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Planutvalget 
 
 
Administrasjonens innstilling: 

1. I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommuneplanens 
arealdel, datert 22.01.2019, ut til offentlig ettersyn i seks uker. 

2. Planutvalget ber administrasjonen om å igangsette arbeid med utbyggingsprogram for 
boliger i Alta. 

 
 
Saksutredning: 
Vedlegg: 

1. Plankart Alta by, M = 1:10 000 
2. Plankart kommunen, M = 1:100 000 
3. Forslag til bestemmelser og retningslinjer, datert 22.01.19, med 12 vedlegg. 
4. Planbeskrivelse, datert 22.01.19 
5. Vedlegg 1 til planbeskrivelsen 
6. Vedlegg 2 til planbeskrivelsen 
7. Vedlegg 3 til planbeskrivelsen 

  
Andre saksdok.: 
Øvrige dokumenter i saken finnes på sak 16/6039 i ESA.  
Planprogrammet ligger på kommunens hjemmeside. 
 
Forslag til plankart er også laget i en digital versjon, som er tilgjengelig i kommunens 
kartportal. Her er det mulig å søke opp adresser, skru på og av arealformål og hensynssoner 
osv. Det anbefales at PC benyttes for å bruke denne versjonen av kartet, noe av 
funksjonaliteten blir borte ved bruk av iPad el. lignende. 
Kartet finnes her: www.geodata.alta.no , trykk på KOMMUNEPLANENS AREALDEL – REVISJON 
til høyre i skjermbildet. 
 
Bakgrunn: 
Planarbeidet ble varslet i januar 2017. Rammene for revisjonsarbeidet, herunder hovedtema 
og opplegg for planprosessen ble lagt i planprogrammet. Planprogrammet ble fastsatt av Alta 
kommunestyre 23.05.17. 
 
Hovedtema i planarbeidet 

http://www.geodata.alta.no/


I planprogrammet ble det valgt ut ni hovedtema som det skulle fokuseres på, med 
forutsetning om at dette er en revisjon av foregående plan og at det i utgangspunktet ikke var 
behov for store endringer. Temaene er valgt med bakgrunn i erfaringer med forvaltning av 
gjeldende plan, og vedtak gjort av planutvalg og kommunestyre etter sist rullering av 
kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2011. 

1. Boligformål 
Hovedproblemstilling under dette punktet i planprogrammet er fortetting og 
sentrumsutvikling. 

2. Områder for offentlig og privat tjenesteyting 
Hovedproblemstilling her er lokalisering av ny gravlund, et tema som har blitt utsatt 
ved de to foregående rulleringene. 

3. Råstoffområder 
Behov for å sette av nye områder, eller ta ut arealer som er avsatt. Revisjon av 
bestemmelser knyttet til råstoffområder. 

4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Hovedtema har vært revisjon av parkeringsbestemmelser, inkludert bestemmelser for 
sykkelparkering. Styrke sammenhengende gang- og sykkelveinett. 

5. Grønnstruktur 
Friområder, byløypa, Lekeplassnormen  

6. Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift 
Hovedtema har vært å definere kjerneområde landbruk utenfor grensen til Alta by. 

7. Bruk og vern av sjø og vassdrag  
Hovedfokus kystsonen. Arealer og bestemmelser for akvakultur. 

8. Gjennomgang av reguleringsplaner 
Gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner, foreslå oppheving av utdaterte planer. 

9. Bestemmelser og retningslinjer 
Oppdatere bestemmelser og retningslinjer i samsvar med plan- og bygningsloven, 
gjeldende lover og forskrifter, kommunens egne ønsker og behov knyttet til de øvrige 
temaene i revisjonen. 

 
Se planbeskrivelsens kap. 2 for en nærmere beskrivelse av de ulike temaene. 
 
Prosessen 
Generelt 
I brev, møter, annonser, artikler på kommunens nettsider m. m, har berørte parter og 
myndigheter blitt oppfordret til å komme med innspill. Totalt er det kommet inn om lag 230 
innspill etter varsel om oppstart/høring av planprogram. Innspillene er kommet inn underveis  
gjennom hele prosessen. Innspillene som er kommet inn er i hovedsak fra grunneiere og 
enkeltpersoner, men også fra lag og foreninger, ulike myndigheter m.m.  
Alle innspill som er kommet inn er behandlet, og er referert og kommentert i vedlegg 1 til 
planbeskrivelsen. Innspill som går på arealbruk er sortert på område og arealformål. Dato for 
innspill og journalpostnummer i ESA er også med i oversikten. I tillegg til innspill som er 
kommet inn etter varsel om oppstart, er det også referert og kommentert innspill som er 
kommet inn i perioden mellom vedtak av forrige kommuneplanens arealdel og oppstart av 
denne revisjonen. 
 
Innbyggerne 



Høsten 2017 ble det avholdt åtte folkemøter omkring i kommunen; i Talvik, Langfjordbotn, 
Øvre Alta, Saga, Kviby, Korsfjord, Kvalfjord og på Alta rådhus. Møtene var annonsert på 
kommunens hjemmeside, og i Altaposten i forkant av møtene. 
Folkemøtene startet med en introduksjon av planprogrammet og hovedtemaene som berørte 
de ulike kretsene, før man delte opp i kafebord for de ulike temaene så alle kunne få komme 
med sine synspunkter. 
 
Politisk nivå 
Politisk ledelse og øvrige medlemmer av planutvalget har vært representert på alle 
folkemøtene. Det har vært gjennomført et todagers arbeidsmøte med planutvalget, ledere og 
sekretærer fra arbeidsgruppene og rådmannens ledergruppe. Det har i tillegg vært satt av tid 
i forkant av ordinære planutvalgsmøter for orienteringer og drøftinger av enkelttema, med 
tanke på spredt boligbebyggelse og prioritering av utbyggingsrekkefølge. 
Planen som nå fremmes er på alle vesentlige punkter i samsvar med de signaler som er 
fremkommet gjennom drøftinger i planutvalget. 
 
Administrativt nivå 
Til hvert av hovedtemaene ble det opprettet tverrsektorielle arbeidsgrupper. I flere av 
gruppene har det også deltatt eksterne aktører med interesse/myndighet innen fagområdet.  
 
Sektormyndigheter 
Sektormyndighetene er orientert om planarbeidet i møte i regionalt planforum 09.03.17. 
 
Aktuelle problemstillinger 
Boligbebyggelse/Fortetting 
Et viktig grep som er gjort med tanke på fortetting i dette planforslaget, er å sone inn 
områder som kan fornyes og områder som ikke skal fortettes og angi disse som 
bestemmelsesområder i plankartet. Det er foreslått egne bestemmelser for 
fornyingsområdene, egne bestemmelser for de områdene som ikke skal fortettes, og 
bestemmelser for generell fortetting innenfor de øvrige områdene innenfor Alta by. Se 
kapittel 3.2 i planbeskrivelsen for nærmere beskrivelse. Fortettingskart i større format finnes i 
vedlegg 3 til planbeskrivelsen. 
 
Boligbehovet 
Bærekraftig byutvikling har et nasjonalt fokus, i et globalt klimaperspektiv. I gjeldende 
planverk har begrepet «å bygge byen innover» vært et sentralt element. Dette innebærer å 
unngå byspredning med store bolig og befolkningskonsentrasjoner som bl.a. betinger større 
biltrafikk. Kollektivtrafikk og knutepunktstenkning er helt sentralt i vurdering av 
arealplanmessige tiltak for fortsatt vekst. I et overordnet perspektiv må også kommunene på 
et lokalt nivå gjøre vurderinger mht til hvilke fotavtrykk våre prioriteringer setter for fremtidig 
generasjoner. 
 
I gjeldende planverk ligger det et stort, uforløst antall boliger. På bakgrunn av dette har det 
ikke vært direkte behov for å sette av nye arealer for boligbebyggelse i den neste 
planperioden. Like fullt er noen områder mer utsatt for utbyggingspress enn andre, og det er 
derfor satt av noen nye arealer for boligbygging i nærområdene, samtidig som andre områder 
som har lagt inne i planverket er tatt ut. Samlet sett, er boligpotensialet i det nye 



planforslaget på 4382 nye boliger. Av dette er 17 % eneboliger, 69 % blokk (leilighetsbygg på 3 
etg eller mer) og 14 % konsentrert småhusbebyggelse (to- og firemannsboliger, rekkehus, 
kjedede eneboliger etc.). I tillegg ligger det et betydelig, ikke tallfestet, fortettingspotensial i 
sentrale deler av Alta. Denne fortettingen vil hovedsakelig komme i form av blokk og 
konsentrert småhusbebyggelse. 
 
En målsetting i gjeldende kommuneplanens arealdel har vært å skape mer variasjon på 
boligmarkedet i Alta. Selv om bygging av leiligheter har tatt seg opp i løpet av planperioden, 
er det fortsatt bygging av eneboliger som dominerer. I følge SSB er det i Alta 6367 boenheter. 
Av dette er omkring 89 % eneboliger, noe som er langt høyere enn målet i gjeldende 
kommuneplan om en eneboligandel på 27 %. For å oppnå målet om en sunn variasjon av 
boligtyper på markedet i Alta, må vi i den neste planperioden øke utbyggingstakten på 
leiligheter og konsentrerte småhus både i sentrum og i sentrumsnære områder. Disse 
boligtypene må i større grad prioriteres, fremfor bygging av nye eneboliger for å møte 
behovet for nye boenheter. Dersom vi fortsetter utbyggingen med samme fordeling mellom 
eneboliger og konsentrert bebyggelse som vi har gjort, vil det kunne lede til et klasseskille 
blant kommunens innbygger, mellom de som har råd til å bygge enebolig og de som av ulike 
årsaker ikke kan. Alta har også en svært liten andel utleieboliger, sammenlignet med 
selveierbolig. Arbeidet med boligpolitisk plan viser et tydelig behov for en økt andel 
utleieboliger i kommunen. 
 
Viktig planforutsetning 
God infrastruktur er en viktig forutsetning for vekst og utvikling. I gjeldende kommuneplan 
ligger vedtatt trase for avlastningsvei over Aronnes som en premissgiver for 
arealdisponeringen, sammen med detaljregulering for ny E6 mellom Alta sentrum og 
Hjemmeluft. 
 
Manglende avklaringer rundt finansiering av nye E6 skaper, og vil skape utfordringer i 
kommende kommuneplanperiode. Det er også viktig å få gjort de nødvendige planmessige 
avklaringer rundt Avlastningsveien over Aronnes som ikke er detaljregulert enda, for å avklare 
rammebetingelsene for de tilgrensende områdene. Spesielt viktig er det å få avklaringer på 
plass for parsell 3 v/Alta bru-Kjosveien. 
 
Fjernes disse veistrekningene, endres vesentlige forutsetninger for kommuneplanens arealdel 
og de arealdisponeringene som er gjort. Dette vil gi behov for å omarbeide hele planen på 
nytt.  
 
Lokalisering av ny gravlund 
En viktig utfordring i planarbeidet har vært å finne et nytt areal for gravlund i Alta. Enten i 
form av én større felles gravlund, eller to mindre – én i øst og én i vest. Lokalisering av 
gravlund har vært utredet tidligere i forbindelse med rullering av kommuneplan, både i 2000 
og i 2010, men en beslutning har ikke blitt tatt. Nå er situasjonen prekær, og et alternativ må 
landes. Alta kirkelige fellesråd har meldt inn et behov for gravplass sentralt i Alta på om lag 50 
dekar. 
 
En gravlund besøkes mye. De av oss som bruker den jevnt, vet at det stort sett alltid er folk 
der. Ved høgtider og merkedager er det ekstra mange. Av hensyn til nærhet til store deler av 



befolkningen og kirker/seremonihus, og av hensyn til trafikkbelastning anbefales det at ny 
gravlund for Alta by legges sentralt. Det er lagt inn tre områder i plankartet, med krav om 
detaljregulering. Ett av arealene kan dekke det fremtidige behovet alene, de to andre 
forutsettes å sammen utgjøre et alternativ to. Etter offentlig ettersyn vil kun ett alternativ 
videreføres. 
 
Hovedalternativet:  Sandfallet anbefales som ny gravlund for Alta by. 
Sekundær anbefaling: Etablering av gravlund i vest på C13/Heggelijordet, Alta sentrum 

Etablering av gravlund i øst i Altagårdsskogen  
 
Se også planbeskrivelsens kapittel 3.3 for mer informasjon. 
 
Akvakultur 
I både Kommunestyret, Planutvalg og Formannskap har det vært mye fokus på oppdrett vs 
villaks og administrasjonen har registrert et politisk ønske om større påvirkning på utviklingen 
av denne næringen i Alta kommune, utover å avsette areal til formålet i kommuneplanen.  
 
I arbeidet med bestemmelser for kommuneplanens arealdel har administrasjonen derfor sett 
på muligheter for å sikre at dagens virksomhet kan fortsette, samtidig som at ønske om at det 
skal stilles strengere krav når virksomheten endres kan imøtekommes. Gjennom plan- og 
bygningslovens § 11-9 pkt 6 kan det stilles miljøkrav i kommuneplanens arealdel. Plan- 
bygningslovens formålsparagraf § 1-1 første ledd sier også at Loven skal fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.  
 
For akvakulturanlegg foreslås det derfor at det, ved vesentlige endringer, stilles krav om null 
utslipp av organisk materiale til resipienten. Med vesentlige endringer menes da endringer av 
gitte tillatelser hvor kommunen er høringspart med tanke på forhold til plan, eksempelvis 
flytting av anlegg innenfor avsatt område, eller økning av biomasse på lokaliteten. 
 
Dette er også en viktig oppfølging av målsettingen i samfunnsdelen om et bærekraftig nivå på 
sjømatproduksjonen i Altafjorden og vern om Altalaksen som villaksstamme. 
 
Utbyggingsprogram 
De siste årene har det vært en skjev utvikling i Alta, med mye utbygging på østsiden og 
mindre på vestsiden. Det har derfor vært viktig å komme fram til et nyttig verktøy som kan 
hjelpe og styre utbyggingsrekkefølge med tanke på den ønskede utviklingen av Alta og bedre 
samsvar med kapasitet på både teknisk og sosial infrastruktur. Løsningen som er foreslått er å 
lage et utbyggingsprogram for Alta, som inneholder en oversikt over alle boligområder. 
Gjennom dette programmet, inndelt på grunnkretsnivå, er intensjonen å styre både hvilke 
rekkefølge man bygger ut, men også hvor mye som bygges ut i de ulike kretsene innenfor et 
gitt tidsrom. Planadministrasjonen anbefaler at planutvalget vedtar oppstart av dette 
arbeidet i høringsperioden for kommuneplanens arealdel, slik at et utkast kan være klart til 
sluttbehandling av arealdelen. 
 
Prestegårdsjordet 
Prestegårdsjordet videreføres som fremtidig sentrumsområde i nytt planforslag, men det er 
gjort grep i bestemmelsene for å tydeliggjøre at dette arealet ikke kan tas i bruk før man har 



utnyttet det potensialet som allerede finnes innenfor eksisterende sentrumsområder. Å 
utsette oppstart på Prestegårdsjordet til potensialet i de eksisterende sentrumsområdene er 
utbygget er viktig for ikke å ødelegge den utviklingen som er på gang i disse områdene nå. 
Dette er en ønsket utvikling som kommunen har jobbet langsiktig for, og som vi nå begynner 
å se effekten av. 
 
Alta Idrettspark 
Det er i prosessen kommet innspill fra Alta IF med ønsker at man i 
kommuneplansammenheng åpner for at klubben kan etablere andre formål enn de rent 
idrettslige.  
Eksempel på dette er: 

- Ny barnehage 
- Ny idrettshall (mindre fotballhall, ev. håndballhall eller flerbrukshall/turnhall etc.) 
- Treningssenter, ev. noe kontorvirksomhet (utleie) 
- Etablering av noen boenheter for A-lagets boligbehov 

 
Administrasjonen er delt i vurderingen av dette innspillet. Det er historisk sett slik at 
idrettslagene i Alta har blitt gitt muligheter for å regulere til andre formål også, for blant 
annet å kunne finansiere noe av driften. 
 
Planadministrasjonen er positiv til deler av innspillet fra Alta IF. Det er helt klart at med den 
fremtidige boligbyggingen i områdene omkring idrettsparken, kan det være positivt om det 
reguleres en barnehage innenfor idrettsparkområdet. Behovet for en nærbutikk er også til 
stede. Det anbefales at det avsettes areal for forretning (dagligvare) på kommunens eiendom 
ved idrettsparken. Treningssenter er også et formål som gjerne kan la seg realisere innenfor 
idrettsparkområdet. 
 
Når det kommer til ønsket om kontorer for utleie, er det kommunens målsetting i 
samfunnsdelen at kontorarbeidsplasser skal lokaliseres innenfor de etablerte 
sentrumsområdene. Det anbefales derfor ikke at det tilrettelegges for dette ved 
idrettsparken. 
 
På Aronnes fungerer Holstbakkveien som en grønn linje, mellom områder hvor det er åpnet 
for boligbygging, og områder hvor det ikke er åpnet for boligbygging. Planadministrasjonen vil 
derfor ikke anbefale at man åpner for at det kan bygges boliger innenfor arealene til Alta 
idrettspark. Har man først brutt den grønne linjen svekkes denne til neste gang noen ønsker å 
bygge boliger på denne siden. Det er kommet et innspill til om boligbygging, ved 
Aronnesveien 166, rett ved idrettsparken. Dette er også avvist bl.a. med bakgrunn i den 
grønne linjen.  Det er i tillegg ventet stor boligbygging på Aronnes de nærmeste årene. Over 
100 boenheter blir snarlig realisert i Holstbakken Øst, Detaljregulering for Skogmo med 
nærmere 150 boenheter er under utarbeidelse, og flere boenheter er avsatt til fremtidig 
boligbygging. Behovet for å tilrettelegge for enda flere boliger på Aronnes er dermed ikke til 
stede i kommuneplanperioden.  
 
Rådmannen og kommunalleder er i dette tilfellet uenig med fagavdelingen, og vil anbefale at 
det også kan tilrettelegges for boliger i et blandet formål, innenfor det som i dag er 



idrettsformål – som er et utbyggingsformål. Idrettslagene er viktige aktører i Altasamfunnet, 
og deres evne til å få finansiert utvikling av idrettsanlegg veier tungt.  
 
 
 
 
VEFAS Retur, Amtmannsnes 
Det er kommet innspill om endring av næringsformålet på Amtmannsnes, med tanke på 
etablering av bildemonteringsanlegg og mottak av farlig avfall m.m. Det er ikke foreslått lagt 
inn i kommuneplanen. Det er en gjeldende reguleringsplan på området, og en endring 
forutsetter endring av denne. 
 
Spørsmålet om etablering av bildemontering på Amtmannsnes har vært behandlet tidligere, 
som søknad om dispensasjon fra arealformål. Søknaden var mottatt her 27.11.2015, og ble 
sendt på høring til berørte parter og myndigheter. Både fylkesmannen og fylkeskommunen 
frarådet dispensasjon. Konklusjonen av denne behandlingen, var at vilkårene for å kunne gi 
dispensasjon etter plan og bygningslovens § 19 ikke var oppfylt i denne saken, og 
planutvalget avslo søknaden i møte den 17.02.2016. Da søknad om dispensasjon kom inn på 
nytt i desember 2017, ble søknaden returnert til søker med informasjon om at etablering av 
bildemontering på Amtmannsnes krever endring av gjeldende plan, eller utarbeidelse av ny 
plan, med henvisning til forutgående behandling. 
 
Bollo – hyttefelt og caravanoppstillingsplasser 
Områdeplankravet for Bollo videreføres. Det er vesentlig for fremtidig utvikling i Bollo at det 
lages en samordnende plan som gir like vilkår for de ulike hytteområdene, og finner en 
løsning for caravanoppstilling. Antall caravanoppstillingsplasser i Detsika foreslås økt fra 50 til 
80, med tanke på det store behovet. Midlertidig dispensasjon for caravanoppstilling innenfor 
areal avsatt til råstoffutvinning foreslås ikke videreført som permanent løsning i planforslaget. 
 
Blågrønne strukturer Aronnes 
Det er mot slutten av prosessen kommet inn innspill om tiltak for økt bolyst og å ivareta 
biologisk mangfold. I og rundt kjoser og vannveier på Aronnes har det opp gjennom årene 
vært et yrende liv for fugler, fisker, planter og insekter. Det har vært badeplass og friområder 
til bruk for de som ønsket det. Med den kraftige utbyggingen som har vært av bolig, industri 
og forretninger de siste tiårene, og de planlagte nye boligfeltene er nevnte områder under 
press.  
 
Eksisterende og vernede kjoser og vannveier oppgraderes og tas vare på. Vann må ledes fritt 
gjennom området via de vannårene som allerede er der og som delvis er stengt. Kjosene må 
graves opp og ryddes slik at vann igjen blir synlig.  
 
Innspillet er for omfattende til å innarbeides i kommuneplanen ved denne revisjonen. 
Dagens hensynssone på kjossystemet foreslås videreført uendret. 
 
Innspillet er likevel veldig viktig, med tanke på biologisk mangfold, overvannshåndtering og 
avrenningssituasjon osv. for hele Aronnes og Elvestrand. Administrasjonen anbefaler derfor 



at det igangsettes et eget prosjekt for å utrede temaet og lage en plan for overvannsystemet i 
hele området, med tilretteleggingstiltak for friluftsliv som en integrert del. 
 
Gjennomgang av reguleringsplaner  
Det har i planarbeidet blitt gjennomført en omfattende gjennomgang av gjeldende 
reguleringsplaner i hele kommunen. Etter gjennomgangen er det foreslått å oppheve et 40-
talls eldre reguleringsplaner, og videreføre arealbruken til kommuneplanens arealdel. En 
komplett liste over hvilke reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde og hvilke 
reguleringsplaner som er foreslått opphevet finnes i vedlegg 1 til forslag til 
planbestemmelser. 
 
Bestemmelser 
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel har fått en komplett gjennomgang. Mye er 
videreført fra eksisterende kommuneplanens arealdel, men oppsettet på bestemmelsene er 
endret for å samsvare, i enda større grad, med rekkefølge og innhold i plan- og bygningsloven. 
I høringsdokumentet er nye bestemmelser og endret tekst angitt i rød tekst. 
Viktige endringer i bestemmelsene gjelder i særdeleshet akvakultur og bestemmelser om 
fortetting. Det er også lagt inn forslag til nye bestemmelser som gjelder energibruk, fornybare 
energikilder og krav om klimagassregnskap. Dette er en oppfølging av kommunedelplan for 
energi, miljø og klima som ble vedtatt i mai 2018. En annen viktig endring i bestemmelsene er 
at alle «bør»-områder for skifertak er foreslått tatt ut. I praksis vil et krav om at taktekking 
bør være skifer være vanskelig å håndheve. Områdene hvor det skal være skifertak på 
Elvebakken er videreført, siden Elvebakken er et viktig dokumentasjonsområde for 
gjenreisningsbebyggelse i Alta. 
 
Antydet prosess i høringsperioden 
Planforslaget skal i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 ligge ute til offentlig 
gjennomsyn i minst 6 uker. I denne perioden er det naturlig at kommunen tar initiativ til en 
prosess som har til hensikt å informere og lytte til merknader og innspill.  
Følgende opplegg vil være naturlig: 

- Folkemøter, som i oppstartsfasen 
- Deltakelse på regionalt planforum 4. mars 

 
I tillegg kan vi forvente at ulike partier, interessegrupper og sektormyndigheter ber om 
orienteringer og drøftinger. 
 
Vurdering: 
Kommuneplanprosessen har vært et omfattende arbeid, og problemstillinger er dukket opp 
underveis som ikke var forutsett i forkant av planprosessen. Det har vært en bred interesse 
og oppslutning omkring planarbeidet både i administrasjonen, politisk nivå, næringslivet og i 
befolkningen generelt. Dette er bra i et planarbeid som har så stor betydning for utviklingen 
av Altasamfunnet. Alt i alt er dokumentene som nå fremmes for politisk behandling godt 
gjennomarbeidet og svarer på utfordringene som er stilt i planprogrammet. 
 
 
Alta, 23.01.2019 
 



 
Oddvar Kr. Konst     Hallgeir Strifeldt  
Kommunalleder Samfunnsutvikling   Fagleder plan     
        
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 


