensjon på ledningsanlegget.

Ledningsanlegget dimensjoneres for krav til slokkevann evt.sprinkler uttak. Dersom det skal
kunne tas ut en slokkevannsmengde på 50 l/s, må det legges DN200 VL innad i feltet eventuelt
DN 150 ved etablering av ringnett.  Ved uttak 20 l/s til slokkevann, vil DN150 være tilstrekkelig
dimensjon, eventuelt DN 100 ved ringnett.

Vannledninger innad i industriområdet legges i felles grøft med spillvann/overvannsledninger
langs vegstrukturen i industriområdet. Vannkummer plasseres med avstand 100-120 m. Det an-
legges brannuttak i alle vannkummer.

Stikkledninger til tomter/bygg tilkobles hovedledninger enten i kum eller ved anboring. Eventuel-
le sprinkleruttak etableres i kum.

5.5.2 Anlegg for sanitæravløp
Det etableres et felles renseanlegg for sanitæravløp med utslipp til sjø. Utslipp fra avløpsrensean-
legg etableres som dyputslipp, for å hindre gjennomslag av spillvann til overflaten. Vi vil anta at
det er tilstrekkelig med en utslippsdybde på ca 20-30 m dybde for å oppnå innlagring, dette opp-
nås ca 100 m fra land.  Plassering av utslippspunkt må koordineres mot eventuelle sjøvannsinn-
tak til industri slik at dette ikke påvirker vannkvaliteten på inntaksvannet.

Som renseløsning benyttes 3-kamret slamavskiller. Slamavskillere er enkle å drifte, men veldig
store slamavskillere er vanskelig å tømme.  Slamavskilleren krever lite tilsyn og dimensjoneres
for tømming 1 – 2 ganger pr år. Størrelsen for slamavskiller med utslipp til sjø, tømming to
ganger pr år, og Qdmax =  30 m3/døgn blir ca 12 m3. Det settes ned prefabrikkert slamavskiller
i GUP.

Transport av avløpsvann til renseanlegg vil trolig måtte skje i en kombinasjon av selvfall og
pumping. Med høyde på området ved sjø på ca. kote +3,5 må det enten pumpes inn på slam-
avskiller et ut av slamavskiller for å oppnå tilstrekkelig trykkhøyde for dyputslipp.
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Utformingen av området med topografi, plassering av bebyggelse, veger og annen infrastruktur
vil være bestemmende for løsning. Detaljering og plassering av ledningsanlegg, pumpestasjon og
renseanlegg bør gjøres i forbindelse med detaljregulering av området.

Spillvannsledninger legges i felles grøft med vann og overvannsledninger. For selvfallsanlegg
etableres det kummer i horisontale og vertikale knekkpunkter, maksimal kumavstand ca 75 m.
Det benyttes annenhver Ø400 stakekum og annenhver Ø1000 nedstigningskum. Stikkledninger
til tomer/bygg tilknyttes hovednett enten via grenrør eller i kummer.

5.5.3 Overvann fra planområdet
Med nærhet til sjø ansees overvannshåndtering innad i området å være uproblematisk. Overfla-
tevann fra tomter og veger ivaretas via fall på flater og veggrøfter til sluker og  ledningsanlegg
for overvann. Utslipp av overvann til sjø via rør gjennom fylling i sjø.

Overvannsledninger legges i felles grøft med vann og avløpsledninger. Det settes ned kummer i
horisontale og vertikale knekkpunkter, maksimal kumavstand ca 75 m. Det benyttes annenhver
Ø400 stakekum og annenhver Ø1000 nedstigningskum. Stikkledninger til tomer/bygg tilknyttes
hovednett enten via grenrør eller i kummer.

5.5.4 Hovedløsninger
Omfang av VA-anlegg innad i industriområdet vil være avhengig av tomte- og vegstruktur innad i
feltet. I og med at dette ikke foreligger er dette vanskelig å forutsi traseer og mengder. Vi har li-
kevel skissert inn noen hovedtraseer som grunnlag for beregning av kostnader for VA-anlegg
innad i industriområdet.

Figur 8 - Prinsippskisse VA-anlegg, alternativ tørrindustri
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6. KOSTNADSOVERSLAG

6.1 Forutsetninger
Kostnadsberegningene er basert på erfaringstall fra tilsvarende installasjoner og prosjekt.

Prisnivået er pr januar 2017.  Det må imidlertid anmerkes at markedet og prisnivået her også
kan variere sterkt over tid. Nøyaktighetsgraden er ikke knyttet til statistisk usikkerhetsanalyse.

Alle kostnader er beregnet eks. mva.

6.2 Alternativ 1 – Fiskeindustri

6.2.1 Kostnadsoverslag
Tiltaket er tidligere kostnadsberegnet til kr 125 mill kr. Eks. mva. i prosjektet «Vannforsyning til
Langnes industriområde» [1]. Disse kostnadene er medtatt i etterfølgende oppstilling.

Alta kommune
VA-anlegg Langnes industriområde - Alternativ 1 Fiskeindustri

Kostnadsoverslag

ANLEGGSDEL ENHET MENGDE ENH.PRIS SUM
Vannforsyning fra Talvik (Kostnader er hentet fra rapport "Vannforsyning Langnes industriområde fra Talvik )
Inntak Storvannet 2 738 000
Inntakspumpestasjon 3 007 500
Overføringsledning fra Storvannet til VB 1 706 250
Vannbehandlingsanlegg - prosessanlegg 10 850 000
Vannbehandlingsanlegg - bygningsmessige arbeider 2 445 000
Høydebasseng Talvik 6 915 000
Ledningsanlegg land, VB - HB - Talvikbukta, inkl trykkøkning Skrivarjordet 4 691 000
Overføringsledning fra E6 Talvikbukta ved sjø  til Langnes i sjø og til HB kt +50 29 753 500
Høydebasseng Langnes 17 780 000
Sum anleggskostnader vannforsforsyning fra Talvik inkl. høydebasseng Langnes (avrundet) 80 000 000

Ledningsanlegg fra HB til industriområdet
Forberedende arb. m 550 100 55 000
Levering rørledning DN315 PE100 SDR11 (fra HB- Industriområde) m 550 750 412 500
Tømmeledning basseng DN250 SN8 m 550 250 137 500
Vannkummer stk 2 50 000 100 000
Avløpskummer stk 4 15 000 60 000
Kontroll/klargjøring lm 550 75 41 250
VA-anlegg innad i industriområdet (stikkledninger ikke inkludert)
Forberedende arbeider m 900 150 135 000
Komplett løsmassegrøft, dybde inntil 3 m (3 ledninger) m 900 1 200 1 080 000
Komplett fjellgrøft, dybde inntil 3 m (3 ledninger) m 900 1 700 1 530 000
Levering og legging rørledning DN250 PE100 SDR11  hovedledning vann m 900 600 540 000
Levering og legging spillvannsledning DN160 PVC SN8 m 900 200 180 000
Levering og legging overvannsledninger DN200-DN300 PVC m 900 250 225 000
Vannkummer DN 1400 betong stk 8 50 000 400 000
Avløpskummer DN 1000 betong stk 10 25 000 250 000
Avløpskummer DN 400 PVC stk 10 10 000 100 000
Sluker med sandfang DN1000 betong for håndtering vegvann stk 10 30 000 300 000
Hjelpesluker overfaltevann veger stk 10 5 000 50 000
Overvannsutslipp til sjø gjennom fylling RS 1 50 000 50 000
Kompletterende arbeider RS 900 100 90 000
Renseanlegg sanitæravløp med utslipp 0
Byggegropp for slamavskiller, graving gjenfylling mv RS 1 75 000 75 000
3-kamret slamavskiller, 12 m3 GUP, inkludert forankring RS 1 150 000 150 000
Avløpspumpestasjon i tilknytning til slamavskiller/utslipp. RS 1 1 000 000 1 000 000
Utslippskum betong DN1000 stk 1 75 000 75 000
Nedspyling, graving under vann m 25 1 000 25 000
Sjøledning 160 PE100 SDR17 inkl lodd m 100 1 000 100 000
Senking sjøledning m 100 500 50 000
Utslippsarrangement RS 1 25 000 25 000
Reetablering av erosjonssikring i sjøfylling RS 1 50 000 50 000
SUM (Avrundet) 87 290 000
Rigg og drift 10 % 8 730 000
Uforutsette og ufordelte kostnader 5 % 4 990 000
ENTREPRISEKOSTNAD, AVRUNDET 101 000 000
Planlegging/ adm , margin og reserve 29 % 29 000 000
PROSJEKTKOSTNAD, AVRUNDET 130 000 000
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6.3 Alternativ 2 - Tørrindustri

6.3.1 Kostnadsoverslag

Alta kommune
VA-anlegg Langnes industriområde - Alternativ 2 tørrindustri

Kostnadsoverslag

ANLEGGSDEL ENHET MENGDE ENH.PRIS SUM
Grunnvannsbrønner inkl. ledningsanlegg
Forberedende arbeider, fremføring strøm/signalkabler til brønner RS 1 75 000 75 000
Grunnvannsbrønner fjell stk 3 125 000 375 000
Komplett fjellgrøft, dybde inntil 2 m (stipulert mengde) m 600 1 250 750 000
Overføringsledninger fra brønner til VB, DN 75 PE100 SDR11 (preisolerte rør) lm 600 300 180 000
Vannbehandlingsanlegg (plassert ved høydebassenget) 0
Grunnarbeider/graving/sprenging RS 1 75 000 75 000
Treoverbygg komplett, 25 m2 m2 25 20 000 500 000
Vannbehandlingsanlegg, UV + klor RS 1 500 000 500 000
Røropplegg, ventielr, armaturer RS 1 150 000 150 000
Automatikk/SD-anlegg RS 1 500 000 500 000
Til/frakobling mv RS 2 50 000 100 000
Kompletterende arbeider RS 1 180 000 180 000
Høydebasseng Langnes 0
Adkomstveg til Høydebasseng lm 420 5 500 2 310 000
Høydebasseng, prefabrikkert m3 100 8 000 800 000
Kompletterende arbeider RS 1 60 000 60 000
Ledningsanlegg fra HB til industriområdet
Forberedende arb. m 550 100 55 000
Komplett løsmassegrøft, dybde inntil 2 m (2 ledninger i grøfta) m 275 1 000 275 000
Komplett fjellgrøft, dybde inntil 2 m (2 ledninger i grøfta) m 275 1 500 412 500
Levering rørledning DN200 PE100 SDR11 (fra BH - Industriområde) m 550 500 275 000
Tømmeledning basseng DN250 SN8 m 550 250 137 500
Ventilkum HB stk 1 100 000 100 000
Vannkummer stk 2 50 000 100 000
Avløpskummer stk 4 15 000 60 000
Kontroll/klargjøring lm 550 75 41 250
VA-anlegg innad i industriområdet (stikkledninger ikke inkludert)
Forberedende arbeider m 900 150 135 000
Komplett løsmassegrøft, dybde inntil 3 m (3 ledninger) m 900 1 200 1 080 000
Komplett fjellgrøft, dybde inntil 3 m (3 ledninger) m 900 1 700 1 530 000
Levering og legging rørledning DN160 PE100 SDR11  hovedledning vann m 900 300 270 000
Levering og legging spillvannsledning DN160 PVC SN8 m 900 200 180 000
Levering og legging overvannsledninger DN200-DN300 PVC m 900 250 225 000
Vannkummer DN 1400 betong stk 8 50 000 400 000
Avløpskummer DN 1000 betong stk 10 25 000 250 000
Avløpskummer DN 400 PVC stk 10 10 000 100 000
Sluker med sandfang DN1000 betong for håndtering vegvann stk 10 30 000 300 000
Hjelpesluker overfaltevann veger stk 10 5 000 50 000
Overvannsutslipp til sjø gjennom fylling RS 1 50 000 50 000
Kompletterende arbeider RS 900 100 90 000
Renseanlegg sanitæravløp med utslipp 0
Byggegropp for slamavskiller, graving gjenfylling mv RS 1 75 000 75 000
3-kamret slamavskiller, 12 m3 GUP, inkludert forankring RS 1 150 000 150 000
Avløpspumpestasjon i tilknytning til slamavskiller/utslipp. RS 1 1 000 000 1 000 000
Utslippskum betong DN1000 stk 1 75 000 75 000
Nedspyling, graving under vann m 25 1 000 25 000
Sjøledning 160 PE100 SDR17 inkl lodd m 100 1 000 100 000
Senking sjøledning m 100 500 50 000
Utslippsarrangement RS 1 25 000 25 000
Reetablering av erosjonssikring i sjøfylling RS 1 50 000 50 000
SUM (Avrundet) 14 220 000
Rigg og drift 10 % 1 420 000
Uforutsette og ufordelte kostnader 6 % 860 000
ENTREPRISEKOSTNAD, AVRUNDET 16 500 000
Planlegging/ adm , margin og reserve 24 % 4 000 000
PROSJEKTKOSTNAD, AVRUNDET 20 500 000
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Sammendrag 

I forbindelse med områderegulering for Langnes industriområde er det utført vurdering av 

skredfare for det aktuelle området. Ifølge aktsomhetskart for skred ligger deler av området 

innenfor aktsomhetsområdet for snøskred, jord- og flomskred. For at området skal klareres 

for bygging må skredfaren i området avklares. I hht. byggteknisk forskrift § 7-3 Sikkerhet 

mot skred (TEK10) vil den framtidige utbyggingen plassere seg i sikkerhetsklasse S3, noe 

som medfører at største tillatte nominelle årlige sannsynlighet for at et skred skal ramme 

den aktuelle tomten fastsettes til å være 1/5000.  

 

På bakgrunn av gjennomgang av grunnlagsmateriale og befaring i felt 15.06.16 vurderes 

den samlede faren for skred å være mindre enn krav for den aktuelle sikkerhetsklassen jf. 

TEK10. Sikkerhet mot skred for eiendommen vurderes derfor som oppfylt og området kan 

dermed klareres for bygging. 

 

Konklusjonen er basert på tilgjengelig klimadata, og forutsetter at det ikke inntreffer vesent-

lige klimaendringer i framtiden. Det forutsettes også at det ikke gjøres vesentlige terreng-

inngrep i skråningen, f.eks. fjerning av skog, tiltak som medfører blokkering av vannveier 

etc.  

 

Notatet omhandler kun vurdering av skredfare fra naturlig terreng, og omhandler ikke vur-

deringer av skred i menneskeskapte bergskjæringer. Notatet omhandler heller ikke vurde-

ringer knyttet til kvikkleire. Det er ikke utført flomberegninger, men området karakteriseres 

av tørt klima, begrenset størrelse på nedslagsfelt samt tynt løsmassedekke som vanskelig 

eroderes. Det er i overkant av E6 veggrøft med noe lagringskapasitet og stikkrenne under 

veg med innløpsrist. 
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1. Innledning 

I forbindelse med områderegulering for Langnes industriområde er det utført vurdering av 

skredfare for det aktuelle området. Ifølge aktsomhetskart for skred ligger deler av planom-

rådet innenfor aktsomhetsområdet for snøskred, jord- og flomskred, se figur 1. For at om-

rådet skal klareres for bygging må skredfaren i området avklares i hht. Plan- og bygningslo-

ven, byggteknisk forskrift § 7-3 Sikkerhet mot skred (TEK10). 

 

Per 15.06.16 pågår det tunnelarbeider i nordenden av området og området på Langneset 

benyttes som midlertidig anleggsområde og deponi for tunnelmasser. Det er påbegynt utfyl-

ling av steinmasser i og rundt Langnesbukta.  

 

 
Figur 1: Aktsomhetskart for skred (www.skrednett.no). Planområde er omtrentlig skissert med fiolett 

skravur 

 

2. Arbeidsomfang, begrensninger og forbehold 

Dette notatet omhandler vurdering av skredfare for planlagt utbygging i Langnesbukta. Vur-

deringen er gjort med hensyn til krav til utredning av skredfare ihht. Byggteknisk forskrift 

(TEK10), og er gjort med hensyn til alle relevante skredtyper. Notatet omhandler kun vur-

dering av skredfare fra naturlig terreng, og omhandler ikke skred i menneskeskapte bergs-

kjæringer. Notatet omhandler heller ikke vurderinger knyttet til kvikkleire og flom. 

 

 

 

http://www.skrednett.no/
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Skredfarevurderingen er gjort etter beste skjønn og er basert på informasjon som er til-

gjengelig per dags dato. Dersom ny informasjon som innvirker på vurderingen av skredfare 

blir tilgjengelig kan det bli nødvendig å endre vurderingenes konklusjoner. 
 

3. Grunnlagsmateriale 

For utarbeidelse av dette notatet er følgende kartgrunnlag og grunnlagsdata benyttet: 

 

 Topografiske kart, flybilder, aktsomhetskart for skred samt kart over registrerte skred-

hendelser 

 Berggrunns- og løsmassekart fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) 

 Klimadata fra eklima.met.no/ 

 Byggteknisk forskrift (TEK10) og veileder fra NVE «Sikkerhet mot skred i bratt terreng», 

(NVE, 2014) 

 Detaljereguleringsplan, Prosjekt: Alta Vest, Parsell 1: Storsandnes-Langnesbukta (2014) 

 RIG-TEG-503, Situasjonsplan industritomt, Langnes industriområde, Multiconsult. Da-

tert: 21.06.16 

 

 

4. Gjeldende retningslinjer  

4.1 Krav til sikkerhet 

Krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger for byggverk og tilhørende utearealer er gitt i 

byggteknisk forskrift (TEK10). Sikkerhetskravene gjelder både for nye byggverk samt utvi-

delser og nybygg knyttet til eksisterende byggverk (NVE, 2014). 

 

Videre gir NVE retningslinjer for arealbruk i skredutsatte områder. Disse er tilpasset plan- og 

bygningsloven og byggteknisk forskrift til loven (TEK10). NVEs retningslinjer beskriver hvor-

dan kravene til sikkerhet kan oppfylles i arealplanleggingen. 

 

4.2 Sikkerhetsklasser for skred 

For byggverk i skredfareområder skal sikkerhetsklasser for skred fastsettes i henhold til 

TEK10. Forskriften angir krav til nominell årlig sannsynlighet for at et byggverk skal rammes 

av skred.  

 

Det er ved plassering av byggverk i skredfarlige områder definert tre sikkerhetsklasser for 

skred. Disse er inndelt etter konsekvens og basert på største nominelle årlige sannsynlighet. 

Sikkerhetsnivåene er satt ut i fra at sikkerheten skal ivaretas både for menneskeliv og ma-

terielle verdier. De definerte sikkerhetsklassene i TEK10 er vist i Tabell 1. 

 

 
Tabell 1: Sikkerhetsklasser ved plassering av bygg i skredfarlige områder (DiBK) 

Sikkerhetsklasse 

for skred 

Konsekvens Største nominelle årlige 

sannsynlighet 

S1 liten 1/100 

S2 middels 1/1000 

S3 stor 1/5000 

 

I veilederen til TEK10 er det for sikringsklasse S3 beskrevet følgende: 
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”Sikringsklasse S3 omfatter tiltak der skred vil føre til store konsekvenser. Dette kan ek-

sempelvis være byggverk der det normalt oppholder seg mer enn 25 personer og/eller der 

det er store økonomiske eller samfunnsmessige konsekvenser.” 

 

Eksempel på byggverk som kan inngå i denne sikringsklassen er skoler, barnehager, syke-

hjem og lokale beredskapsinstitusjoner. 

 

 

4.3 Aktuell sikkerhetsklasse 

For det aktuelle planområdet vurderes sikkerhetsklasse for skred å være S3. 

 

Dette medfører at største tillatte nominelle årlige sannsynlighet for at et skred skal ramme 

den aktuelle tomten fastsettes til å være 1/5000.  

 

 

5. Topografi og grunnforhold 

Topografien på stedet fremgår av figur 2 og 3. Området for planlagt utbygging er lokalisert 

relativt flatt fra ca. kote +3,5 til ca. kote +10 på nedsiden av E6, for en stor del ved utfylling 

i sjø. Mot vest stiger terrenget nokså jevnt fra overkant veg ved kote +15 til kote +200, for 

deretter å flate ut. Generell helning av skråningen er mellom 20 og 30 grader med enkelte 

korte slake og brattere partier. Det er en markant renne/bekkedal i overkant av området 

mot vest/sørvest. Renna har generell helning 25 grader med korte slakere partier samt 

brattere partier mot sidene. 

 

Løsmasser i området framgår av kvartærgeologisk kart i figur 4. Området er på kvartærgeo-

logisk kart beskrevet som forvitringsmateriale. Ut i fra flybilder og befaring i felt kan løs-

massedekke beskrives som tynne dekker av forvitringmateriale, torv og lyng samt bart fjell. 

Skråningen er videre dekket med tett bjørkekratt og bjørkeskog. Løsmassene i renna består 

av grov ur som er tilvokst av vegetasjon, se figur 5, 6 og 7. Vannføringen i renna var liten 

på observasjonstidspunktet.  

 

I overkant av E6 er det en stikkrenne med kum som fanger opp vann fra renna og leder det 

i rør under vegen. Grøfta ved kummen har noe lagringskapasitet og kummen er utstyrt med 

innløpsrist for å forhindre tilstopping. I nedkant av vegen har bekken naturlig utløp ned til 

sjøen. Det ble ikke observert tegn til flomskader i form av flomavsetninger eller erosjon 

langs bekkeløpet på nedsiden av veien. 

 

Berggrunnen i området består ifølge NGUs berggrunnskart av arkose med overgang til 

gneis, se figur 8. Dette stemmer bra med observasjoner gjort i felt. Enkelte korte bratte 

bergknauser med høyde <5 m er observert i skråningen. I tillegg er det observert enkelte 

frittliggende steinblokker i slake partier av skråningen. 
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6. Klima 

Analyser av klima ved Langnes er hovedsakelig gjort på bakgrunn av klimadata fra Alta luft-

havn (93140). Ifølge klimanormalen for stasjonen er gjennomsnittlig årsnedbør her 400 

mm, noe som karakteriseres som lavt. Nedbøren er ellers nokså jevnt fordelt ut over året 

med en gjennomsnittlig nedbør per måned på rundt 35 mm, se figur 9. 

 

For data om ekstremnedbør framgår dette av figur 10. Grafen viser at nedbørshendelser 

over 40 mm per nedbørsdøgn sjeldent forekommer. Tabell 3 viser oversikt over maksimale 

nedbørshøyder i løpet av 3 nedbørsdøgn. Av tabellen framkommer det at verdiene for de 

ulike returperiodene er lave. 

 

For informasjon om snødybder finnes det ikke data om snødybder ved Alta lufthavn. Obser-

vasjoner fra stasjonen Langfjordbotn (92900) er derfor benyttet. Data fra snøobservasjoner 

fra 2008 til 2014 er vist i tabell 2. Månedene med de største snødybdene er mars og april 

med et gjennomsnitt på henholdsvis 118 cm og 132 cm. Representativiteten av denne sta-

sjonen for Langnes vurderes imidlertid å være dårlig, da denne stasjonen ligger nær fjell 

med høyder opp mot 1200 m.o.h., og følgelig får adskillig mer nedbør enn ved Langnes. 

 

Når det gjelder vind og vindretning framkommer dette av vindrose i figur 11. Framhersken-

de vindretning er fra sør, dernest vind fra nordvest. 

 

7. Tidligere skredhendelser 

Det er ifølge skrednett.no ikke registrert tidligere skredhendelser i det aktuelle området. 

Nærmeste registrerte skredhendelse er steinskred mot veg, ca. 2,5 km fra området. 

 

I nasjonal veidatabank (nvdb) er det registrert tre skredpunkter langs Langfjorden på mot-

satt side av fjellet, se figur 12. For skredpunkt 1 er det registrert et snøskred, og for punkt 2 

og 3 er det registrert sørpeskred. I detaljereguleringsplanen for E6 Alta vest Storsandnes-

Langnesbukt pekes det på skredfarlige områder på Storsandnes siden, men at skredfare el-

lers ikke representerer noen fare langs den nye E6-traséen. 

 

8. Om skred 

8.1 Generelt 

Et skred er materialer som stein, løsmasser eller snø som faller, ruller, sklir eller strømmer 

nedover en skråning. Ofte er skred en kombinasjon av ulike skredtyper og/eller flom og 

skred. De mest relevante skredtypene i Norge er: steinsprang, stein- og fjellskred, jords-

kred, flomskred, kvikkleireskred, snøskred og sørpeskred (NVE, 2014). 

 

8.2 Aktuelle skredtyper 

Snøskred 

For snøskred er det vanlig å operere med tre ulike skredtyper: løssnøskred, flakskred og 

sørpeskred. Snøskred utløses vanligvis der terrenget er mellom 30 og 50 grader. Fjellsider 

som ligger i le for nedbørsførende vindretninger er mest utsatt for snøskred. I bratte fjellsi-

der bør det komme rundt 0,5 m snø i løpet av et døgn sammen med sterk vind for at snøs-

kred skal kunne utløses. I slakere fjellsider bør det komme 1-2 meter snø i løpet av tre døgn 

sammen med sterk vind for at det skal utløses snøskred. Markerte temperaturstigninger kan 
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også føre til at det går snøskred. Skog har stabiliserende virkning i løsneområdet, men 

mindre effekt i utløpsområdet. 

 

Sørpeskred 

Sørpeskred er vannmettet snø som vanligvis følger bekkeløp og andre forsenkninger i ter-

renget. De viktigste faktorene som har betydning for utløsning av sørpeskred er knyttet til 

terrengformer/terrenghelning, nedbørsfeltets karakter og tilgang på snø i skredbanen. Sør-

peskred blir ofte utløst når kraftige snøfall blir etterfulgt av regn og mildvær. 

 

Jordskred 

Jordskred er utglidning av løsmasser i skråninger som normalt sett er brattere enn 30 gra-

der. Utløsning av jordskred er knyttet til løsmassetype, type og tetthet av vegetasjon samt 

hydrologiske forhold. Viktigste utløsende årsak er oppbygging av vanntrykk i løsmassene. 

Jordskred blir ofte utløst etter langvarig eller kortere perioder med kraftig regnvær, eller 

regn i kombinasjon med kraftig snøsmelting. 

 

Flomskred 

Flomskred skiller seg fra jordskred ved at vanninnholdet er større og bevegelsesformen mer 

flytende. Flomskred er vannrikt skred som opptrer langs veldefinerte bekkeløp eller raviner, 

skar etc. som vanligvis ikke er vannførende. Langvarig nedbør eller korte intense regnskyll, 

gjerne kombinert med høy snøsmelting, øker faren for flomskred. Klima og nedbørsfeltets 

egenskaper er viktige forhold som påvirker faren for flomskred. 

 

Steinsprang og steinskred 

Steinsprang og steinskred er at en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller el-

ler sklir nedover en skråning. Steinsprang brukes om hendelser der det er snakk om enkelt-

blokker mens steinskred betegner et større volum steinmasser. Steinsprang og steinsprang 

løsner vanligvis fra oppsprukne bergskrenter i skråninger brattere enn 40-45 grader eller 

ved at dårlig forankrete enkeltblokker i skråninger begynner å bevege seg fordi løsmasser 

begynner å sige. Steinsprang og steinskred skjer oftest på våren og høsten, enten som følge 

av store nedbørsmengder eller fryse/tine prosesser. 
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9. Vurdering av skredfare 

9.1 Generelt 

Med utgangspunkt i tilgjengelig grunnlagsmateriale er det gjort en vurdering av aktuelle 

skredtyper i området. Vurdering av skredfare er gjort på bakgrunn av skredprosesser for 

ulike skredtyper og hvilke forhold som har betydning for utløsning og rekkevidde av skred. 

 

9.2 Snøskred 

Med bakgrunn i undulerende og ujevnt terreng med generell skråningshelning under 30 gra-

der, tett skog og ingen tidligere registrerte hendelser vurderes snøskred ikke å være en ak-

tuell skredtype for det aktuelle området. Klimaet ved Langnes er videre karakterisert av lite 

nedbør, og det er begrenset hvor mye snø som kan akkumuleres i fjellsiden over et kort 

tidsrom. Det er også ut i fra flybilder og observasjoner i felt heller ikke registrert spor i ter-

renget fra tidligere skred. Faren for snøskred vurderes derfor å være mindre enn 1/5000, jf. 

krav i TEK10.  

 

9.3 Sørpeskred 

For vurdering av fare for sørpeskred er dette gjort med fokus på markant renne/bekkedal i 

vest/sørvest for området. Med bakgrunn i terrenghelning/-form, nedbør og avrenningssfor-

hold, samt tilgang på snø i utløpsområdet, vurderes faren for sørpeskred å være mindre enn 

1/5000, jf. krav i TEK10. 

 

9.4 Jordskred 

På grunn av topografi, terrenghelning, vegetasjonsforhold, løsmassetype og lav mektighet 

av løsmasser, vurderes jordskred ikke å være en relevant skredtype ved Langnes. Faren for 

jordskred vurderes derfor å være mindre enn 1/5000, jf. krav i TEK10. 

 

9.5 Flomskred 

For vurdering av fare for flomskred er dette gjort med fokus på markant renne/bekkedal i 

vest/sørvest for området. Fra observasjoner i felt vurderes bekkeleiet som lite definert med 

grove blokker som vil bremse et eventuelt skred. Vannføringen er i tillegg liten. Det er fra 

flybilder og befaring i felt ikke observert spor etter tidligere hendelser.  Dette i kombinasjon 

med terrenghelning/-form, nedbør og avrenningsforhold, gjør at faren for sørpeskred vurde-

res å være mindre enn 1/5000, jf. krav i TEK10. 

 

9.6 Steinsprang og steinskred 

Det er fra flybilder og befaring i felt observert enkelte bergknauser i skråningen over områ-

det samt enkelte frittliggende blokker, men pga. lav bratthet og undulerende/ru skrånings-

topografi vurderes faren for at steinmasser skal løsne og nå det aktuelle området som mind-

re enn 1/5000, jf. krav i TEK10. 
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10. Konklusjon 

 

I forbindelse med etablering av Langnes næringsområde er det utført vurdering av skredfare 

mot det aktuelle området. Ifølge aktsomhetskart for skred ligger området innenfor aktsom-

hetsområdet for snøskred, jord- og flomskred. For at området skal klareres for bygging må 

skredfaren i området avklares. I hht. byggteknisk forskrift § 7-3 Sikkerhet mot skred 

(TEK10) vil framtidig utbyggingen plassere seg i sikkerhetsklasse S3. 
 

På bakgrunn av gjennomgang av grunnlagsmaterialer og befaring i felt er området vurdert 

med hensyn på skredtypene snø- og sørpeskred, jordskred, flomskred samt steinsprang og 

steinskred. Konklusjonen av vurderingene er at området ikke ligger innenfor skredfarlig om-

råde jf. sikkerhetsklasse S3 i TEK10. 

 

Konklusjonen er basert på tilgjengelig klimadata, og forutsetter at det ikke inntreffer vesent-

lige klimaendringer i framtiden. Det forutsettes også at det ikke gjøres vesentlige terreng-

inngrep i skråningen, f.eks. fjerning av skog, tiltak som medfører blokkering av vannveier 

etc. 

 

Det er ikke utført flomberegninger, men området karakteriseres av tørt klima, begrenset 

størrelse på nedslagsfelt og tynt løsmassedekke som vanskelig eroderes. Det er i overkant 

av området en veggrøft med noe lagringskapasitet og stikkrenne med innløpsrist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utførende                                                    Sidemannskontroll 

Kenneth A. Olsen            Ida Soon Brøther Bergh 

 

    

    

  

Ingeniørgeolog    Ingeniørgeolog  

Mobil: +47 458 69 276    Mobil +47 414 68 707           

kenneth.andre.olsen@ramboll.no                                                       ida.bergh@ramboll.no                              

Avdeling Tunnel og bergteknikk   Avdeling Tunnel og bergteknikk 
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Vedlegg 

 

 
Figur 2: Helningskart (NGI) 

 

 
Figur 3: Flyfoto (norgeibilder.no) 
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Figur 4: Kvartærgeologisk kart (ngu.no) 

 

 
Figur 5: Skråning i vest. Markert renne/bekkedal sees midt i bildet 
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Figur 6: Område sett fra nord. Bergskjæring for ny E6 er delvis tatt ut i høyre del av bildet 

 

 

 

 
Figur 7: Uttak av bergskjæringer for ny E6 
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Figur 8: Berggrunnskart (ngu.no) 

 

 

 
Figur 9: Klimanormal for normalperioden 1961-1990 Alta lufthavn (93140) 
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Figur 10: Gjentaksintervall for nedbør på et nedbørsdøgn for Alta lufthavn (93140) 

 

 

 
Figur 11: Vindrose Alta lufthavn (93140) 
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Tabell 2: Observasjoner av snødybder ved stasjon Langfjordbotn (92900) 

År desember januar februar mars april 

 min maks middel min maks middel min maks middel min maks middel min maks middel 

2008 0 34 19,3 - - - - - - - - - - - - 

2009 - - - 29 74 44,6 28 53 40,5 39 77 60,2 75 79 77 

2010 19 19 19 - - - - - - - - - - - - 

2011 - - - 74 120 90,6 115 135 125 117 222 156 135 195 163 

2012 45 63 50 20 40 33 10 85 40,5 63 98 74,6 90 128 106,8 

2013 36 36 36 0 130 77,4 108 120 114,5 0 178 143,4 175 190 183 

2014 - - - 100 100 100 98 100 99 105 125 112 120 165 135 

 

 

 

 

 

 
Figur 12: Tidligere skredhendelser (nvdb, vegvesen.no) 
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Tabell 3: Påregnelige maksimale nedbørshøyder (mm) ved Alta lufthavn (93140) i løpet av tre nedbørs-

døgn (eklima.no) 

 

 

 

 

 

 

 

 


