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1. Boligformål/Fortetting 

NR JOURNALPOST DATO AVSENDER GNR/BNR DAGENS FORMÅL INNSPILL KOMMENTAR 

Alta by 

Generelle innspill 

 15/5508-27 13.02.17 Søren Karlstrøm   Etablering av Seniorkollektiv Etablering av seniorkollektiv eller andre 
typer av boformer med fellesløsninger er 
noe som er ønsket av flere. Det er ikke 
satt av et eget område for dette i 
planforslaget, men det er lagt inn 
bestemmelser for nye boligprosjekter at 
man i prosjekter som inneholder mer 
enn 10 leiligheter skal legge til rette for 
en form for fellesarealer innendørs for 
beboere. Temaet er også diskutert i 
forbindelse med kommunedelplan for 
helhetlig boligpolitikk i Alta, som er under 
utarbeidelse. 

Alta Vest 

1.1 16/6039-115 31.08.17 Sissel Mathilassi mfl. 
 

27/394 
v/Skoddevarre 
boligfelt  

LNFR – hensynssone 
landbruk 

En liten del av eiendommen tilgrensende 
Skoddevarre boligfelt ønskes omregulert 
til boligformål, mtp. Fire boligtomter. I 
innspillet understrekes at det ønskede 
området ikke består av dyrkbar mark.  

Innspillet gjelder et areal som ligger inntil 
Skoddevarre boligfelt, og innenfor det 
varslede planområdet. Innspillet bør 
behandles i forbindelse med den 
pågående reguleringen. 

1.2 16/6039-135 02.11.17 Jan Ivar Thomassen 26/19 
Hjemmeluft 

LNFR – Kjerneområde 
landbruk 

 

Reguleringsplan for 
avlastningsveien, Parsell 1 
Hjemmeluft – Alta sentrum 
– den delen som ikke 
berøres av veien er avsatt 
til LNFR 

Arealer nord for og sør-vest for 
avlastningsveien ønskes avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse. 

Arealet nord for avlastningsveien er 
allerede avsatt til boligformål i 
kommuneplanen fra 2004. I 
planforslaget foreslås en noe endret 
avgrensning av boligfeltet i 
Øverbygdveien, men endringen berører 
ikke status for denne delen av 26/19. 

 

Arealet sør-vest for avlastningsveien (J7 
og J8 i reguleringsplan for 
avlastningsveien) kan endres til 
boligformål, med tanke på realisering av 
1-2 tomter. Dette må gjøres som en 
endring av detaljregulering for 
avlastningsveien. 

1.3 16/6039-148 14.11.17 Henry Thomassen 26/28 og 26/359 LNFR – hensynssone Arealene ønskes avsatt til boligformål, Arealene anbefales ikke endret i denne 
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Hjemmeluft landbruk da de ligger innenfor bygrensen og er for 
små til jordbruk etter dagens standarder 
og krav. 

revisjonen. Når Skoddevarre boligfelt nå 
skal reguleres vi dette dekke 
boligbehovet i området for en periode 
som strekker seg ut over planhorisonten 
for denne revisjonen. 

 

Området er også definert som 
kjerneområde landbruk, og vil være en 
viktig ressurs for framtiden. 

1.4 16/6039-162 16.11.17 Jan H. Thomassen 26/22 

Hjemmeluft 

LNFR – hensynssone 
landbruk 

Ønsker mulighet til å oppføre en bolig nr 
2 på eiendommen. 

Dersom det av driftsmessige hensyn er 
behov for å oppføre en bolig nr. 2 på 
eiendommen, kan dette søkes om og 
behandles etter jordloven.  

16/6039-163 16.11.17 Jan H. Thomassen 26/22 og 26/53 

Hjemmeluft 

LNFR – hensynssone 
landbruk 

Arealene ønskes avsatt til boligformål, 
da de ligger innenfor bygrensen og er for 
små til jordbruk etter dagens standarder 
og krav. 

Arealene anbefales ikke endret i denne 
revisjonen. Når Skoddevarre boligfelt nå 
skal reguleres vi dette dekke 
boligbehovet i området for en periode 
som strekker seg ut over planhorisonten 
for denne revisjonen. 

1.5 15/5508-4 29.02.16 Ivar Leinan 27/1569 
(Altahøyden sør) 

Fremtidig 
næringsbebyggelse 

Omregulere den sydlige delen av 
eiendommen til boligformål, beholde 
nordlig del til næring.  

 

Innspillet er trukket, og området 
videreføres som næringsområde. 

Nytt innspill er kommet på 16/6039-224. 

16/6039-51 17.03.17 Altahøyden utbygging AS 27/1567 og 
27/1569 

Næringsbebyggelse 
(fremtidig) 

Boligformål Innspillet er trukket, og området 
videreføres som næringsområde. 

Nytt innspill er kommet på 16/6039-224. 

16/6039-69 

 

26.04.17 Ivar Leinan 27/1567 og 
27/1569 

Fremtidig 
næringsbebyggelse 

Boligformål, ev. i kombinasjon med 
næring/forretning 

Innspillet er trukket, og området 
videreføres som næringsområde. 

Nytt innspill er kommet på 16/6039-224. 

16/6039-224 29.05.18 Verte landskap og 
arkitektur på vegne av 
Altahøyden utvikling 

27/1567 og 
27/1569 

Næringsbebyggelse 
(fremtidig) 

Innspillet erstatter tidligere innsendte 
innspill angående samme areal. 

 

Intensjonen med området i gjeldende 
arealdel er samlokalisering av bilrelatert 
virksomhet. Forutsetningene for et slikt 
område har falt bort, og det bes dermed 
om at man åpner bestemmelsene og gir 
rom for andre virksomheter. I tillegg bes 
det om at man åpner for at det kan 
etableres kontorer i området, siden 
kontorer fra 2. og 3. etasje vil være med 

Området videreføres som fremtidig 
næringsområde, mtp. servicenæringer.  

Forutsetningen om samlokalisering av 
bilrelatert virksomhet fjernes.  

 

Det anbefales ikke at det åpnes for at 
det kan etableres kontorer i området ut 
over det som er nødvendig for 
kjernevirksomhetene. 
Kontorarbeidsplasser ønskes fremdeles 
lokalisert innenfor de tre etablerte 
sentrumsområdene. 
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å sikre god utnyttelse av arealene. Det 
ønskes også at det gis mulighet for å 
kunne etablere en nærbutikk og en 
bensinstasjon i området for tilgrensende 
boligområder. 

Bestemmelser for næringsområder er 
presisert på dette punktet i det nye 
planforslaget. 

 

Det er igangsatt en reguleringsprosess 
for området, og hvorvidt det kan 
etableres bensinstasjon og 
dagligvarehandel/nærbutikk i området 
bør løses i denne prosessen. 

1.6 16/6039-11 28.02.17 Willy og Liv Thommassen 27/23 
(Thomasbakken) 

LNFR – Hensynssone 
landbruk 

Boligformål (ca. 20 mål) Området ligger innenfor kjerneområde 
landbruk I omkringliggende områder 
ligger potensiale i dagen kommuneplan 
både i forlengelsen av Thomasbakken 
sør, Reistadhaugen og Skoddevarre 
boligfelt. 

 

Det anbefales ikke at arealformålet 
endres i denne revideringen. 

Komsa  

1.7 15/5508-16 12.09.16 Jens-Einar Johansen 27/1411 
Skaialuft 

Industri Boligformål, i tråd med gjeldende bruk 
av eiendommen 

Innspillet gjelder endring til faktisk bruk 
av eiendommen.  

Eiendommen endres til nåværende 
boligformål. 

1.8 16/6039-21 09.03.17 Tom og Tanja Skoglund Deler av 28/1, 
Åsveien 

 

Grønnstruktur Boligformål, to eneboliger eller 
vertikaldelt tomannsbolig, med 
hybel/bileilighet (2+2 boenheter)  

Innspillet er behandlet i forbindelse med 
planforespørsel Åsveien, sak 15/5505. 

 

Arealformålet endres ikke. 16/6039-73 

 

29.04.17 Tom og Tanja Skoglund Tilleggsinformasjon til 16/6039-21 

1.9 16/6039-85 03.05.17 Steinar Hardersen 29/30 og 29/275 
Bobbo 

Boligbebyggelse 
(fremtidig), krav om felles 
planlegging 

Ønsker enebolig på 29/30 fraskilt på 
eget gårds- og bruksnummer. Videreføre 
dagens virksomhet på øvrige deler av 
29/30 og 29/275 – næringsbebyggelse 
og hybelbygg. 

Arbeidsgruppens vurdering er at om 
areal ikke hadde vært avsatt til fremtidig 
boligformål med krav om regulering, ville 
dette være et åpenbart 
fornyingsområde. 

 

I kommuneplanens arealdel tas det ikke 
stilling til fradelinger. Det er i et 
framtidsperspektiv ønskelig at området 
videreføres som fremtidig boligområde. I 
en reguleringsprosess for området kan 
man med fordel vurdere om det skal 
tilrettelegges for fremdeles 



 Vedlegg 1 til Planbeskrivelse, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 6 

 

næringsvirksomhet i første etasje på ny 
bebyggelse. 

1.10 16/6039-170 16.11.17 Alta Sentrumsutvikling AS Prestegårdsjordet 
– 27/32 og 27/56 

Fremtidig 
sentrumsområde, 
rekkefølgekrav knyttet til 
avlastningsveien, 
utbygging av alta sentrum 
og kan tidligst tas i bruk i 
2025. 

Foreslår at rekkefølgekrav for utbygging 
av Prestegårdsjordet fjernes gjennom 
revisjonsarbeidet. 

Fylkesmannen anbefaler å utsette 
utbyggingsrekkefølgen for området. Det 
kan være behov for å se på hvilke 
rekkefølgekrav som skal gjelde, og 
tydeliggjøre disse i kpa.  

 

Administrasjonens anbefaling er en 
presisering av rekkefølgekravene knyttet 
til utbygging av Prestegårdsjordet. 
Årstall for utbygging fjernes fra 
rekkefølgebestemmelsen, men 
forutsetningen om at potensialet 
innenfor de eksisterende 
sentrumsområdene skal være utnyttet 
før man kan ta i bruk området er 
tydeliggjort. Likeså kravet om at ny E6 
mellom Alta sentrum og Hjemmeluft skal 
være realisert. 

 

Dette er viktig for å ta vare på den 
verdien området har som 
landbruksområde så lenge som mulig, 
samt at en for tidlig igangsettelse av 
Prestegårdsjordet som sentrumsområde 
vil kunne bremse den ønskede 
utviklingen i de etablerte 
sentrumsområdene.    

 

Det vil være en viktig forutsetning for 
utviklingen av området at kommunen i 
forkant av en fremtidig områderegulering 
for Prestegårdsjordet gjør en god 
programmering av hav området skal 
inneholde. 
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Planutvalget vedtok i 
førstegangsbehandlingen en endring i 
foreslått rekkefølgekrav knyttet til 
regulering av Prestegårdsjordet. 

 

Ny bestemmelse er lagt inn: En 
forutsetning for igangsetting av 
områderegulering av Prestegårdsjordet, 
er at potensialet i Alta sentrum er 
tilnærmet utnyttet. 

1.11 16/6039-203 11.12.17 Habil Utbygging 27/756 
(Westamarin-
tomta) 

Industri Boligformål/konsentrert bebyggelse, ca. 
137 leiligheter 

Området ligger fint plassert med tanke 
på kollektivtrafikk og teknisk og sosial 
infrastruktur.  

Boligpotensialet i Alta og i området i 
planhorisonten er svært stort, og det 
vurderes derfor ikke som nødvendig å 
avsette arealer for en boligutbygging av 
denne størrelsen i denne revisjonen. 

Innenfor denne planhorisonten vurderes 
området å ha større nytteverdi om det 
videreføres som sjøretta næringsareal. 

1.12 16/6039-214 18.03.18 Lena M. og Arnt-Ragnar 
Holm 

Del av 27/77 
mellom ny E6 mot 
Hjemmeluft og 
27/788 

Fremtidig sentrumsformål 
med områdeplankrav, 

Prestegårdsjordet 

Boligformål (1 tomt) Endringen anbefales ikke. Området 
ligger nært inntil fyllingsfot for ny E6. Om 
arealet kan omdefineres til en enebolig 
kan vurderes i forbindelse med en 
fremtidig områderegulering for 
Prestegårdsjordet, men i utgangspunktet 
er de kommunens arealstrategi at ny 
bebyggelse i så sentrumsnære områder 
har høyere konsentrasjon. 

Del av 27/77 sør 
for ny E6 mot 
Hjemmeluft 

LNFR – kjerneområde 
landbruk 

Overnatting/turisme/bobilplass Anbefales ikke endret. Ligger innenfor 
kjerneområde landbruk, og bør 
videreføres som dette. 

1.13 16/6039-215 19.03.18 Grethe B. og Terje Heggeli 27/1531 
Prestegårdsveien 

Fremtidig sentrumsformål 
med områdeplankrav, 
Prestegårdsjordet 

Forslås endret til kombinert 
bolig/forretning i likhet med arealene 
som inngår i reguleringsplan for Alta 
sentrum, på motsatt side av 
Prestegårdsvegen. Eiendommen ligger 

Administrasjonen anbefaler at arealet 
videreføres som fremtidig 
sentrumsformål sammen med 
Prestegårdsjordet, slik at arealet får en 
helhetlig vurdering. 
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på samme nivå som arealene på motsatt 
side av vegen, og gir en naturlig 
avgrensning mot landbruksarealet som 
er avsatt til fremtidig sentrumsformål. 

Planutvalget anbefaler at innspillet tas 
inn i planforslaget.  

 

Eiendommen er satt av i plankart til 
kombinert bebyggelse og anleggsformål 
med plankrav, sammen med 
naboeiendommene som ligger på 
samme platå. I bestemmelsene åpnes 
det for inntil 50 boenheter konsentrert 
bebyggelse, i kombinasjon med 
forretning. 

Aronnes  

1.14 16/6039-189 26.11.17 Jørn Håvard Hanssen 28/49 

(Aronnesveien 
166) 

LNFR Boligformål/sosial boligbygging Endring anbefales ikke.  

Sosial boligbygging skal i hovedsak skje 
i ordinære boligområder. Fremtidig 
boligpotensiale i Aronnesområdet er så 
stort at gruppen ikke kan se at det er 
behov for å sette av arealet til bolig ved 
denne revisjonen. Det er heller ikke 
ønskelig å åpne for mer boligbygging på 
denne siden av 
Aronnesveien/Holstbakkveien. 

Elvebakken, inkl. Bukta og Amtmannsnes 

1.15 

 

12/1755-12 07.08.14 August Bull 31/367 og 31/366 Forretning/ 

kontor, reguleringsplan for 
Elvebakken sentrum 
(planid 19990010) 

Bolig Endringene anbefales ikke. 

 

Området vurderes som mindre egnet for 
flere boliger mtp. plassering i forhold til 
lufthavna og støy både fra fly og spesielt 
helikoptertrafikk. Høyderestriksjoner på 
området kan også være utfordrende 
mtp. boligbygging. 

 

En endring av arealformål vil kreve 
endring av gjeldende reguleringsplan. 
Dette anbefales ikke. 

12/1755-14 22.08.14 Elvebakken Bygdelag 31/367 og 31/366 Forretning/kontor, 
reguleringsplan for 
Elvebakken sentrum 
(planid 19990010) 

Bolig 

31/479 Forretning/kontor, 
reguleringsplan for 
Elvebakken sentrum 
(planid 19990010) 

Fotballbinge og grendehus 

 

Innspillet erstattes av nytt innspill fra 
2017. 

15/5508-7 10.03.16 August Bull 31/367 og 31/366 Forretning/kontor, 
reguleringsplan for 
Elvebakken sentrum 
(planid 19990010) 

Boligformål 

16/6039-31 13.03.17 Elvebakken bygdelag 31/479 og 31/367 Forretning/kontor Frittliggende småhusbebyggelse 
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1.16 15/5508-30 09.02.17 Jan Eilif Wisløff/Marit 
Wisløff 

Deler av 31/479 Forretning/kontor, 
reguleringsplan for 
Elvebakken sentrum 
(planid 19990010) 

Frittliggende boligbebyggelse I likhet med foregående innspill, 
anbefales det heller ikke her at man gjør 
endringer I gjeldende reguleringsplan for 
å tilrettelegge for flere boliger. 

1.17 16/6039-31 13.03.17 Elvebakken bygdelag 31/743, 593, 595 
og 557 

Deler av Øyra 
industriområde 

Industri Bolig konsentrert (leiligheter) Industriområdet ligger klart separert fra 
boligområdet, selv om det er nært, og 
bør bevares i denne revisjonen. For 
kommunen som helhet er behovet for 
næringsarealer større enn behov et for å 
tilrettelegge for flere boliger. 

1.18 16/6039-86 29.05.17 Siv.ing. Ole Hammari AS 34/252, 339, 227, 
228, 319 

(Raipasveien) 

LNFR Boligformål, 10-15 nye enheter Administrasjonen anbefaler ikke at 
området endres til boligformål. Det ligger 
ikke i tilknytning til eksisterende utbygde 
områder, og ligger innenfor areal som er 
foreslått som kjerneområder landbruk i 
denne revisjonen. 

Planutvalget anbefaler i forbindelse med 
førstegangsbehandling av plan at deler 
av innspillet tas til følge.  

 

34/252 og 34/339 er satt av til spredt 
bebyggelse med to boenheter.  

1.20 16/6039-169 17.11.17 Elvebakken bygdelag Generelt innspill  Bygdelaget ønsker at kommunen myker 
opp de strenge byggeforskriftene som 
gjelder for Elvebakken. (Mønehøyde, 
gesimshøyde, skiferkrav, størrelse på 
garasje, muligheter for ombygging av 
hus på nordsiden av E6) 

Elvebakken er et viktig 
dokumentasjonsområde for 
gjenreisningsbebyggelse, og 
byggeskikk. En oppmyking av 
reguleringsbestemmelsene slik 
bygdelaget ønsker vil undergrave 
intensjonen i planen  

1.21 16/6039-220 07.05.18 Naboer i Linehøyden og 
Ankerveien  

Del av 30/120 Grønnstruktur, 
hensynssone: båndlegging 
etter kulturminneloven, 
områdefredning 
Amtmannsnes 

Ønsker å flytte eiendomsgrensa for 
30/120 inntil 6 meter mot nord. 
Arealformål for arealet som havner 
utenfor ønskes endret til boligformål, så 
tilgrensende naboeiendommer kan 
kjøpe tilleggsareal.  

Innspillet tas ikke til følge. Området i 
bakkant av husene inngår i 
fredningsområdet på Amtmannsnes. De 
fleste eiendommene forholder seg til 
eiendomsgrensen, mens to av 
eiendommene har gjort inngrep og tatt i 
bruk mye mer av arealet innenfor den 
fredede sonen enn det er bedt om i 
innspillet.  
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Alta Øst 

1.22 15/5508-33 27.02.17 Terje Hansen 38/100 

(38/481, 434,467 
og 197) 

Tørrfossen 

LNFR Bolig Det anbefales ikke at området endres til 
boligformål. Eiendommen 38/100, 
38/481 og 38/434 bærer likevel preg av 
å være boligbebyggelse og ikke 
landbrukstilknyttet, så i plankartet 
foreslås arealet endret til nåværende 
spredt boligbebyggelse. Dette 
tydeliggjør at eiendommene skal nyttes 
til boligbebyggelse, samtidig som det 
ikke åpnes for etablering av flere 
boenheter. 

 

Eiendommene 38/467 og 38/197 
foreslås ikke endret i denne revisjonen. 
Disse er per i dag ubebygde, og der er 
registrert flere kulturminner innenfor 
eiendommene. Eiendommene bør derfor 
bevares som grønne lunger mellom 
bebyggelsen. 

 

Planutvalget ønsker å avsette 38/481 og 
38/434 til boligformål. 

 

38/100, 38/481 og 38/434 er endret til 
nåværende boligbebyggelse i tråd med 
faktisk bruk av eiendommene. 

1.23 16/6039-29 12.03.17 Beate Kristensen og 
Morten Hansen 

Deler av 33/1 og 
33/374 

Myrullveien 

Idrettsanlegg Bolig (tilleggsareal) Endringen anbefales ikke.  

Området er avsatt til idrettsanlegg, og 
det er viktig at arealet bevares med 
tanke på fremtidig behov.  

1.24 16/6039-167 17.11.17 Espen Lampe 33/100 

Kaiskuru  

Hovedsakelig LNFR, noe 
idrettsformål 

Deler av eiendommen ønskes 
omregulert til boligformål. Mulighet for 
adkomst både via Mardalsveien og fra 
veier i Kaiskuru. 

Endringen anbefales ikke. Eiendommen 
er i hovedsak avsatt til LNFR, og er i 
revidert plan foreslått som kjerneområde 
landbruk. Eiendommen ligger i hovedsak 
på motsatt side av skianlegget i 
Kaiskuru enn øvrig bebyggelse.  

Planutvalget anbefaler at den delen av 
eiendommen som naturlig tilhører 
utvidelse av Kaiskuru boligområde skal 
settes av til bolig. Dette er ivaretatt i 
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gjeldende plan. Planstatus videreføres 
som i dag. 

1.25 16/6039-205 19.12.17 Haldde arkitekter AS, på 
vegne av Bjøro Utvikling 
AS 

33/211, 658, 149, 
20, 21 (Bruflaten) 

33/20 Boligformål med 
plankrav, 5 eneboliger 

 

33/211, 658, 149, 21 
Grønnstruktur 

Boligformål, 12 eneboliger Innspillet ble trukket i møte mellom 
administrasjonen og innspiller.  

 

I stedet for boliger, ønskes området 
ivaretatt som friområde. Samtidig ønsker 
innspiller å kunne tilrettelegge for økt 
bruk av friområdet, undervisning og 
kunnskapsformidling knyttet til tre 
stammers møte og de viktige biotopene 
som finnes her utløpene fra Altaelva og 
Tverrelva møtes. 

 

I planforslaget er arealet som var avsatt 
til boligformål med plankrav endret til 
kombinert bebyggelse og anlegg med 
plankrav, mens grønnstrukturen er 
videreført. 

1.26 16/6039-102 22.06.17 HR Prosjekt AS 38/234 

(Lathari) 

LNFR Boligformål, med krav om 
detaljregulering 

Området anbefales ikke endret. Ligger 
ikke i tilknytning til områder som er 
bebygget, og heller ikke i et område der 
det er ønskelig med fortetting. Deler av 
området havner innenfor kjerneområde 
landbruk i planforslaget. 

1.27 16/6039-206 22.12.17 Beate Monsen 38/187 

(Lathari) 

LNFR Boligformål med tanke på fremtidig 
utbygging av boliger. Ber om at innspillet 
blir vurdert, og at de kontaktes mtp. 
befaring. 

Området anbefales ikke endret. Veien til 
friluftsområdet på Lathari krysser 
gjennom området. 

Å tilrettelegge for flere boliger i dette 
området er ikke i samsvar med 
kommunens arealstrategi.  

Nærområdet 

Kåfjord, Kvenvik og Mathisdalen 

1.28 15/5508-22 24.11.16 Thor Helmer Larsen 25/13 LNFR Boligformål Området har en passe størrelse og 
beliggenhet til at det kan la seg gjøre å 
etablere noen boenheter som spredt 
bebyggelse. Det er behov for flere 
boliger i Kvenvik.  

Eiendommen er foreslått avsatt til spredt 
boligbebyggelse med 3 boenheter. 

16/6039-227 06.07.18 Presisering av foregående innspill. 
Eiendommen ønskes avsatt til LNFR – 
spredt bebyggelse, med 3-4 boenheter. 
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1.29 15/5508-23 29.11.16 Kvenvik Bygdelag   Tilrettelegge for mer boligbebyggelse i 
Kvenvik. 

Det er sett på flere muligheter for 
realisering av nye boligtomter i Kvenvik. 
Det største potensialet finnes i det 
eksisterende boligområdet. Her er det 
flere ledige tomter i gjeldende 
reguleringsplan, samt potensiale for 
noen flere tomter dersom planen 
revideres.  

16/6039-228 11.06.18 Bygdelagene i Kåfjord og 
Kvenvik (inkl. Mathisdalen) 

14/54 LNFR Ønskes avsatt til boligformål i privat regi. Området anbefales ikke avsatt til 
boligformål. Det bør ikke tilrettelegges 
ytterligere for boligbygging i områder 
som ikke ligger i tilknytning til 
eksisterende sosial infrastruktur. I 
Kåfjord anbefales det at ny utbygging 
skjer inne i bygda. 

Del av 15/25 ved 
Stokstadbakken 
boligfelt  

LNFR Arealet for utvidelse av Stokstadbakken 
boligfelt ønskes utvidet, og antall 
boenheter foreslås øket fra 5 til 15 nye 
boenheter. 

Stokstadbakken boligfelt foreslås utvidet 
noe mer, og antallet økes til 10 
boenheter. 

Del av 15/49 Detaljregulering for Kreta 
sør boligområde.  

 

Avsatt til boligområde med 
plankrav i 
kommuneplanens 
arealdel. 

Bygdelagene foreslår at 
reguleringsplanen oppheves, og at 
arealet settes av til spredt 
boligbebyggelse med 5 boenheter. 

Utfordringene som gjør at boligområdet 
foreløpig ikke har latt seg realisere er de 
samme om området skulle avsettes til 
spredt bebyggelse.  

Kommunen har regulert området til 10 
tomter, og anbefaler at 
reguleringsplanen videreføres. 

15/147 (oversiden 
av veien) 

KPA: 

Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål, 
hensynssone 
reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde. 

 

Reguleringsplan for 
Hesthagen, Kåfjord: 

Allmennyttig formål – 
institusjon. 

Arealet foreslås endret til LNFR – spredt 
boligbebyggelse, med 2-3 boenheter. 

Arealet er godt egnet for 
boligbebyggelse, og ligger nært til 
skolen. Den gjeldende 
reguleringsplanen foreslås opphevet, og 
hele arealet omkring sykehjemmet 
forslås endret til fremtidig boligformål 
med krav om detaljregulering.   

 

På grunn av grunnforhold og rasfare i 
Kåfjord, og kostnader som påløper for 
utredning og dokumentasjon av 
byggegrunn, anbefales det 
reguleringsplan fremfor spredt 
bebyggelse. Antall boenheter er også 
foreslått større, og kombinasjon av 
konsentrert småhus og eneboliger. 

15/35 Sykehjems-
tomta 

 Arealet foreslås endret til LNFR – spredt 
boligbebyggelse med 2 tomter. 
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14/58 og 15/59 
Storvikeidet 

LNFR Eiendommene ønskes endret til LNFR – 
Spredt boligbebyggelse, med 5-7 tomter. 

Anbefales ikke. Se begrunnelse på 
14/54. 

Kvenviknes 
industriområde 

Fremtidig næringsformål, 
krav om detaljregulering 

Arealet ønskes endret til spredt 
boligbebyggelse med 5 tomter. 

Det er fremdeles behov for Kvenviknes 
som sjøretta industriområde. Det er 
igangsatt forberedelser til å starte opp 
regulering av området. 

Endring til boligformål anbefales ikke. 

25/13 

Kvenvik 

LNFR LNFR-spredt boligbebyggelse med 3 
tomter. 

Innspillet er lagt inn i plan, se 1.24. 

25/34 

Kvenvik 

LNFR LNFR – spredt boligbebyggelse, med 2 
tomter 

Innspillet anbefales ikke lagt inn. 

Kvenvikveien går gjennom eiendommen 
i dag, og det er usikkert hvilke 
konsekvenser industriområdet på 
Kvenviknes vil ha for denne 
eiendommen, med tanke på tiltak på 
dagens vei, eller eventuelt ny vei i 
bakkant. 

Eiendom mellom 
Fv. 18 og 25/70 
(ikke angitt 
eiendomsnummer 
og 
hjemmelshaver) 

 Ønskes avsatt til spredt 
boligbebyggelse, uten forslag til antall 
tomter. 

Inngår er avsatt til 
Naturområde/Verneskog i 
reguleringsplan for Kvenvikbakken. 
Endring anbefales ikke. Området er en 
viktig skjerming mellom boligene og 
trafikkstasjonen. 

15/91 

Mathisdalen 

LNFR LNFR – spredt boligbebyggelse, med 2 
tomt. 

Eiendommen ligger innfor nedslagsfelt 
for drikkevann, og i stor grad for nært 
Mathiselva til at arealet kan anbefales 
endret til boligbygging. Det er ikke tillat 
med tiltak nevnt i § 1-6 i 100 meters-
beltet langs Mathiselva. 

15/24 

Mathisdalen 

LNFR LNFR – spredt boligbebyggelse, med 1 
tomt. 

Endringen anbefales ikke. Nye boliger i 
Mathisdalen bør fortrinnsvis etableres i 
boligfeltet i Stokstadbakken. 

Kåfjord    Bygdelaget foreslår at Hesthagen ved 
skoleanlegget omreguleres til 
skoleformål, siden det ser ut til at de 
innregulerte boligtomtene på grunn av 
solforholdene ikke er attraktive. 
(Innspillet kommer fra bygdelaget, ikke 
fra grunneier.) 

Endringen anbefales ikke. Tomtene 
videreføres som boligformål i 
planforslaget. 

Kumyra/ 

Kvenvikmoen 

 Kumyra (ved enden av Kvenvikmoen 
ved motorsportområdene) bør åpnes for 

Det anbefales ikke tilrettelegging for 
Skytefelt på Kumyra. Skytebanene i 
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fremtidige skytefelt ved ev. økning av 
aktivitet, nyetableringer og /eller 
oppgraderinger. Fra bygdelaget sin side 
er det ønskelig å samle all støyende 
aktivitet lengst unna bebyggelsen. 
Bygdelaget ønsker at det legges en 
langsiktig plan for å flytte aktiviteten i 
retning Kumyra. 

Kvenvik er lovlig etablert, og planlegges 
ikke flyttet. 

Generelt Kåfjord Hensynssone Ras og 
skredfare i Kåfjord 

Aktsomhetsområdet for skred berører og 
hindrer utnyttelse av boligpotensialet i 
Kåfjord «sentrum». Dersom ikke NGI går 
inn og gjør en overordnet vurdering og 
ev. friskmelder området ønsker 
bygdelaget sterkt at det etableres en 
dialog angående boligpotensialet i 
Kåfjord, og at kommunen kan være med 
på et samarbeid med bygdelaget om å 
få gjort en felles kartlegging for de 
aktuelle områdene. 

Kommunen har forståelse for at 
manglende avklaring knyttet til 
aktsomhetsområdene er til hinder for 
utnyttelsen av boligpotensialet som er 
lagt in som spredt bebyggelse i 
gjeldende kommuneplanens arealdel. 

 

Nye boliger som foreslås i Kåfjord, 
anbefales realisert gjennom 
detaljregulering, slik at man for et større 
antall boliger får gjort de nødvendige 
kartlegginger.  

Øvre Alta  

1.30 15/5508-10 07.04.16 Rambøll Norge AS 24/123 LNFR Boligformål, om lag 11 tomter á 1,5 daa Innspillet tas ikke inn i planforslaget. 

Arealstrategien for Øvre Alta videreføres 
med mer bebyggelse i områdene ved 
skolen, på østsiden av E45. 

Eiendommen 24/123 ligger innenfor 
foreslått avgrensning for Kjerneområde 
landbruk i Øvre Alta. 

1.31 15/5508-28 21.01.17 Ove Simensen 34/295 LNFR Bolig, om lag 15-20 tomter Innspillet tas ikke inn i planforslaget. 

Arealstrategien for Øvre Alta videreføres 
med mer bebyggelse i områdene ved 
skolen, på østsiden av E45. 

Eiendommen 24/295 ligger innenfor 
foreslått avgrensning for Kjerneområde 
landbruk i Øvre Alta. 

1.32 15/5508-35 16.03.17 Eiby Bygdelag   Nye arealer til boligformål i Eiby og 
nærliggende områder 

Det er ikke kommet inn konkrete forslag 
til nye arealer for boligbygging i Eiby. I 
folkemøtet i Øvre Alta kom det også 
sterke signaler om at selv om man 
ønsket nye boliger i Eiby, må E45 
gjennom på plass først. Siden trase 
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gjennom Eiby ikke er 100 % avklart per i 
dag, anbefaler administrasjonen at 
lokalisering av nye boligområder i Eiby 
gjøres når flere avklaringer er på plass 
knyttet til E45. 

1.33 16/6039-46 15.03.17 Jo-Tore Lampe Deler av 24/218 LNFR Boligformål Innspillet tas ikke inn i planforslaget. 

Arealstrategien for Øvre Alta videreføres 
med mer bebyggelse i områdene ved 
skolen, på østsiden av E45. 

Eiendommen 24/218 ligger innenfor 
foreslått avgrensning for Kjerneområde 
landbruk i Øvre Alta. 

1.34 16/6039-48 16.03.17 IL Frea 24/207  Minner om tidligere avtale og ber om at 
eiendommen avsettes til idrettsformål og 
at det inngås skriftlig avtale mellom Alta 
kommune og IL Frea om overtakelse av 
eiendommen. 

 

Ber om at det avsettes nye arealer til 
boligformål i Øvre Alta for å 
imøtekomme den unge befolkningen 
som ønsker å bosette seg her. 

Tidligere avtale angående samesiidaens 
arealer vil bli tatt hensyn til. Arealet 
endres i planforslaget til fremtidig 
idrettsformål. Mtp. avtaler mellom Alta 
kommune og IL Frea er prosesser som 
går uavhengig av 
kommuneplanarbeidet.  

 

Behovet for mer areal til boligformål 
tolkes som behov for flere boliger. Det er 
også kommet innspill om at det bygges 
leiligheter i Øvre Alta, så innspillet 
imøtekommes ved å sette av litt nytt 
areal ved eksisterende bebyggelse, og 
øke antall boenheter i avsatte områder 
ved å tilrettelegge for en blanding 
mellom eneboliger og konsentrert 
småhusbebyggelse (to-manns/fire-
mannsboliger). 

1.35 16/6039-67 19.04.17 Karianne Johansen Del av 24/127 Jord og skogbruk 
(reguleringsplan for Øvre 
Alta del I og II) 

Boligformål 

 

Allerede avsatt utvidelse av Lærer 
Rustens vei anses som dekkende for 
behovet. Innspillet tas ikke inn i 
planforslaget. 

1.36 16/6039-126 17.10.17 Håvard Killi Deler av 22/1/0 LNFR Boligformål, 3-6 tomter Innspillet tas ikke inn i planforslaget.  

1.37 16/6039-139 06.11.17 Rune Haldorsen Deler av 24/101 
og 24/170, nord 
for ny adkomstvei 

LNFR Boligformål Innspillet anses som uproblematisk i 
forhold til jord- og skogbruksinteresser. 
Arealet settes av til fremtidig spredt 
boligbebyggelse for to tomter. 
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1.38 16/6039-153 15.11.17 Stig-Rune Larsen Deler av 22/20 og 
22/35 

LNFR Ønskes avsatt til boligformål Innspillet tas ikke inn i planforslaget. 
Tilrettelegging for mer boligbygging bør 
skje der man teknisk og sosial 
infrastruktur. I dette området er det også 
mulige nærføringsulemper mtp. 
avfallsanlegget på Stengelsmoen. 

1.39 16/6039-207 04.01.18 Heidi Nilsen Røst Øvre Alta – 
generelt innspill 

 Det er et ønske fra flere som ønsker å 
bosette seg i Øvre Alta at det også 
bygges leiligheter i dette området, for å 
tilrettelegge for de som av ulike årsaker 
ikke har mulighet til å kjøpe enebolig. 

Innspillet imøteses i planforslaget ved å 
øke boligpotensialet i allerede avsatte 
områder. Dette gjøres ved å åpne for en 
andel to- og firemannsboliger i tillegg til 
eneboliger. 

Tverrelvdalen  

1.40 15/5508-26 01.02.17 Helene Granshagen 38/45 LNFR Bolig, om lag 10 tomter Inngår i kjerneområde landbruk i 
Tverrelvdalen. Anbefales ikke endret. 

1.41 15/5508-32 22.02.17 John Harald Skum 35/91 LNFR Bolig, ca. 12 tomter Arealet settes av til fremtidig boligformål 
med krav til detaljregulering, for 12 
eneboliger. Området ligger langt fra 
skolen, og langt fra Alta sentrum, men i 
nær tilknytning til eksisterende 
boligbebyggelse og idrettsanlegg. 

1.42 15/5508-34 13.03.17 Anne Karin Myreng 38/302  LNFR Bolig, ca. 8 tomter Anbefales ikke. Kjerneområde landbruk. 

1.43 16/6039-71 26.04.17 Lars Hapalahti Del av 35/42 LNFR og fremtidig 
boligbebyggelse med 
plankrav (Mobakken vest) 

Boligformål (utvidelse av Mobakken 
vest) 

Utvidelsen ble også vurdert ved forrige 
rullering av kommuneplanen. Det 
anbefales ikke ytterligere utvidelse av 
Mobakken mot vest. 

1.44 16/6039-75 05.05.17 Haldde Arkitekter AS på 
vegne av Svein Mjøen 

35/56 LNFR Frittliggende boligbebyggelse, 6-8 
tomter 

Innspillet anbefales ikke. Kjerneområde 
landbruk. 

Planutvalget anbefaler at eiendommen 
settes av til boligformål, med krav om 
detaljregulering. 

1.45 16/6039-114 31.08.17 Alta kommune, oppmåling 
og byggesak 

38/648 LNFR Boligformål Eiendommen er bebygd med en 
enebolig, og ligger i enden av et regulert 
boligfelt. Formålet endres til bolig. 

1.46 16/6039-136 03.11.17 Steinar Mathisen, på vegne 
av Tor og Åge Mathisen 

Deler av 38/223 
og  deler av 
38/224  

LNFR Deler av eiendommene foreslås avsatt til 
fremtidig boligbebyggelse, 6-8 
boenheter. 

Innspillet anbefales ikke. Ligger innenfor 
kjerneområde landbruk.  

1.47 16/6039-140 02.10.17 Henry Oluf Kristensen 38/270 LNFR Boligformål, forlengelse av Sagali 
boligfelt 

Innspillet anbefales ikke. Eiendommen 
inngår i kjerneområde landbruk for 
Tverrelvdalen. 
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1.48 16/6039-141 09.11.17 Olav og Turid Nilsen 35/17 LNFR Boligformål, 4-6 tomter Innspillet anbefales ikke. Kjerneområde 
landbruk 

1.49 16/6039-147 13.11.17 Leif Sivertsen og Tore 
Haldorsen 

38/176, 38/210, 
38/169 

LNFR Åpnes for boligbebyggelse Innspillet anbefales ikke. Deler av 
arealet ligger innenfor 100-metersbeltet 
til Tverrelva, hvor tiltak etter PBL § 1-6 
ikke tillates. Hoveddelen av de foreslåtte 
arealene ligger innenfor. avgrensningen 
av kjerneområde landbruk i 
Tverrelvdalen. 

 

Planutvalget anbefaler at det åpnes for 1 
boligtomt som spredt bebyggelse på 
38/176. 

1.50 16/6039-161 17.11.17 Vera Opgård 38/42 LNFR Ønsker mulighet til å fradele to 
boligtomter på eiendommen, i tilknytning 
til eks. bebyggelse på eiendommen. 

Det anbefales ikke å endre eiendommen 
til spredt boligbebyggelse for å fradele to 
tomter. Behovet for tomter i dette 
området anses som dekket gjennom 
pågående reguleringsprosess for 
Kvitberget boligfelt og fremtidig 
utbygging av Svennbakken/Fallsen.  

 

Planutvalget anbefaler at det åpnes for 
én ny tomt på eiendommen. 

1.51 16/6039-179 17.11.17 Ole Hammari på vegne av 
Stine Hedvig Moland 

35/47 LNFR, spredt boligbygging Ønskes avsatt til boligformål, ca. 10 
boliger 

Området anbefales videreført som 
spredt bebyggelse, med noe økt 
potensiale. 

1.52 16/6039-204 11.12.17 Frantz Jakob Rygh 38/231 LNFR Boligformål (På den delen som ligger 
nord for Borrasveien) 

Anbefales ikke. Ligger innenfor foreslått 
avgrensning for kjerneområde landbruk. 

1.53 16/6039-217 13.04.18 Alta kommune 
v/samfunnsutvikling 

35/44 og 56 LNFR Beslutning om stopp av privat 
planinitiativ oversendt som innspill til 
kommuneplanens arealdel. Ønske om 
tilrettelegging av 2 eneboliger på 35/44 
og 5-8 eneboliger på 35/56. 

Innspillet er delvis det samme som 
16/6039-75. 

Innspillet anbefales ikke. Kjerneområde 
landbruk. 

Planutvalget anbefaler at det åpnes for 3 
boligtomter på 35/44.  

 

35/56 foreslås avsatt til boligformål med 
plankrav, se også 1.44. 
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Distriktet 

Talvik 

1.54 16/6039-128 24.10.17 Martin Westmark 12/102 LNFR Boligformål, 1 tomt (grenser til 
Ressebakken boligfelt) 

Anbefales ikke lagt inn i denne 
revisjonen. Plasseringen nær 
Ressebakken boligfelt taler for endring, 
men dersom Ressebakken ikke kan 
bygges ut er det heller ikke ønskelig å 
sette av en boligtomt i dette området.  

Spørsmålet kan vurderes på nytt når 
man har en endelig avklaring på 
Ressebakken boligfelt. 

1.55 16/6039-130 27.10.17 Talvik arbeiderforening 

v/ Øystein Pedersen 

 LNFR, nedslagsfelt 
drikkevann 

Ønsker at det reguleres et nytt boligfelt 
mellom Storvannsveien 13 og 
Vassbotnveien. 

Det anbefales ikke regulert et nytt 
boligfelt her. Området ligger innenfor 
nedslagsfelt for drikkevann, og vil også 
føre til en uheldig sammenvoksing av 
boligbebyggelsen i Talvik og 
fritidsbebyggelsen ved Vassbotnveien. 

1.56 Sentrum av Talvik  Det er behov for at det settes av areal til 
fortettingstomter i Talvik sentrum 

Det er i gjeldende plan lagt opp til at det 
kan fortettes med 10 tomter i Talvik 
sentrum. Dette er privat grunn, så det er 
opptil grunneiere når eller om det 
fortettes.  

1.57 11/133 Offentlig privat 
tjenesteyting – Ridebane. 
Omfattet av 
områdeplankrav for Talvik 
sentrum 

Settes av til boligformål, konsentrert 
bebyggelse/leiligheter 

Områdeplankravet for Talvik sentrum er 
tatt ut, da dette trolig er til hinder for 
utvikling i Talvik. Arealet avsatt til OPT 
endres til boligformål i kommuneplanens 
arealdel, og gjeldende reguleringsplan 
for konsentrert bebyggelse på tomta 
videreføres. 

Innspillet er dermed ivaretatt, og noen 
uklarheter i dagens plan er ryddet av 
veien. 

1.58 Ikke presist angitt Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål- omfattet av 
områdeplankrav for Talvik 
sentrum 

Området ved båthavna ønskes 
omregulert til sentrumsområde for 
Talvik, mtp bygdepark, fellesareal etc. 

Området videreføres som kombinert 
formål, men det legges inn bestemmelse 
om hva området kan benyttes til, f.eks. 
tilrettelegging for småbåthavna på land. 

Områdeplankravet for Talvik sentrum 
anbefales fjernet, slik at dette ikke er til 
hinder for utvikling. 

 



 Vedlegg 1 til Planbeskrivelse, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 19 

 

2. Områder for offentlig eller privat tjenesteyting  

JOURNALPOST DATO AVSENDER GNR/BNR DAGENS FORMÅL ØNSKET ENDRING KOMMENTAR 

Generelt 

16/6039-88 31.05.17 Alta Swingklubb 29/222 OPT Alta Swingklubb minner om den store og 
mangfoldige aktiviteten som foregår i 
Folkets hus, og som det per i dag ikke 
finnes gode/egnede, alternative lokaler til. 
(mtp. husets fremtidige skjebne) 

Alle forsamlingslokaler (grendehus, 
bedehus, klubbhus etc.) som ligger på 
arealer avsatt til offentlig/privat 
tjenesteyting fått egne feltnavn og 
henvisning til bestemmelse om at disse 
arealene skal forbeholdes dette formålet. 
På denne måten kan områdene ikke uten 
videre tas i bruk til andre typer 
offentlig/privat tjenesteyting uten at det er 
gjennom en prosess hvor berørte parter får 
uttale seg. 

16/6039-104 26.06.17 NFU Alta lokallag v/Bjørn 
Graneng 

(Norsk forbund for 
utviklingshemmede) 

  Viser til at NFU over lengre tid har sett 
behovet for etablering av flere 
omsorgsboliger i Alta kommune, da det 
allerede er mangel på slike boliger i dag og 
utredninger viser at behovet for boliger vil 
øke dramatisk i årene som kommer. 

 

Bemerker også at de er fornøyde med 
planene for Marienlund 36-46, og ber 
politikerne i Alta om å prioritere 
utbyggingen på Marienlund ved å sørge for 
å sette av de nødvendige økonomiske 
rammene til etablering av bygg A og B i 
budsjett for 2018. 

Innspillet blir ivaretatt gjennom blant annet 
tiltak i kommunedelplan for helhetlig 
boligpolitikk. 

16/6039-127  Alta Kirkelige fellesråd   Minner om kapasitetsproblemer ved 
dagens gravlunder, og melder behov for 
min. 50 mål for etablering av ny gravlund, 
enten som en stor eller to mindre i sentral-
Alta. 

 

Kirkeverge Gunnar Tangvik deltar gjerne i 
arbeidsgruppen for å utrede egnede 
løsninger. 

 

Kirkeverge Gunnar Tangvik har vært med i 
arbeidet med å finne en ny gravlund for 
Alta by.  

I planforslaget er det lagt inn to alternative 
løsninger, hvor av en løsning vil bli 
videreført ved vedtak av plan. 
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Alta By 

Alta vest 

16/6039-18 08.03.17 Stiftelsen Betania, Alta Furulyområdet 

26/550, 414, 427, 
572 og 573 

Offentlig/Privat tjenesteyting Videreføres Betanias innspill og behov vurderes i 
områderegulering for Bossekop. I 
planforslaget for kommuneplanens arealdel 
er Bossekop sentrum avsatt til 
sentrumsformål. 

Betaniaområdet 

27/3 

Kombinert bebyggelse- og 
anleggsformål (offentlig/privat 
tjenesteyting, bolig) 

I hovedsak videreføres (Offentlig/privat 
tjenesteyting?) 

Betania Vest  

27/353, 466, 879, 
880, 295, 300, deler 
av 3 

Bolig/kombinert Fortettingsareal, eksisterende bebyggelse 
saneres. Arealformål beholdes. 

Betania øst 

27/793, 960, 301, 
1107 

Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål 

Boligformål 

Fortettingsareal, eksisterende bebyggelse 
saneres.  

16/6039-61 23.03.17 Åsen Barnehage, Bossekop Del av 27/1367 
langs Skoleåsen 

Grønnstruktur Parkering Området anbefales videreført som 
gjrønnstruktur. 

Elvebakken 

16/6039-31 13.03.17 Elvebakken bygdelag Deler av 31/621 ved 
Elvebakken skole 

Grønnstruktur Offentlig eller privat tjenesteyting, 
tilrettelegging for flerbrukshall og basishall 

Utbygging av flerbrukshall og basishall ved 
Elvebakken skole er vedtatt i 
kommunestyret, og kommunen skal 
regulere og bygge ut hallene. Hvor mye av 
grønnstrukturen ved dagens skoleområde 
som må endres på grunn av utbyggingen 
tas som en del av reguleringsprosessen. 

Alta Øst 

16/6039-105 26.06.17 Kronstad vel Del av 33/9 
(Gammelplassen) 

Offentlig eller privat 
tjenesteyting (fremtidig) 

Endres til lekeområde for større unger, 
som i foregående versjoner av 
kommuneplanens arealdel. Det pekes på 
viktigheten av å ha arealer avsatt som kan 
fungere som frilekeplass for barn, og 
samtidig være en grønn lunge i 
nærområdet. 

Området er i gjeldende kommuneplanens 
arealdel avsatt til offentlig privat 
tjenesteyting, med krav om 
detaljregulering. Detaljregulering for 
området ble vedtatt 22.05.2018. 

Innspillet anbefales ikke. 
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3. Råstoffområder  

 JOURNALPOST DATO AVSENDER GNR/BNR DAGENS FORMÅL ØNSKET ENDRING KOMMENTAR 

3.1 15/5508-1 11.01.16 Finnmarkseiendommen   Det vises til at det er generelle 
utfordringer ved forvaltning av 
bygdeuttak, Eksemplifisert med 
Bjørnstad grustak i Tverrelvdalen. 

FeFo har gitt Alta last AS tillatelse til å 
drifte uttaket for en kortere periode. 
Selskapet har tatt på seg ansvaret etter 
mineralloven om å rapportere uttak, og 
har stått for opprydding. Samtidig plikter 
Alta Last å selge masser til 
privatpersoner og gårdbrukere bosatt i 
Tverrelvdalen – nettopp for å i møte-
komme kommunens planbestemmelse. 
Det er også sendt melding til 
Mineraldirektoratet om uttak, slik avtalen 
var. 

 

Bygdeuttak er også omfattet av 
minerallovens bestemmelser.  

At et uttaksområde er regulert til 
bygdeuttak innebærer normalt ikke noen 
plikt for grunneier til å gi særskilte 
rettigheter til en gruppe til å hente ut 
masser gratis.  

Innspillet tas til etterretning. Intensjonen 
for at det ble avsatt bygdeuttak var at 
det spesielt i nærområder og distrikt 
skulle være områder som bønder og 
andre kunne hente sand og grus. Det 
var i utgangspunktet tenkt en eller flere 
som skulle ha ansvaret for uttakene. Se 
for øvrig vurdering gjort for innspill fra 
Direktoratet for mineralforvaltning i 
kap.2. 

-- 16/6039-39 13.03.17 Direktoratet for 
mineralforvaltning 

Råstoffområder  Forvaltning av ikke-fornybare ressurser: 

Kommunen bør så langt det er mulig 
unngå å båndlegge registrerte 
mineralressurser som tilrettelegger for 
nedbygging av forekomster, eller legger 
begrensninger for fremtidig utnyttelse av 
forekomstene. 

 

Råstoffområder: 

Kommunen bør ha en oversikt over hvor 
langt frem i tid eksisterende massetak 
og råstoffområder dekker behovet for 
byggeråstoff i kommunen, som grunnlag 
for vurdering av behovet for nye 

Innspillene tas til etterretning. Det er ikke 
behov for å ha bestemmelser som er 
regulert gjennom annet lovverk. 
Bestemmelsene for råstoffutvinning er 
foreslått endret, for å bedre samsvare 
med minerallovgivningen.  

 

Det er lagt inn et eget avsnitt i 
planbeskrivelsen om råstoffområder og 
hvor langt frem i tid eksisterende 
områder dekker behovet i kommunen. 
Underveis i planprosessen har noen 
forutsetninger endret seg, og det vil 
derfor være behov for en egen utredning 
og lokalisering av nye uttaksområder i 
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framtidige uttaksområder. 

Masseuttak kan medføre ulemper for 
nærområdet, og DMF mener derfor det 
er viktig å benytte eksisterende 
massetak fullt ut, både for å utnytte 
ressursen best mulig, men også for å 
unngå mulige konflikter som evt. nye 
områder kan medføre. 

 

Bestemmelser: 

I gjeldende kommuneplan er det i 
bestemmelsene beskrevet hva 
detaljplanen for områdene skal omfatte. 
DMF mener at bestemmelsene er for 
detaljerte for flere av bestemmelsene 
som omhandler driftsforhold. Detaljerte 
driftsbestemmelser etter plan- og 
bygningsloven er uheldig blant annet 
fordi dette vil kunne legge hindringer for 
drifta og føre til en økt grad av 
dispensasjonssøknader. Kommunens 
merknader til søknad om driftskonsesjon 
kan ivaretas gjennom vilkår i 
konsesjonsvedtaket. DMF ber 
kommunen om å endre bestemmelsene i 
dagens arealdel pkt. 2.7.1 i revisjonen. 

etterkant av kommuneplanvedtaket.  

 

3.2 16/6039-62 06.04.17 Ove Simensen 34/49 Volden, 
Raipas 

LNFR og Råstoffutvinning, 

Sikringssone: Nedslagsfelt 
drikkevann (hele eiendom) 

Hensynssone: Bevaring 
kulturmiljø (liten del)  

Råstoffutvinning (hele arealet), Fjell og 
jordmasser 

Det er allerede avsatt område for dette 
formålet på omsøkte område og like i 
nærheten som dekker behovet i lang tid 
fremover, og det pågår reguleringsplan 
for området. Området ligger også 
innenfor restriksjonsområde for 
drikkevannskilde, noe som skaper 
usikkerhet. Området anbefales ikke 
utvidet. 
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3.3 16/6039-72 28.04.17 Stein Design AS/Rune H. 
Pettersen 

35/1/153 Råstoffutvinning, krav om 
felles planlegging 

Tilrettelegging for caravanplass og 
parkering, samt scooteroppbevaring 

Arealer avsatt til råstoffutvinning skal 
forbeholdes råstoffutvinning, og der er 
uheldig å lage en «øy» med annet 
formål inne i et avsatt råstoffområde. 
Dette kan legge begrensninger for 
mulighetene til å utvinne skiferressursen 
i området. 

 

Planutvalget har gitt midlertidig 
dispensasjon til formålet, som gjelder 
inntil vedtak av kommuneplanens 
arealdel. Ved arealet avsatt til 
råstoffutvinning, er det satt av et stort 
areal for tilrettelegging for 
caravanoppstillingsplass og 
fritidsboliger. Området er, i likhet med 
råstoffområdet i Detsika og resten av 
Bollo hytteområde, omfattet av et krav 
om utarbeidelse av felles 
områderegulering. Det er 
administrasjonens anbefaling av 
områdeplankrav og arealformål 
videreføres som i gjeldende plan.  

   

Det er viktig både av hensyn til 
mineralressursene og av hensyn til 
friluftsinteressene og 
reindriftsinteressene i området at 
arealbruken videreføres som forutsatt, 
og at den samlede områdeplanen for 
Bollo blir utarbeidet. 

Planutvalget har i 
førstegangsbehandling av arealdelen 
vedtatt at dispensasjonen skal 
videreføres. 

 

For å løse dette, er det lagt inn en 
bestemmelse for råstoffområdet i 
Detsika (BRU23), som sikrer at 
tillatelsen gitt gjennom midlertidig 
dispensasjon gjelder inntil samlet 
områdeplan for Bollo er utarbeidet. 
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3.4 16/6039-130 26.10.17 Talvik Arbeiderlag v/Øystein 
Pedersen 

  Det må settes av areal bor bygdegrustak 
for Talvik i Melsvik. Der er gode 
grusforekomster både på øversiden og 
nedsiden av E6. 

Statens vegvesen skal regulere et 
midlertidig uttaksområde i Melsvika for 
restmasser, som i hovedsak består av 
knust fjell, fra utbyggingen av E6 som 
behøver viderebehandling for å kunne 
benyttes. Det vurderes at området i 
Melsvika ikke egner seg for å ha et 
bygdegrustak, men at det må lokaliseres 
et nytt område til dette formålet i 
Talvikområdet. 

 

-- 16/6039-156 16.11.17 Tor Håvard 
Sund/Skogbrukssjefen i 
Finnmark og Kvænangen 
kommune 

  Forslag til bestemmelse og retningslinjer 
i arealdelen knyttet til bruk av 
nyopprettet deponiområde på Holmen. 
Se innspill i ESA for formulering. 

Innspillet er tatt til etterretning. Det er 
lagt inn en ny bestemmelse om 
håndtering av overskuddsmasser i 
forbindelse med reguleringsplaner og 
større tiltak. 

 

3.5 16/6039-188 29.11.17 Alta Skiferbudd SA   Alta Skiferbrudd ønsker i fremtiden å 
kunne etablere seg i nærheten av der 
skiferressursene ligger, og Pæska er da 
et naturlig område. Skifernæringen 
ønsker i samarbeid med Alta kommune 
og FeFo å se på muligheten for å kunne 
sikre etablering av nye administrasjons- 
og produksjonsbygg, samt 
lagringsområder av råvarer og 
ferdigvarer i Pæska. 

 

Det åpnes i bestemmelsene for at Alta 
skiferbrudd kan etablere hele sin 
virksomhet i området Pæska. Dette vil 
kreve detaljregulering. 

Det er ikke avsatt et særskilt område 
med plankrav, avgrensning av 
reguleringsplanen avklares i forbindelse 
med oppstart av regulering. 

Alta skiferbrudd ønsker å starte en 
prosess med deponering av jordmasser 
på et skissert område i Pæska der 
næringen ønsker å lokalisere seg i 
fremtiden. Dette for å komme i gang 
med en utfylling av et område som har 
stort nok grunnareal til det næringen 
trenger for å kunne etablere seg der. 

 

Skifernæringen har startet en prosess 
med rydding av skrot som har ligget 
rundt om i bruddene. Neste skritt er å 
planere ut gamle brudd med naturlige 
masser. Avslutning av gamle brudd kan 

Det er ikke kommet konkrete innspill til 
deponiområder i Pæska eller andre 
steder. Det kan ikke tillates deponi uten 
at det er laget en plan for hvor my 
masser som kan deponeres, og hvilke 
typer masser det er snakk om. Behov for 
deponi i forbindelse med tilrettelegging 
av tomt i Pæska kan avklares i 
forbindelse med detaljregulering. 
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gjøres ved å starte deponering av 
naturlige jordmasser som er tilpasset 
omkringliggende terreng og natur. 

 

Alta kommune har tidligere godkjent 
deponering av masser opp Pæskalia for 
oppbygging av ny vei, men det burde 
legges til rette for andre aktuelle 
deponeringsområder for jordmasser i 
skiferbruddene i Pæska, Stilla og 
Detsika. 
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4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

JOURNALPOST DATO AVSENDER GNR/BNR DAGENS FORMÅL ØNSKET ENDRING KOMMENTAR  

Generelt 

16/6039-186 24.11.17 Albert og Ellen Vekve   Det må iverksettes rassikring på østsiden i 
Skillefjord. 883 er for ofte stengt i forhold til 
ras som går, særlig på vinter.  

 

Behov for utvidelse av parkeringsplass på 
Storekorsnes. 

Sikringstiltak langs riks- og fylkesveier er et 
statlig ansvar som det bevilges midler til 
gjennom NTP. Skillefjorden er et 
problemområde og bør prioriteres.  

 

Utvidelse av parkeringsplass på 

Storekorsnes betinger endring av 
gjeldende reguleringsplan. En mindre 
endring av reguleringsplanen for utvidelse 
av parkeringsplassen ble vedtatt høsten 
2018. Kommunalteknikk er på saken. 

16/6039-216 19.03.18 Alta kommune, Brann 31/113 og del av 
31/804 

Områdeplan for Bukta industri 
og kommunikasjonsområde: 
avsatt til Lufthavn generelt. 

Behov for øvingsfelt på 5-7 mål for Alta 
brannvesen. Fire forslag/alternativer til 
avsatt område på Skillemo. 

Arealet er avsatt til lufthavnsformål, og er 
ikke aktuelt å endre til øvingsfelt. 

Det er heller ikke aktuelt å endre 
Amtmannsnes (verneområde) eller 
Aronnes (Kjerneområde landbruk) 

Arealet på Lathari kan være aktuelt, 
dersom det ikke er behov for utvidelse av 
glattkjøringsområdet. 

 

Det anbefales at hovedalternativet for 
øvingsfelt fremdeles er Skillemo. 

Del av 30/52 
(Amtmannsnes) 

Kommuneplanens arealdel: 

Grønnstruktur. Hensynssoner: 
reguleringsplan skal fortsatt 
gjelde, og innenfor 
områdefredning etter 
kulturminneloven og 
verdensarvområde 
Amtmannsnes. 

 

Detaljregulering for 
Amtmannsnes: 

Offentlig friområde,  

Hensynssone 
Bevaringsområde mtp. 
kulturminner 

Del av 28/33 (Flaten 
gård) 

LNFR – hensynssone landbruk 

Del av 38/365 
(Latharimoen) 

Offentlig – privat tjenesteyting 
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Vei 

12/1755-10 06.12.13 Alta kommune, 
kommunalteknikk 

  Stenging av Mardalveien ut på E6 ved 
Tørfossen bru, som beskrevet i 
kommuneplanens arealdel, blir ikke 
gjennomført. 

Tas til orientering. Det er gjort et forsøk fra 
kommunalteknikk på å stenge vegen, men 
dette gikk ikke pga. logistikk-
/kapasitetsproblemer ved Sagfossbrua. 
Dersom nye kollektivtrase mellom Kaiskuru 
og Mardalsveien bygges vil dette kunne 
aktualiseres på nytt. Forslaget om å stenge 
vegen kan derfor fremdeles ligge inne som 
et planlagt tiltak i kommuneplanens 
bestemmelser. 

15/5508-17 03.10.16 Avd. for samfunnsutvikling   Vegtrase RV93 Eiby Se tekst i ESA. Dette bør være et prioritert tiltak da 
behovet er stort samt at vegen har skiftet 
status til E45. Statens vegvesen har 
bevilget planleggingsmidler for utarbeidelse 
av ny reguleringsplan på strekningen 

mellom Kløfta og Skillemo.  

16/6039-138 06.11.17 Randi Holten Avlastningsveien  Foreslår at avlastningsveien legges om, 
med bru over Elvestrand, og følger Altaelva 
på Raipas-siden. Se innspill i ESA. 

Alternative vegtraseer har blitt vurdert i 
forbindelse med konsekvensutredningen 
for vedtatt avlastningsveg som er politisk 
vedtatt. Det vurderes derfor som uaktuelt å 
vurderes alternative traseer på nytt. 

16/6039-172 17.11.17 Bygdelagene i Kåfjord og 
Kvenvik 

Bil og sykkelveier  Gamle E6 ønskes som fylkesvei fordi det 
er både sykehjem, skole (fra høsten 2018), 
flere bondegårder og en del annen 
næringsvirksomhet langs veien. 

Den gamle E6 traseen er omklassifisert til 
Fylkesveg. 

16/6039-210 01.02.18 Bjørg Solheim Riise 26/146 Vei Arealet ønskes endret til boligformål med 
tanke på tilleggsareal til tilgrensende 
boligeiendom mot nord. Arealet er satt av 
til adkomstvei eiendommene på 26/248 og 
26/259, men disse eiendommene har i dag 
adkomst fra Altaveien/E6 og forslagsstiller 
ber derfor om at arealet endres til 
boligformål. 

Anbefales ikke endret.  

Parkering 

15/5508-19 24.10.16 Alta og omegn turelag   Utvidelse av parkeringsplass i Nedre Stilla, 
parkeringsforhold ved Sombybrua 

Sombybrua har gruppa tidligere vurdert 
(ikke behov for utvidelse, men bedre fysisk 
opparbeidelse). Nedre Stilla har tidvis 
dårlig kapasitet og gruppa anbefaler at 
denne utvides. 
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16/6039-124 11.10.17 Hakkstabben og Altneset 
bygdelag 

  Parkering Altneset: I forbindelse med 
etablering av fergeleiet på Altneset vil det 
være behov for parkering og 
oppstillingsplass for biltrafikk, samt 
toalett/venterom 

 

Kaianlegget på Altneset anbefales avsatt til 
havneformål (er i dag LNF).  

Innenfor området som avsettes bør det 
være plass til etablering av noen 
biloppstillingsplasser og ev. 
venterom/toalettfasiliteter.  

Konkret plassering må vurderes nærmere 
og avklares gjennom 
enkeltsaksbehandling. 

Parkeringsplass Storekorsnes: For 
beboere i Rognsund er det naturlig at 
Storekorsnes forblir trafikk-knutepunkt for 
persontrafikken. Kapasiteten på dagens 
parkering er liten, i tider med stor utfart er 
parkeringsplassen overfylt og folk tyr til 
nødløsninger og setter sine biler i 
innkjørsler til privatpersoner, langs veien, i 
havneområdet, i inn- og utkjørsel fra 
parkeringa, og det hender at noen blir 
parkert inne. 

Utvidelse av parkeringsplass på 

Storekorsnes betinger endring av 
gjeldende reguleringsplan. En mindre 
endring av reguleringsplanen for utvidelse 
av parkeringsplassen ble vedtatt høsten 
2018. Kommunalteknikk er på saken. 

16/6039-130 26.10.17 Talvik Arbeiderlag 
v/Øystein Pedersen 

Talvik 
skole/barnehage 

LNFR Utvide arealet avsatt til barnehage/skole for 
å øke arealet til parkering ved 
barnehage/skole. 

Utvidelse av P-plass ved scooterløypestart 
er tidligere anbefalt. Dette vil kunne bidra til 
å avlaste parkeringsplassen ved skolen 
noe. 

 

Etablering av nye parkeringsplasser i 
tilknytning til skolen vil trolig måtte skje på 
dyrket mark, noe som ikke er 

ønskelig. Det er parkeringsplasser i 
gangavstand tilknyttet kirke og 
samfunnshus som må kunne benyttes. 

 

Vei til Småvannet anbefales ikke gjort om 
til kommunal veg. 

Trafikksikkerhet 

16/6039-130 26.10.17 Talvik Arbeiderlag 
v/Øystein Pedersen 

  Det må reguleres inn et gangfelt fra E6 til 
Talvik skole. Det er mye trafikk i 
tidspunkter skolen starter og slutter. 

G/S-veg mellom E6 og skolen erlagt inn i 
planforslaget. 
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Kollektiv/gange/sykle 

16/6039-24 11.03.17 Folkehelsekoordinator i Alta   Div. innspill angående kollektivtrafikk, 
gang- og sykkeltilrettelegging, strand- og 
elvepromenade, byløypa. 

Etablering kollektivfelt langs hovedveier: 
Dette vurderes i dag som lite aktuelt, men 
kan bli det i fremtida. 

Sykkelveg m/fortau langs E6 (separasjon 
av myke trafikanter):  

Dette vil kunne være en fremtidsrettet 

løsning for de gang- og sykkelvegene som 
har størst trafikk. Økt bruk av el-sykkel gjør 
at behovet øker. I samråd med Statens 
vegvesen bør det plukkes ut aktuelle 
strekninger hvor man i første omgang kan 
teste dette ut (piloter).  

Kollektivtrase Mardalsveien-Kaiskuru:  

Videreføres i planforslaget. 

Gang- og sykkeltrase med bru over 
Altaelva:  

Hvorvidt dette er aktuelt må vurderes i 
forbindelse med utarbeidelse av 

reguleringsplan for avlastningsvegens 
parsell 3 (Kjosveien- Alta bru). 

Trase for gående og syklende mellom 
Fjellveien-Amtmannsnes:  

Det har tidligere vært gjort et forsøk fra 
kommunen på å regulere denne, men 
arbeidet stoppet som følge av uavklart 
vernestatus (kulturminner). 
Verneplanarbeidet er nå avsluttet og man 
må i forbindelse med forvaltningsplanen for 
området se på muligheten for å få etablert 
en snarvei gjennom området. 

Strand-o g elvepromenade:  

Dette vurderes avklart i gjeldende plan. 

Byløypa innenfor sentrumsområdet: 
Byløypetraseen er lagt inn i plankart, og 
det er lagt inn bestemmelser som skal 
hindre nedbygging. 
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Kommunalteknisk anlegg 

15/5508-15 06.09.16 Grunnforvalter i Alta 
kommune 

35/237 Kommuneplan: Boligformål, 
hensynssone reguleringsplan 
skal fortsatt gjelde 

 

Reguleringsplan for Mobakken, 
Industri og renseanlegg (planid 
19980052): Kommunalteknisk 
virksomhet 

Pumpestasjonen tas ut av drift etter 
utbygging av når ny avløpsledning i 
Tverrelvdalen er ferdigstilt. Vurdering av 
fremtidig status for eiendommen. 

Området kan omdisponeres til 
utbyggingsformål (næring).  

Det foreslås samtidig at gjeldende 
reguleringsplan (Mobakken industri og 
renseanlegg planid 19980052) oppheves, 
og at øvrige arealformål videreføres i 
kommuneplanens arealdel. 

16/6039-112 22.08.17 Kommunalteknikk   Behov for snødeponi på sentrum  Det er behov for å ha flere midlertidige 
områder for lagring av snø på sentrum. 

Dette løses best gjennom at 
kommunalteknikk fremmer en søknad om 
endring av gjeldende reguleringsplan for 
Alta sentrum. 
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5. Grønnstruktur og LNFR (inkludert spredt bolig/fritid/næring) 

 JOURNALPOST DATO AVSENDER GNR/BNR DAGENS FORMÅL INNSPILL KOMMENTAR 

Generelt 

 15/5508-6 11.03.16 Barn og unges 
representant, Alta 
kommune 

  Hensynssone omkring Byløypa Det foreslås nye bestemmelser knyttet til 
byløypa, som skal sikre at ny utbygging 
ikke hindrer fortsatt drift av byløypa. 

 16/6039-59 30.03.17 Reinbeitedistrikt D-22 
Fiettar 

  Støtter tidligere avgitt innspill fra distrikt 
30 C Østre sone (nr 24 i merknadsheftet 
til planprogram) 

 

Bemerker at de fremdeles er i mot 
utbygging av Stjernevatn vannkraftverk 
på grunn av den samlede påvirkning fra 
alle utbygginger og arealbeslag i 
distriktet. 

Se kommentar til innspill fra sone 30 C. 

 16/6039-151 15.11.17 Offroad Finnmark   Som en følge av den økte 
sykkelaktiviteten i skog og mark har 
behovet for en overordnet plan meldt 
seg. Per nå er det fritt vilt ute i terrenget, 
noe som øker slitasjen mer enn 
nødvendig. En plan kan angi hvilke stier 
som kan benyttes til sykling o hvordan 
de vedlikeholdes. 

 

Offroad Finnmark ønsker å spille inn at 
stiene langs Altaelva er viktige for både 
syklister, joggere og turgåere. Slitasjen 
er stor og det er behov for vedlikehold. 

 

Offroad Finnmark håper at man i 
fremtiden tar hensyn til stiene når det 
bygges langs elva. Skal det bygges 
på/ved stien, må det følge med en plan 
for omlegging av stien. 

Gjennom bestemmelsene åpnes det for 
enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv, 
etter søknad. 

 

Det stilles også krav til omlegging av 
eksisterende stier/løyper der slike 
berøres av planer eller tiltak. 

 

Innspillet anses som ivaretatt i 
planforslaget. 

 16/6039-171 17.11.17 Finnmark skogselskap   Finnmark skogselskap vil understreke at 
vi i langt større grad enn tidligere må 
ivareta og verne om skogen og 
skogarealene i kommunen.  

 

Innspillet tas til orientering. 
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Vi kan ikke omdisponere mer 
skogarealer i Alta dersom vi ønsker at 
skogen fremdeles skal være en del av 
altasamfunnet. 

 

Se hele innspillet i ESA.  

 16/6039-201 06.12.17 Skogbrukssjefen i 
Finnmark og Kvænangen 

Generelt  All skog i Alta kommune har status som 
verneskog etter skogbrukslovens § 12. 
Skogen tjener som vern mot skred og 
ras, elvebrudd, skadeflom, sandflukt 
eller særlig til vern for annen skog, 
dyrket jord eller bebyggelse mm. (både i 
bebygde områder og i LNFR) 

 

Skogbrukssjefen opplever at skog som 
vern i økende grad blir lite hensyntatt og 
foreslår presiseringer i bestemmelsene 
til kommuneplanen arealdel: 

 

Tillegg til 4.1.1: Hogst av trær og andre 
tiltak vurderes etter skogloven  

 

Innspillet tas til orientering. 

Retningslinjen til bestemmelse 4.1.1 slår 
fast at jord- og skogloven gjelder i 
områder avsatt til grønnstruktur. Det skal 
derfor ikke være nødvendig å ha 
bestemmelser for dette. 

Grønnstruktur 

Alta by 

Alta vest (Bossekop, Gakori og Hjemmeluft) 

5.1 15/5508-13 14.07.16 Sture Ellingsen 27/194  Grønnstruktur Deler av arealet omdisponeres til 
boligformål, mtp. tilleggsareal til 
boligtomt 27/526. 

Grønnstrukturen må beholde 
snarveisfunksjonen. Etter befaring ble 
det konkludert med at innspillet ikke kan 
innvilges. 

5.2 16/6039-76 09.05.17 Vidar Kristoffersen / Alta 
hybelbygg AS 

Del av 27/12 Grønnstruktur Boligformål, mtp utbygging av leiligheter Det er viktig å ivareta grønne lunger i de 
bebygde områdene. Etter hvert som 
omgivelsene bygges ned, vil viktigheten 
av dette arealet bli større. Området har 
en viktig snarveifunksjon. 

 

Arealet foreslås videreført som 
grønnstruktur. Dersom grendelaget 
ønsker å tilrettelegge området kan dette 

5.2 16/6039-121 25.09.17 Gamle Bossekop 
grendelag 

Del av 27/12 Grønnstruktur Gamle Bossekop Grendelag har i flere 
omganger engasjert seg for å beholde 
grøntområdet som er avsatt i bakken 
mellom snuplassen i enden av 
Moreneveien og adkomsten til 
Moreneveien 31, som går fra 
Bossekopveien. 
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I lys av utviklingen som skjer i 
nærområdet nå, med utbygging på 
Skansen-eiendommen og Nielsen-kaia, 
se grendelaget et ekstra stort behov for 
å beholde grøntområdet. 

 

Grendelaget ønsker å komme med 
konkrete forslag til bruk av området, og 
har også spilt dette inn til Plan for fysisk 
aktivitet, idrett og friluftsliv og til planen 
Friluftsliv for alle, der forslagene er 
skissert. 

 

Området har vært brukt til lek, aking, 
hyttebygging, og har fungert som en 
viktig snarvei. Ønske for utvikling av 
området er klatrestativ, trimapparater, 
trapp/sti gjennom området, tilrettelegge 
med benker som utsiktspunkt på det 
flateste området – pause i spaserturen, 
barnehageutflukten, joggeturen etc.  

gjøres etter søknad, i tråd med 
bestemmelser for grønnstruktur. 

5.3 16/6039-146 13.11.17 Hege Marie Igeland og 
Jørn Eilertsen 

Del av 26/86 øst for 
26/317 

Grønnstruktur Endres til boligformål, tilleggsareal til 
26/317 

Innspillet anbefales ikke. 

Det er ikke ønskelig med mer 
bebyggelse ut mot svingen. 

Komsaflata 

5.4 16/6039-53 23.03.17 Fagansvarlig byggesak Del av 29/1 ved 
Kvileskogen 

Boligformål Endres til eksisterende bruk, dvs. 
Byløype, grønnstruktur og felles 
adkomst 

Plankartet er oppdatert i tråd med 
innspillet. 

5.5 16/6039-58 28.03.17 Skaialuft vel Del av 27/50 
v/Skaialuftveien 

Bolig Ønskes avsatt til lekeplass Anbefales ikke. Ligger rett ved trafikkert 
kryss, med adkomst til industriområde 
og voksenopplæring. 

5.6 16/6039-109 17.07.17 Nord Ekspedisjon AS 27/51 (deler av 
området) 

Grønnstruktur Avsettes til næring/turisme i forbindelse 
med NORD Ekspedisjons satsning på 
lavterskel reiselivsvirksomhet. 

Området beholdes som offentlig 
friområde, det er ikke ønskelig med 
privatisering av området.  

 

Enkel tilrettelegging er ikke i strid med 
planen, men det må ikke tillegges 
private rettigheter til trengsel for 
allmennheten. 

16/6039-222 28.05.18 Skaialuft vel 27/51, 171 og 472 Ønsker å komme med et innspill om 
viktigheten av å bevare Skaialuftfjæra 
for allmennheten. Området har stor verdi 
som tur- og friluftsområde, og har 
potensiale til å kunne brukes av Altas 
befolkning i større grad enn i dag. 
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Skaialuft vel anbefales at alle de nevnte 
eiendommene avsettes til grøntstruktur, 
og ønsker også å komme i kontakt med 
kommunen angående opparbeiding og 
forskjønning av området slik at det kan 
bli mer tilgjengelig enn i dag. 

Aronnes 

5.7 16/6039-22 09.03.17 Tom og Tanja Skoglund, 
Frank og Anne-Karin 
Halvorsen 

Deler av 32/114 Grønnstruktur Boligformål, 1 enebolig Området framstår som en forlengelse av 
boligarealet. Formål endres til 
nåværende boligformål. 

5.8 16/6039-122 28.09.17 ASU/Reidar Olsen 32/361 og 32/392 Grønnstruktur Mulig feil i plankart? Omkringliggende 
eiendommer, og eksisterende bruk tilsier 
at eiendommene skal ha boligformål. 

Gjennomført mindre endring av 
kommuneplanens arealdel høsten 2018, 
oppdatert til boligformål. 

5.9 16/6039-175 17.11.17 Geitramsveien vel 32/1 (grenser blant 
annet til 32/500) 

Boligbebyggelse, 
hensynssone 
reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde 

 

Reguleringsplaner for 
Aronskogen og 
Aronskogen del 2: 
Klimavernsone, og en del 
Grendelekeplass 

 

Geitramsveien vel har hørt at det er 
kommet forslag om å bygge ned 
furuskogen langs Einegjerdet og 
boligfeltene Aronskogen og 
Geitramsveien. 

 

Grendelekeplassen fungerer som felles 
lekeplass for de tre boligfeltene 
Aronsletta, Aronskogen og 
Geitramsveien. Lekeplassen er det 
eneste grøntarealet i nærområdet som 
er egnet til lek og spill, der barna ikke 
trenger å krysse sterkt trafikkerte 
bilveger. 

 

Furuskogen fungerer i dag som 
klimavernsone, og er en viktig 
skjerming/buffer mot industriområdet på 
andre siden av veien.  

Geitramsveien vel ønsker at 
klimavernsonen og grendelekeplassen 
skal bestå som i dag. 

Området er avsatt til grønnstruktur i 
gjeldende reg.plan.  

Området bør beholdes som 
grønnstruktur, siden det inneholder 
lekeplasser for boligområdet, og det gir 
skjerming mellom boligområdet og 
industriområdet øst for Einegjerdet. 

5.10 16/6039-176 17.11.17 

 

 

 

 

 

Roger Skarvik 32/1  Se innspill fra Geitramsveien vel. Se kommentar på 5.9 

32/1 inntil 32/442 Klimavernsone i 
reguleringsplan for 
Aronskogen 

Ønsker å utvide egen boligtomt mot øst, 
for å sikre at adkomsten som er regulert 
i FA4 ikke i fremtiden skal havne hos 
tredjepart. 

Eiendommen er sikret adkomst gjennom 
den regulerte FA4. Siden FA4 kun er 
adkomst til denne eiendommen vil det 
trolig være lite problematisk for eiere av 
32/442 å kjøpe arealet som den 
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regulerte adkomsten ligger på.  

 

Utvidelse av boligtomten forutsetter en 
endring av reguleringsplan for 
Aronskogen. Det anbefales ikke å legge 
av tilleggsareal til boligeiendommen. 
Området ønskes bevart som viktig 
grønnstruktur. Dersom området mot 
formodning skulle vurderes som aktuelt 
for boligformål i fremtiden, vil en 
utvidelse av 32/442 nå kunne være til 
hinder for en god utnyttelse av arealet.  

Elvebakken 

5.11 16/6039-66 19.04.17 Kjetil Jørgensen Krane 30/29 (to arealer) Kommuneplanens 
arealdel: 

Boligbebyggelse, 
hensynssone 
reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde 

 

Reguleringsplan for 
Amtmannsnes: 

Klimavernsone og Felles 
lekeareal 

Boligformål Foreslått endring forutsetter endring av 
gjeldende reguleringsplan.  

 

Arealene er ikke opparbeidet, og har 
naturlig vegetasjon som er en viktig verdi 
i nærområdet.  

 

Endring kan ikke anbefales. 

5.12 30/22 og 30/56 Felles lekeareal Boligformål Området er avsatt til lekeplass i reg.plan, 
og er opparbeidet til dette. Nye 
lekeapparater ble satt opp i 2018. 
Området er flatt og egner seg godt til 
videre lekeområde.  

 

Området anbefales ikke endret. 

5.13 30/59, 30/25 og litt 
av 30/85 

Allmennyttig formål 
(Bygdehus for 
Amtmannsnes bygdelag), 
og Offentlig friområde 

Boligformål Må beholdes som grønnstruktur pga. 
passasje til skiløype og friluftsområde og 
uteareal for et fremtidig grendehus. 

 

Høst/vinter 2018 har bygdelaget ryddet i 
området og tilrettelagt akebakken for 
mer bruk. Dette understreker viktigheten 
av å ikke omregulere området til 
boligformål. 
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5.14 16/6039-66 19.04.17 Kjetil Jørgensen Krane Del av 31/102 

Altagårdsbakken 

Friluftsområde (på land) 

(Sandfallet 
reguleringsplan) 

Boligformål, 2 tomter Arealet ligger i tilknytning til et 
eksisterende boligområde, i et område 
der det ikke er så stort potensiale for nye 
boliger. Planadministrasjonen anbefaler 
derfor at det legges inn areal for to nye 
tomter i den vestre delen av det 
foreslåtte området. Arealet lengst mot 
øst bevares, for å sikre koblingen fra 
boligområdet og opp mot Sandfallet.  

 

Endringen forutsetter endring av 
reguleringsplan for Sandfallet, som må 
gjennomføres som egen prosess. 

15/5508-38 06.04.17 Alta kommune, 
samfunnsutvikling 

Del av 31/102 Friluftsområde (på land) 

Alta øst 

5.15 15/5508-36 13.02.17 Roy Knutsen 33/455 
v/Heggveien 

Grønnstruktur Boligformål, tilleggsareal Den nordlige delen av området 
anbefales endret til boligformål. 

Resten bevares av hensyn til 
eksisterende snarvei gjennom området. 

5.16 16/6039-41 24.02.17 Svein Eirik Moe Deler av 33/578 

v/Bjørkeveien 

Grønnstruktur Frittliggende småhusbebyggelse, med 
tanke på fradeling av 1 tomt 

Etter befaring ble det konkludert med at 
tomten bevares som grønnstruktur. 

Alle boligeiendommene er ligger langs 
en linje, og en endring bryter denne 
linjen. Dette kan føre til flere ønsker om 
å utvide boligareal i grønnstrukturen, 
som vil være negativt for områdets verdi 
som nærfriluftsområde. 
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LNFR (inkl. spredt bolig/fritid/næring) 

Generelt 

5.39 16/6039-70 27.04.17 Alta trekkhundklubb Finnmarksløpet  Kartfesting av traseen ut av sentrum, og 
ev. alternative traséer dersom elva ikke 
fryser. 

Finnmarksløpets løypetrase er allerede 
avmerket i dagens arealplan og sikres 
ytterligere når det skal utarbeides 
detaljreguleringsplaner o.l. Den delen 
som går ned Svennebakken er i dag 
sikret gjennom vedtatt reguleringsplan for 
nye E6 

 

5.40 Boligtomter for 
hundekjøring 

 Er fornøyd med kommunens satsning på 
tomter for hundekjørere, og ønsker at det 
settes av en til to lokaliteter for 
hundekjørertomter med god avstand til 
hverandre, der det er mulighet for å 
etablere inntil to kenneler. 

Innspill om flere tomter til hundekjørere er 
vurdert, men anbefales ikke i denne 
omgang. 

 

Dette kan vurderes på nytt, dersom det 
kommer konkrete forslag til områder hvor 
dette kan tilrettelegges uten fare for stor 
støypåvirkning på naboer etc. 

 

Alta by 

Alta vest 

5.17 15/5508-20 28.11.16 Hans Jørgen Strøm 27/262 

Skoddevarre 

LNFR Del av eiendom, ca. 25 000 m2, settes av 
til Næringsvirksomhet, eks. verksted for 
maskinentreprenører, utsalg av 
anleggsutstyr, landbruksmaskiner, 
teknologi for miljøproduksjon etc. 

Området er et aktivt landbruksområde. 
Det er ikke ønskelig å bryte opp dette for 
å tilrettelegge et lite næringsområde. Det 
er allerede avsatt areal for dette på 
Altahøyden, og en reguleringsprosess er 
på gang.  

 

Området anbefales beholdt som LNFR 
område. 

5.18 16/6039-44 17.03.17 Siv.ing Ole Hammari 
AS/Leon Donatello 

27/188, 27/76 og 
27/892 

Thomasbakken 

LNFR – Hensynssone 
landbruk 

Campingformål Området er definert som kjerneområde 
landbruk. Det er dårlig trafikkadkomst til 
det omsøkte området og grenser inntil 
hensynssonen til Altaelva. Kort avstand til 
eksisterende campingplasser i Alta (Øvre 
Alta).  
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Området anbefales beholdt som LNFR 
område. 

5.19 16/6039-60 03.04.17 Normann Margido 
Halvorsen 

Del av 27/289 

Elvestrand 

LNFR – Hensynssone 
Landbruk 

Boligformål, 1 tomt Området inngår i kjerneområde landbruk. 

 

Anbefales beholdt som LNFR område, 
uten bestemmelser om spredt 
bebyggelse. 

Aronnes 

5.20 15/5508-25 18.01.17 Ørjan Bie-Nilsen 32/56 

Knut Kvens 
vei/Nygjerdet 

LNFR – Hensynssone 
landbruk 

2-3 boligtomter Området inngår i kjerneområde landbruk. 

 

Anbefales beholdt som LNFR område, 
uten bestemmelser om spredt 
bebyggelse. 

5.21 15/5508-29 21.01.17 Ove Simensen 32/14 

Knut Kvens vei 

LNFR LNFR – spredt boligbebyggelse, eller 
Frittliggende boligbebyggelse 

Området inngår i kjerneområde landbruk.  

 

Området anbefales beholdt som LNFR 
uten bestemmelser om spredt 
bebyggelse. 

5.22 16/6039-174 17.11.17 Knut og Synnøve T. 
Andersen 

32/5  

Nygjerdet 

LNFR – Hensynssone 
landbruk 

LNFR-Spredt boligbebyggelse for 
fradeling av 3 boligtomter, på den delen 
av eiendommen som ikke består av 
dyrkbar mark. (Innspillet angir eiendom 
32/14, men det gjelder 32/5) 

Området inngår i kjerneområde landbruk. 
Det foreslåtte området ligger også inntil 
traseen for fremtidig avlastningsvei over 
Aronnes. Aronneskjosen går gjennom 
den nordlige del av eiendommen 
(Hensynssone bevaring naturmiljø). 
Denne er en viktig del av den blågrønne 
strukturen på Aronnes, og med 
klimaendringene vil disse kjosene bli 
enda viktigere å ta vare på. 

  

Området beholdes som LNFR område. 

5.23 16/6030-190 26.11.17 Jørn Håvard Hansen 32/76 

 

LNFR – Hensynssone 
landbruk 

Ønskes endret til næringsformål Området inngår i kjerneområde landbruk, 
og foreslått endring vil dele et 
sammenhengende område i to. 

 

Anbefales beholdt som LNFR område. 
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Alta øst 

5.24 15/5508-2 og 
16/6039-65 

15.02.16 Paul Håkon Nilsen 39/48 LNFR – hensynssone 
Reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde 

 

Naturvernområde på land, 
reguleringsplan for 
Transfarelvmoen (planid 
19980073) 

1 boligtomt Området er avsatt som naturvernområde 
i egen reguleringsplan. En endring krever 
endring av gjeldende reguleringsplan. 
Naturvernområdet på Transfarelvmoen er 
viktig å bevare. Saken er tidligere 
behandlet særskilt (ordinære 
enkeltsaksbehandling) med negativt 
resultat. Planutvalget har tidligere sagt ja 
til dispensasjon, et vedtak som ble 
opphevet av Fylkesmannen i Finnmark. 

 

Det anbefales ikke endring. 

Planutvalget anbefaler at det åpnes for 
en boligtomt her.  

 

Dette kan ikke gjøres gjennom 
kommuneplanens arealdel, da det 
forutsetter endring av en gjeldende 
reguleringsplan.  

5.25 15/5508-8 08.12.15 Isabell R. Pedersen 38/402 LNFR – Hensynssone 
Landbruk, og gul 
flystøysone 

Ønsker at det åpnes for etablering av 1-2 
boligtomter på eiendommen. 

Eiendommen er feilaktig avsatt til 
kjerneområde landbruk/LNFR. Både 
denne eiendommen og tilliggende 
eiendommer langs E6 kan settes av til 
nåværende boligbebyggelse i tråd med 
faktisk bruk. 

 

Arealet avsettes etter en vurdering til 
nåværende spredt boligbebyggelse, hvor 
det i utgangspunktet ikke åpnes for 
etablering av flere tomter. Dette gjelder 
også eksisterende boliger nord vest for 
veien. 

5.26 16/6039-43 15.03.17 Maria Helen Hansen og 
Jan Richard Andreassen 

38/303 LNFR – Hensynssone 
landbruk 

Boligformål, med tanke på fradeling av 2 
tomter 

Området er avsatt til kjerneområde 
landbruk. Avkjøring mot E6 har dårlig 
oversikt, det bør ikke legges flere boliger 
inntil denne avkjørselen. 

 

Det anbefales ikke endring. 

5.27 16/6039-55 23.03.17 Johan Anders Mienna 38/284 og 38/294 LNFR LNFR – Spredt boligbebyggelse, mtp 
fradeling av 3-4 boligtomter 

Området er LNFR. Mot nord grenser 
eiendommen inntil naturvernområde 
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(naturreservat). Eiendommen har ingen 
adkomst. Området er omgitt av svært 
viktige friluftslivsområder. Området 
brukes mye i friluftsammenheng. 

 

Det anbefales ikke endring. 

5.28 16/6039-158 17.11.17 Hildegun D. Thomassen 38/105  Ønsker at eiendommen settes av til 
spredt boligbebyggelse, med 1 boenhet. 

Området inngår i kjerneområde landbruk. 

 

Anbefales beholdt som LNFR område, 
uten bestemmelser om spredt 
bebyggelse. 

5.29 16/6039-202 02.11.17 Alta kommune, 
oppmåling og byggesak, 
på vegne av søker. 

Tilleggsareal fra 39/1 
til 39/65 

LNFR Ønsker tilleggsareal til eiendommen for 
hestehold. Oppmåling og byggesak har 
behandlet søknaden og avslått den, med 
begrunnelse at fradelt eiendom senere 
kan omsettes fritt eller omdisponeres til 
bolig. Finnmarkseiendommen er uenig i 
denne vurderingen, og sier at en 
eventuell festeavtale for fradelt eiendom 
ville hatt vilkår som kun tillater hestehold. 
En overføring av festeretten vil måtte 
godkjennes av FeFo etter nevnte vilkår. 
FeFo har bedt om at søknaden refereres 
som innspill til arealdelen. 

Området er en del av et 
sammenhengende skogsområde (de få 
som grenser mot Saltsjø i Finnmark). 
Søker eier betydelige arealer av samme 
karakter (39/47) som grenser til egen 
eiendom. Grenser mot naboeiendommer 
som vil bli berørt/sjenanse. Saken kan 
skape presedens for andre arealsaker 

 

Endring anbefales ikke. 

 16/6039-226 07.06.18 Nina Kleven 38/124 LNFR Ønskes endret til LNFR – spredt 
boligbebyggelse mtp etablering av 1-2 
nye boliger, i forlengelse av eksisterende 
areal til spredt bebyggelse.  

Det er fremdeles potensiale for spredt 
bebyggelse innenfor arealene avsatt til 
dette på Lathari. Det anbefales derfor 
ikke utvidelse av areal avsatt til spredt 
bebyggelse. 

Nærområdet 

Kåfjord 

5.30 15/5508-22 24.11.16 Thor Helmer Larsen 15/19 LNFR Hytte/Fritidsbolig Området ligger nordvendt til og gruppa 
vurderer området er lite egnet til 
hytteformål, mangler adkomst, noe 
skredfare. Denne lokalisering til 
hytteområde forringer kvaliteten til natur 
og friluftsliv i dette området. Det 
anbefales ikke endring av arealet til 
fritidsbebyggelse. 
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5.31 16/6039-103 25.06.17 Alta SSF/NMK Alta 15/25, 15/25/7, 15/85, 
24/1 og 25/1/9 

Arealene er i hovedsak 
avsatt til LNFR i gjeldende 
plan.  

 

En del av 15/25/7 er avsatt 
til Friområde, og deler av 
25/1/9 og 15/25/7 inngår i 
Nedslagsfelt drikkevann, 
sone Kvenvik. 

Arealene er markert i kart vedlagt 
innspillet, og ønskes avsatt til 
motorsportformål, med tanke på utvidelse 
av tilbudet ved Kvenvikmoen motorpark. 

Område 1 (nord for Motorparken): ønsker 
kunne tilrettelegge bedre for kjøring av 
snøscooter på vann om sommeren – 
sikkert tilbud i ordnede former. Området 
er også egnet for kjøring med MX-sykler 
om vinteren. 

Område 2 (sør og øst for motorparken): 
Etablering av enduroløype for MC og 
snøscooter, og anlegge område for Trial. 
Muligheter for å bruke deler av 
Langvannet til konkurranser på vannet, 
både Watercross med snøscooter og 
Båtsport (Vannjet, Vannscooter) 

Område 1: 

Område ligger inntil riksvegen og er lite 
konfliktfylt i forhold til LNFR. 

 

Anbefales avsatt til idrettsanlegg. 

 

Område 2: 

Deler av området benyttes i dag til 
skytebane. Området er også et viktig 
friluftsområde, samt nedslagsfelt for 
drikkevann. 

 

Pga. interessekonflikter anbefales 
området beholdt som LNFR. Endring av 
arealformål bør evt. skje gjennom 
detaljregulering. 

5.32 16/6039-159 17.11.17 Odd Walseth Generelt innspill LNFR Ønsker at det åpnes for bygging av 
fritidsboliger i Kåfjord, nå som skolen er 
lagt ned og boligfelt ikke blir opparbeidet. 

Interessekonflikter (friluftsliv, jordbruk, 
skogbruk, reindrift, naturmiljø). 

 

Behovet for fritidshytter i området 
vurderes ikke å være presserende.  
Skredfare i området begrenser også 
muligheter for etableringer.  

 

Det anbefales ikke at det åpnes for flere 
fritidsboliger enn det som allerede er satt 
av i gjeldende plan. 

5.33 16/6039-172 17.11.17 Bygdelagene i Kvenvik og 
Kåfjord 

Generelt LNFR Bygdelagene ønsker at det tilrettelegges 
for spredt boligbygging i bygdene, da 
dette vil gjøre det mer attraktivt for folk å 
bosette seg utenfor byen. Dette gjelder 
også i Mathisdalen, fordi det trengs folk til 
å drive landbruk. 

 

Bygdelagene vil gjerne være med på en 
gjennomgang av LNFR-områdene i 
Kåfjord, Mathisdalen og Kvenvik for å 
finne områder som kan avsettes til spredt 
boligbebyggelse, eller rent boligformål. 

Det ble gjennomført møte med 
bygdelaget 1. juni 2018 der innspill ble 
drøftet. Etter en vurdering anbefales ikke 
nye arealer til spredt boligbygging da det 
allerede er åpnet for spredt bebyggelse 
nord for kirka. Usikkerhet rundt 
grunnforhold og ras noe som gjør også 
mulighetene noe begrenset. Arealer ved 
Kråknes/Storvikeidet er vurdert, men 
anbefales ikke. 

 

Framtidig boligområde ved sykehjemmet 
avsettes imidlertid i planforslaget.  
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Se mer detaljer innspill med begrunnelse 
i innspill 1.29. 

 

--- Kreta friluftsområde  Ønskes prioritert opparbeidet i henhold til 
reguleringsplan. 

Innspillet tas til orientering. 

5.34 Skytebanene på 
Kvenvikmoen 

 Bygdelagene ønsker at aktiviteter som 
foregår på skytebanen på Kvenvikmoen 
hadde vært lagt til andre steder uten nær 
bebyggelse. Arealet kunne så frigis til 
boligbygging. Om det ikke lar seg gjøre, 
ønsker bygdelagene begrensninger i 
skytetiden på banene, og at man sikrer 
større avstand mellom turstien til 
Sakkoban og nærliggende skyteområder.  

Området på Kvenvik egner seg meget 
godt til skyteformål mht., sikkerhet, 
restriksjoner osv. Flere organisasjoner 
har investert store summer og lagt ned 
mye dugnadsarbeid for skyteaktiviteten i 
dette området.  

 

Endringer anbefales ikke. 

 

5.35 Halddeveien  Halddeveien har store begrensninger ift. 
Parkering, som gir utfordringer ved at det 
parkeres uti veien og på private 
eiendommer. Kan turveien legges i 
slakere terreng, slik at man kunne 
parkere etter den første bakken, eller at 
turstien starter fra Crowes vei? 

Det er behov for ny parkering for Haldde. 
Det er satt av et areal i gjeldende 
kommuneplan for parkering ved kirka. 
Denne har vist seg vanskelig å realisere. 

 

Det foreslås derfor å flytte denne litt mot 
nord, og utvide eksisterende 
parkeringsareal på 15/88 (privat grunn). 

 

Det anbefales ikke endring av turveien for 
å tilrettelegge for parkering høyere oppe. 

 

Øvre Alta 

5.36 15/5508-24 28.12.16 Eva Paulsen 24/04, 24/35 og 
24/130 

LNFR Boligformål, kompensasjon for tapt areal i 
forbindelse med Rv 93. Arealet kan ikke 
lenger dyrkes. 

Området inngår i kjerneområde landbruk. 

 

Anbefales beholdt som LNFR område, 
uten bestemmelser om spredt 
bebyggelse. 

5.37 15/5508-25 18.01.17 Ørjan Bie-Nilsen 34/182 Eiendommen er avsatt til 
LNFR i kommuneplanens 
arealdel. 

Samtidig er den nordlige 
halvdelen av eiendommen 
avsatt til Friluftsområde 
(på land) og 
Kommunalteknisk 
virksomhet i 

2-3 boligtomter Området er et viktig friluftsliv og 
landbruksområde.  

 

I tillegg til ovennevnte forhold så ligger 
store deler av arealet innenfor 
aktsomhetskart for flom. Dagens 
arealformål anbefales opprettholdt i 
kommuneplan og reguleringsplan.  
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reguleringsplan for 
Holmen (planid 19980070) 

 

5.38 16/6039-70 27.04.17 Alta trekkhundklubb Øvre Alta (og 
hundeløyper generelt) 

 Sikre hensiktsmessige løypenett med 
gode passasjer mm, spesielt i forbindelse 
med arealer som går tapt på grunn av 
utbygging på Skillemo og 420kV linja. 
Mulig sikring av fremtidige traseer og 
behov. Klubben deltar gjerne på 
arbeidsmøter. 

Området i Altadalen er svært viktige 
friluftsområder (friluftsregistreringer), 
gode skogboniteter, viktige 
jordbruksområder mm. Det vurderes at 
LNFR områdene er godt ivaretatt – også 
for trekkhundmiljøet. I området med 
boligfelt avsatt til trekkhundmiljøet mener 
gruppa at det bør legges til rette god 
adgang i LNFR områder for utøvelser av 
trekkhundsporten. Kritiske 
krysningspunkt mm bør være konkret og 
det bør inviteres til møte med miljøet for 
videre diskusjon. Krysningspunkt for vei 
er ikke et arealpørsmål men 
forvaltningsspørsmål. 

 

LNFR områdene sikrer i stor grad 
mulighetene for hundekjøring. Ønskes 
ytterligere avklaringer kan 
trekkhundklubben komme med konkrete 
problemstillinger som kan vurderes 
gjennom ordinær saksbehandling.  

 

 

5.41 16/6039-79 11.05.17 Maria Sparboe og Roy 
Ugseth 

24/89, 23/32 og 23/35 LNFR Tilrettelegge for å kunne utnytte en av 
eiendommene til en eller flere utleiehytter 
for satsning på turisme tilknyttet 
hundekjøringsvirksomhet. 

Alle områder er viktige jord- og 
skogbruksområder.  

 

Endringer anbefales ikke. 

 

5.42 16/6039-125 12.10.17 Trasti & Trine Del av 22/1 LNFR Tillegg til dagens arealer for Trasti og 
Trine, med tanke på utviklingsmuligheter. 
Arealformål er ikke spesifisert i innspillet, 
men antagelig samme som 22/48. 

Området består av viktig friluftsområde 
og innehar gode skogboniteter. Adkomst 
til bakenforliggende (skogsveg) arealer 
må sikres.  

 

Endringer anbefales ikke. 

Planutvalget anbefaler å avsette det 
foreslåtte området til utvidelse av Trasti & 
Trine. 
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Området avsettes til kombinert 
bebyggelse og anleggsformål i likhet med 
øvrige deler av Trasti & Trines område på 
22/48. Det stilles krav om regulering for 
utvidelsen for å sikre at øvrige interesser 
er ivaretatt. 

5.43 16/6039-129 27.10.17 Alta Laksefiskeri IS   Bebyggelse langs Altaelva: Det må ikke 
tilrettelegges for noen turistbedrifter eller 
andre å etablere seg langs elva. Dette vil 
ødelegge for den fine naturopplevelsen 
og følelsen av eksklusivitet som 
eksisterer langs elva i dag. 

Altaelva er definert som hensynssone, 
det er ikke tillatt med snauhogst mot elva, 
det er ikke tillatt med nydyrking innenfor 
50 meters-beltet langs elva osv. Dette er 
en av flere grunner for å ivareta den fine 
naturopplevelsen som er langs 
vassdraget.  

 

Altaelva er allerede godt i hensyntatt i 
dagens arealplan gjennom at tilgrensede 
arealer til elva er avsatt til LNFR formål 
samt ulike hensynssoner (for eksempel 
befaring naturmiljø) dette er forhold som 
vil videreføres i ny arealplan.  

 

Innspillet anses ivaretatt. 

 

5.44 16/6039-155 15.11.17 GLØD Explorer  LNFR, hensynssone 
nedslagsfelt drikkevann 

Ønsker å kunne tilrettelegge 
terrengsykkelstier. Både for Altas 
terrengsyklister og for GLØDs fremtidige 
utvikling der terrengsykling både sommer 
og vinter vil være et 
hovedsatsningsområde. Tilrettelegging vil 
være små inngrep, primært å ta bort 
torv/humuslag i 60-80 cm bredde og fylle 
på grus for å skape et underlag som er 
lettsyklet for store og små og tåler mange 
syklister. Så langt det lar seg gjøre skal 
ingen trær tas ned. 

Tiltaket er melde- eller søknadspliktig, 
men vurderes ikke å komme i konflikt 
med LNFR. 

 

Arealet beholdes derfor som LNFR 
område. 
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5.45 16/6039-208 04.01.18 Ulf Kivijervi AS 34/74 LNFR Den ikke dyrkbare delen av eiendommen 
har vært benyttet som lagerområde for 
utstyr tilhørende Ulf Kivijervi AS de siste 
30 år. Utstyret består i hovedsak av 
bygge- og anleggsutstyr som er for 
arealkrevende til at det kan oppbevares 
på næringseiendommen på 
Aronneskjosen industriområde. Området 
forvaltes og vedlikeholdes av Ulf Kivijervi 
AS. 

 

Det har ved flere anledninger vært behov 
for å sette opp midlertidige bygninger 
som brakkerigg, lagertelt og containere 
på eiendommen, og Ulf Kivijervi AS har 
ved disse tilfellene søkt om dispensasjon 
fra arealformålet, og fått det innvilget. For 
å unngå dispensasjonssøknader i 
fremtiden, ønskes arealet omdefinert til et 
formål som passer den aktuelle og 
etablerte bruken av området. 

Merk: Det arealet som i dag dyrkes, skal 
fremdeles være avsatt til LNFR. 

Alta kommune legger til rette for å samle 
all virksomhet av denne karakter på 
Skillemo industriområde.  

 

Endring anbefales ikke.  

 

Planutvalget anbefaler at arealet settes 
av til næringsformål (Tradisjonell 
lager/industri). 

 16/6039-212 27.02.18 GLØD Explorer  LNFR – spredt næring Glød Explorer ønsker tilleggsareal 
omkring sin eiendom for utvidelse av 
driften. Gjesteparkering, større garasje 
for bedriftens biler, utvidelse av 
overnattingstilbudet.  

Arealet er allerede avsatt til spredt 
næringsbebyggelse i gjeldende plan. Det 
er ikke behov for å gjøre endringer. 

Tverrelvdalen 

5.46 16/6039-68 21.04.17 Torfinn Reginiussen Raipas, blant annet 
34/226 

LNFR og LNFR – Spredt 
boligbebyggelse 

Utvide omfanget av LNFR – Spredt 
boligbebyggelse, gi plass for flere 
eneboligtomter 

Området er delvis bebygd, det gjenstår 3 
boligtomter innenfor arealformål LNFR 
spredt i dagens plan.  

 

Arealet anbefales beholdt som LNFR 
område. 

Planutvalget anbefaler at areal avsatt til 
spredt boligbebyggelse i Raipas utvides. 
Antall enheter økes fra 3 til 5. 
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 16/6039-120 21.09.17 Jan Paulsen 38/177 LNFR Ønsker mulighet for en eller flere tomter 
på den nordligste delen av eiendommen. 

Området ligger innenfor avgrensningen til 
kjerneområde landbruk, og ikke i 
tilknytning til de områdene som i følge 
arealstrategien skal bygges ut. Det er 
uheldig å stykke opp sammenhengende 
jord- og skogbruksareal på en slik måte 
som skissert, og endringen anbefales 
ikke. 

5.47 16/6039-131 12.09.17 Birte Mjøen og Espen 
Kristoffersen, Lotte og 
Fredrik Thomassen 

35/68 LNFR Spredt boligbygging mtp. Fradeling av to 
boligtomter. 

 

Merk: innspillet er også sendt som 
søknad om fradeling, og er under 
behandling hos deling. Saken har vært 
på høring, vedtak er ikke fattet enda. AK 
Landbruk har ikke svart på høringen 
enda. (sak 17/4334 i ESA) 

Innspillet er behandlet gjennom 
dispensasjonsbehandling, og fradelingen 
er gjennomført. 

 

Det vurderes ikke nødvendig å endre 
formål i kommuneplanens arealdel for 
tomtene. 

 

 

5.48 16/6039-133 30.10.17 Brita Julianne og John 
Harald Skum 

35/91  Ønsker muligheten til fradeling av to 
tomter i tilknytning til tidligere fradelte 
tomter. 

Endringer anbefales ikke. 

 

Grunneierne har også spilt inn forslag om 
boligområde med 12 tomter i forlengelsen 
av Mobakken boligfelt. Dette forslaget er 
foreslått lagt inn i plan.  

5.49 16/6039-164 16.11.17 Kari H. og Arnfinn Holst-
Olsen 

Del av 35/55 LNFR Ønsker at den delen av eiendommen 
35/55 som ligger inntil FV 26 blir satt av 
til spredt boligbebyggelse. 

Området ligger midt i et aktivt 
landbruksområde og skal forbeholdes 
landbruk.  

 

Arealet beholdes som LNFR område. 

Planutvalget anbefaler at innspilt areal 
avsettes til spredt boligbebyggelse for én 
boligtomt. 

5.50 16/6039-223 30.05.18 Einar Opgård Del av 38/212 LNFR Ønskes avsatt til spredt boligbebyggelse. 

Området er i følge innspillet dårlig egnet 
til jord/skogbruk, men godt egent til 
boligformål.  

Areal i vest er markert som dyrkbar jord i 
gårdskart. Størst areal er produktiv skog. 
Deler av arealet er innenfor naturtypen 
«borraslia» som er oppført som svært 
verdifull. 

Arealformål LNFR opprettholdes. 
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Rafsbotn 

5.51 15/5508-5 02.03.16 Jarl Bjørnar Roxrud 43/3 LNFR Hytte/boligformål Området ligger mellom veg og sjø og kan 
skape presedens for videre saker (100 m. 
beltet)  

Arealformål LNFR opprettholdes. 

5.52 15/5508-18 11.10.16 John Yngve Sønvisen 40/46, 40/111 LNFR Fritidsformål/hytter Eiendommen ligger mellom etablert 
boligfelt og fritidsområde. Området bør 
bestå som friluft/landbruksområde. Det er 
allerede satt av areal til framtidig 
fritidsbebyggelse i nærheten.  

Arealformål videreføres uendret. 

5.53 16/6039-137 04.11.17 Ronny Johansen 42/41 LNFR – Spredt  Boligformål, uspesifisert antall Dagens formål LNFR spredt – 
videreføres. Det er allerede satt av areal 
til boligformål/fritidsbebyggelse i området.  

 

5.54 16/6030-157 16.11.17 Geir Vidar Aslaksen 42/36 LNFR Boligformål, uspesifisert antall, eventuelt 
fritidsformål. I begge tilfeller evt. Med 
krav om reguleringsplan. 

Eiendommen ligger mellom etablert 
boligfelt og fritidsområde. Området bør 
bestå som friluft/landbruksområde. Det er 
allerede satt av areal til framtidig 
fritidsbebyggelse i nærheten.  

Endringer anbefales ikke. 

Distrikt 

Langfjordbotn 

5.55 15/5508-12 21.06.16 Ulf Christoffersen 4/77 og to parseller 
av 4/48 

LNFR Fritidsbebyggelse, inntil 10 fritidsboliger Behov for nye fritidshytter i området 
anses ikke stort, det er ledig kapasitet i 
vedtatte reguleringsplaner i Rivarbukt 
område, samt at et større område er 
avsatt til fritidsbebyggelse i Rivarbukt. I 
tillegg vil etableringen kunne ha negative 
konsekvenser for blant annet reindrifta og 
naturmiljø i området. Faren for flom og 
skred i området begrenser også 
muligheten for en slik etablering. 

 

Det er også betydelige 
reindriftsinteresser i området, og det er 
ikke ønskelig å belaste disse mer enn det 
som er åpnet for i gjeldende plan. 
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LNFR anbefales videreført. 

 

5.56 16/6039-95 01.06.17 Mariam og Ole Magnus 
Rapp 

6/40 LNFR Spredt fritidsbebyggelse 

 

(Erstattet av nytt innspill 16/6039-165) 

Gjelder ett større areal med potensielt 
mange hyttetomter/kolonihager. Behovet 
for fritidshytter i området anses som 
beskjedent. Ønskes prosjektet 
gjennomført må det lages en 
detaljreguleringsplan.  

 

LNFR anbefales videreført. 

Planutvalget anbefaler at eiendommen 
settes av til spredt fritidsbebyggelse. 

 

Dette er innarbeidet i planforslaget, med 
5 fritidsboliger.  

5.57 16/6039-100 23.02.17 Astrid Myrvoll 4/95 LNFR og fremtidig 
fritidsbebyggelse med krav 
om felles planlegging 

Endre dagens avgrensing av areal avsatt 
til fritidsbebyggelse, for bedre tilpasning 
til det mest egnede terrenget. Vurdering 
av behov for krav om felles planlegging 
for arealet. 

Avgrensninger er satt i forrige rullering av 
kommuneplanen. Pga. interessekonflikter 
(reindrift) anbefales ikke endringer. 

 

Planutvalget anbefaler at eiendommen 
4/95 settes av til spredt fritidsbebyggelse. 
Det åpnes for to fritidsboliger innenfor 
arealet. 

 

Arealene sør for eiendommen 
videreføres som fritidsbebyggelse med 
krav om felles planlegging. 

5.58 16/6039-111 22.08.17 Finn Nørstad 5/20 LNFR 3-4 fritidsboliger/eneboliger + naust Etablering av nye fritidshytter eller 
eneboliger forutsetter avklaringer til 
naboer og andre berørte interesser.  

 

Arealformål LNFR videreføres. 

5.59 16/6039-154 15.11.17 Hundekjørerne i 
Langfjordbotn v/Arne 
Karlstrøm 

  Det har vært stor innflytting av 
hundekjørere i Langfjordbotn de siste 
årene, og det er stor aktivitet på 
hundekjøringsfronten – både turistkjøring 
og satsing på løp. 

 

Høsttreningsmulighetene er begrensa, så 
det brukes en gammel traktorvei fra 

Hundekjøringen i Langfjord oppleves som 
lite konfliktfull. Det anbefales ikke 
endringer av arealformål i området som 
nevnes. 
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jordbruksfeltet via Altafjord camping til 
Bognelvdalen., Hundekjørerne ønsker å 
avklare bruken av veien så trening etter 
veien er lovlig. 

5.60 16/6039-165 16.11.17 Mariam og Ole Magnus 
Rapp 

6/40 LNFR Fritidsbebyggelse 10-15 enheter. Ønsker 
også å tilrettelegge for kolonihager på 
eiendommen, for å ivareta den natur- og 
kulturbaserte profilen på området. 

Se kommentar i 5.56 
 

5.61 16/6039-180 19.11.17 Tor Emaus 6/36 LNFR Er opptatt av en flyttvei for rein som 
dekker hele eiendommen, og som ikke 
fremkommer av arealplankartet. Vil 
fremheve at Reindrift ikke er et vesentlig 
problem i området i dag, men ønsker å 
komme med innspill for å sikre at det 
heller ikke blir problematisk i fremtiden. 

 

1. Reindriftens rettigheter bør 
være en del av planarbeidet 
og fremkomme av 
arealplankart. 

2. Flyttveier bør ikke etableres 
uten samtykke fra grunneier 

3. Den konkrete flyttveien 
berører både dyrket mark og 
områder tett inntil husene på 
eiendommen, og bør flyttes 
slik at den ikke berører 
eiendommer som nå. Dersom 
det er viktig med tilgang til 
fjæra bør traseen trekkes 
sørover til området der 
Bivegen kommer inn på E6. 

4. Der det unntaksvis må være 
behov for å berøre dyrka mark 
og boligområder, bør det 
pålegges informasjons- og 
driveplikt i stedet for å la 
reinen gå som den vil nærmes 
uten å være til stede. 

 

Avslutningsvis står det at en flyttvei er 
som en vesentlig heftelse på 

Det går en flyttlei gjennom nevnte 
eiendommer. Reindriftas rettigheter 
sikres primært gjennom reindriftsloven 
men også plan og bygningsloven. 
Hvordan rettighetene synliggjøres i 
kommunens arealplan vurderes konkret 
når arealplanen rulleres.  
 
Flyttleier historisk ikke synliggjort i 
arealplan da disse har et særskilt vern i 
reindriftsloven. En del andre tiltak 
synliggjøres derimot i arealplan som for 
eksempel prammingsanlegg. Vernet av 
reindrifta er forankret i nasjonal 
lovgivning og er noe som i liten grad kan 
endres gjennom arealplanen.  
Arealformål i området opprettholdes. 
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eiendommen, og mener det er urimelig at 
reindriften kan fremme innsigelser på 
eventuelle tiltak på eiendommen, mens 
grunneier ikke har anledning til å uttale 
seg om etablering av en så vesentlig 
heftelse på eiendommen. 

Talvik 

5.62 16/6039-64 07.04.17 Roger Hammari/Torleif 
Johansen 

11/117 LNFR Friluftsformål Eiendommen er i dag avsatt til LNFR 
(Landbruk, natur og friluftsformål samt 
reindrift)  
 
Innspillet anses som ivaretatt. 
 

5.63 16/6039-76 09.05.17 Vidar Kristoffersen / Alta 
hybelbygg AS 

10/30 (to parseller) 
10/1 (mellom de to 
parsellene) 

LNFR Fritidsbebyggelse Eiendommene er rasutsatt. 

 

Det anbefales av hensyn til 
reindriftsinteresser ikke fortetting med 
mer fritidsboliger langs sjøkanten. 

Det er fremdeles restpotensiale i allerede 
avsatte områder. 

 

LNFR formål opprettholdes. 

5.64 16/6039-82 18.05.17 Svein og Turid Sofie Berg 10/65 LNFR (LNFR – spredt 
fritidsbebyggelse på 
oversiden av veien) 

Fritidsbebyggelse Deler av område ovenfor vegen er 
allerede avsatt som LNFR spredt.  

Området nedenfor Langnesveien ligger 
innenfor 100 metersbeltet fra sjø og 
anbefales ivaretatt som i dag.  

 

Arealformål opprettholdes. 

 

5.65 16/6039-89 30.05.17 Siv.ing Ole Hammari AS 11/117 LNFR LNFR – Spredt fritidsbebyggelse, mtp 10 
fritidsboliger 

Området er et aktivt beiteområde, samt 
nedslagsfelt for reserve drikkevannskilde 
(Åsvannet).  

 

Arealformål LNFR opprettholdes. 
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5.67 16/6039-130 26.10.17 Talvik Arbeiderlag 
v/Øystein Pedersen 

  Snøskuterløype: 

Løype som går over 3 Storelvvann 
forlenges med noen hundre meter innom 
4 Storelvvannet. 

Motorferdsel reguleres ikke gjennom PBL 
/kommuneplanens arealdel. 

 

 Innspill oversendes miljø, park og idrett. 

 

Utvidet parkering løypestart: 

Parkeringsplass ved løypestart i Kløyva 
må utvides. Den er per dags dato for liten 
i forhold til bruken. 

Utvidelse av parkeringsplass ved 
scooterløypestart i Talvik er foreslått lagt 
inn i planforslaget. 

 

Steinfjellveien: 

Reguleres til sommerløype, der det er 
mulig å kjøre med ATV. Tilgang til 
hyttefelt og fjell. Frem til brua ved 
Storelva. 

Motorferdsel reguleres ikke gjennom PBL 
/ kommuneplanens arealdel. 

 

 Innspill oversendes miljø, park og idrett. 

 

5.68 16/6039-134 02.11.17 Gunnar Kjellmann 13/11 og 13/19 LNFR Spredt fritidsbebyggelse, 6-7 hyttetomter, 
i ytterkant av eiendommen, på udyrka 
mark. 

Området er et aktivt landbruksområde og 
har store naturinteresser.  

 

Arealformål LNFR opprettholdes. 

 

 16/6039-168  Toften velforening   Toften velforening mener det er viktig at 
det tilrettelegges for hytter, men at tallet 
begrenses – ikke mer enn 15 enheter på 
strekningen Gjermundby-Finnsnes. 

 

Toften velforening ber om at det 
tilrettelegges for boligbygging, da det er 
viktig med fastboende for å skape bolyst. 

 

Bygdelaget er bekymret for hvilken stand 
veien forbi Isnestoften vil få når tunnelen 
åpner. Det er viktig at kommunen sørger 
for at veilys er i orden og vegbanen god 
før overtakelse. 

 

Velforeningen ønsker at det tilrettelegges 
for et aktivitetsområde fra krysset end 
mot Toften og mellom Bygdestua og E6 
(ved den gamle butikken) 

 

På grunn av økende nordlysturisme 
ønsker bygdelaget at man kan lage en ny 

Det vurderes at det er tilstrekkelig 
potensiale for fritidsboliger i området 
avsatt i gjeldende plan. Dette foreslås 
videreført. 

 

Det er liten etterspørsel etter boliger i 
området. Behov for nye boliger i Toften 
kan løses gjennom 
enkeltsaksbehandling. 

 

Innspillet ang veien anses som ivaretatt. 

 

Tilrettelegging for aktivitetsområde 
mellom bygdestua og E6 kan løses 
gjennom enkeltsaksbehandling i tråd med 
arealformålet. 

 

Det er krav om detaljregulering for 
caravanoppstillingsplassen. 
Tilrettelegging for nordlysturisme kan 
vurderes i denne planprosessen.  
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innkjøringsløsning ved bygdestua, på 
grunn av utfordringer med inn- og 
utkjøring ved bygdestua. (se innspill) 

 

Bygdelaget ønsker at arealet som er 
avsatt til caravanoppstilling også skal 
kunne benyttes til nordlysturisme. 

 

Toften velforening er opptatt av at 
reindrifta ikke skal ha rein nede i bygda. 
Det byr på utfordringer for 
friluftsinteresser som sommeren. Mange 
landbrukseiendommer i området blir 
slått/brukt til beite for bøndene i området, 
og mange rein i bygda forringer disse 
områdene. 

Sjønære beitearealer er viktig for 
reindrifta, bl.a. fordi sjøvann bidrar til å 
hindre parasittplager for rein. For å finne 
en løsning på konkrete problemer mellom 
rein og landbruksinteresser, anbefales 
det at temaet luftes f.eks. i dialogmøtet 
mellom reindrift, landbruk og andre 
interesser som fasiliteres av Alta 
kommune. 

Leirbotn 

5.70 16/6039-57 23.03.17 Leirbotnvann 
hytteforening 

  Ber om at kommunen ser på 
bestemmelsene for de ulike hyttefeltene, 
med mål om at planene for hyttefeltene 
gir like muligheter i forhold til størrelse på 
hytte og antall bygg på 
fritidseiendommer. 

 

Ønsker at scooterløype til Leirbotnvann 
hyttefelt vurderes i revisjonen av 
arealdelen. 

 

Ber om at det gjøres en gjennomgang av 
parkeringsforholdene for hyttefeltet og 
gjør nødvendige endringer i revisjonen av 
planen, mtp uklarheter knyttet til omfang 
og vedlikehold av parkeringsplasser til 
hyttefeltet. 

Dersom det skal gjøres endringer i 
bestemmelsene til hyttefeltene angående 
størrelser etc., bør dette gjøres gjennom 
en endring av gjeldende reguleringsplan. 

Det er ikke hensiktsmessig å gjøre 
bestemmelsene for alle hyttefelt like mtp. 
størrelser og utforming, det kan være 
forhold på stedet som tilsier at det skal 
være forskjell. Hyttestørrelser vurderes 
konkret i hver enkelt reguleringsplan. 

 

Motorferdsel innspill ivaretas ikke i 
kommuneplanen og oversendes miljø, 
park og idrett.  

 

Forslag til utvidelse av parkeringsplasser 
ivaretas i forslaget. 

 

 

5.71 16/6039-90 30.05.17 Siv.ing Ole Hammari AS 44/34, 44/18 og 44/7 LNFR – Spredt 
fritidsbebyggelse 

LNFR – Spredt fritidsbebyggelse, 5 
fritidsboliger 

 

Antall enheter tillatt i henhold til gjeldende 
plan er i følge innspillet utnyttet, ønsker 

Innspillet er ivaretatt i gjeldende plan, det 
er fremdeles potensiale for 5 fritidsboliger 
innenfor området. 
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økning av antall fritidsboliger i området. 

5.72 16/6039-98 06.06.17 Ruben Åsheim 44/16 LNFR Turisme/reiseliv mtp. tilrettelegging for 
utleiehytter 

Areal sør for vegen er allerede avsatt til 
LNFR spredt bebyggelse. Nord for vegen 
LNFR.   

 

Tiltaket bør søkes løst som egen 
reguleringssak. 

 

Arealformål opprettholdes.   

5.73 16/6039-101 14.06.17 Ellinor Eriksen 43/29 LNFR Spredt fritidsbebyggelse, 5-7 enheter. Området er et aktivt landbruksområde, 
natur og landskapsområde.  

 

Arealformål LNRF opprettholdes.  

5.74 16/6039-144 30.10.17 Kviby og Leirbotn 
bygdelag 

Fritidsbebyggelse  Bygdelaget ønsker ikke at det 
tilrettelegges for ny fritidsbebyggelse i 
områder inne i bygda, ut til Masvika og 
Laukvik. Kviby er en bygd hvor det må 
tilrettelegges for at det skal være 
fastboende. 

 

Arealet på nedsiden av Djupvikveien må 
forbeholdes landbruk 

 

Bygdelaget mener det kan være aktuelt 
med fortetting innenfor eksisterende 
hytteområder, men det forutsetter 
oppgradering av Djupvikveien, økning av 
parkeringskapasitet og bedring av 
trafikkfarlige områder. 

Det avsettes ikke ny fritidsbebyggelse i 
bygda og mellom Masvik og Laukvik. 
Bygda har fortsatt aktivt landbruk. LNFR 
arealer opprettholdes derfor i stor grad 
som tidligere.  
 
 

Område for skileik og 
andre friluftsaktiviteter 

 Foreslå at det avsettes et areal for en 
type byggverk (Gapahuk) ved 
Trettegamhaugen i forbindelse med 
lysløypa. Området kan da benyttes til 
skileik og turområde både sommer og 
vinter. 

Tilrettelegging for friluftsliv med gapahuk 
etc. kan løses innenfor rammene i 
gjeldende arealplan. Det er ikke behov 
for endringer. 

Scooterløype  Dagens scooterløype starter inne i 
bygda, men står i fare for å bli stengt da 
grunneier/naboer ønsker løypa flyttet. 
Bygdelaget ønsker at man vurderer 
alternative muligheter. F.eks. muligheten 
til å legge løypa inn på Altnesfjellet for så 

Motorferdsel: oversendes miljø, park og 
idrett 
 
Det er foreslått en ny plassering for 
parkeringsplass ved løypestart i samråd 
med miljø, park og idrett. 



 Vedlegg 1 til Planbeskrivelse, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 54 

 

å koble seg på løypa som starter ved 
Rafsbotnlia. En omlegging genererer 
behov for parkering som må sikres i 
kommuneplanen. 

 

Boligfelt og spredt 
boligbebyggelse 

 Bygdelaget ber om at det settes av areal 
for utvidelse av eksisterende boligfelt, og 
at det i større grad legges til rette for 
spredt boligbygging. 

 

Det må ved utvidelse av boligfelt o 
tilrettelegging for spredt boligbebyggelse 
sikres at tomtene ikke kan erverves til 
fritidsformål. 

Det er allerede avsatt areal for utvidelse 
av boligfelt i gjeldende plan. Området 
videreføres. 

    Infrastruktur  Det bør tilrettelegges for mulig etablering 
av næring/industri. Her kan det være 
relevant med sjøretta arealer. 

 

I kommende plan må det settes av 
tilstrekkelig areal for å legge til rette for 
evt. Etablering av flytebrygge o 
båtopptrekk i Kviby. Det bør i så måte 
hensyntas og avmerkes i sjøarealet at 
det kan lages en molo i området. 

Næringsareal er ikke foreslått lagt inn i 
plan, men kan revurderes dersom det 
kommer et konkret innspill på område. 

 

Når det gjelder areal til etablering av 
båthavn og flytebrygge kan dette best 
behandles som enkeltsaker når 
realisering blir aktuelt. Det er lagt inn 
generelle bestemmelser som åpner for 
etablering av slike fellesanlegg. 

5.75 16/6039-145  Siv. Ing. Ole Hammari as 
på vegne av Mona 
Solheim og Kristian 
Strand 

44/17, 25 og 44/20 Fritidsbebyggelse med 
krav om felles planlegging, 
og LNFR 

Fritidsbebyggelse. To alternativer, 20 
enheter på 44/17 og 25, eller 25 enheter 
på 44/17, 25 og 20. 

Innspill anbefales løst som egen 
reguleringssak. Det vises for øvrig til god 
kapasitet i allerede avsatte områder 

 

Det planlegges mange fritidsboliger 
etablert i de omtalte områdene. En 
etablering av denne størrelsen krever at 
en reguleringsplan utarbeides. Disse 
områdene er populære turmål for 
lokalbefolkningen og andre i forbindelse 
med friluftsliv og rekreasjon. I tillegg må 
landbruksinteresser ivaretas. 

Siv. Ing. Ole Hammari As 44/34,18 og 7 LNFR Spredt 
fritidsbebyggelse 

LNFR Spredt fritidsbebyggelse – øke 
tillatt antall enheter fra 5 i dagens plan til 
10. 

Arealet videreføres uendret. Det vurderes 
at fem enheter er tilstrekkelig innenfor 
dette arealet. 

5.76 16/6039-178 16.11.17 Ole Hagen 43/124 Fritidsbebyggelse Ønsker at det fremdeles skal kunne 
bygges fritidsbolig på eiendommen. 

Eiendommen er avsatt til landbruksformål 
i reguleringsplan og fritidsbebyggelse i 
arealplan. Eiendommen ligger innenfor 
Arnebyvann hytteområde.  Kviby 



 Vedlegg 1 til Planbeskrivelse, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 55 

 

bygdelag ønsker fortetting av hytter i 
dette området.  

 

Arealformål fritidsbebyggelse 
opprettholdes. Reguleringsplanen i 
området skal fortsatt gjelde.   

5.77 16/6039-187 29.11.17 Daniel Lien Johnsen 43/105 og 43/96 LNFR  Eiendommene ønskes avsatt til 
fritidsbebyggelse, med 1-2 tomter på 
43/105 og 4-5 tomter på 43/96. 

Bygdelagets ønsker om restriktiv 
holdning til økt fritidsbebyggelse mellom 
Masvik og Laukvik støttes.   

 

Endringer anbefales ikke. 

Korsfjord 

5.78 15/5508-9 17.03.16 Elin Kjesbu Tveit 48/64 og 48/205 Fremtidig 
fritidsbebyggelse, krav om 
felles planlegging 

Videreføres i revidert plan, selv om det 
allerede er gitt dispensasjoner for 
bygging av flere enheter. 

Arealformål videreføres. 

5.79 16/6039-20 09.03.17 Nyvoll bygdelag Flere, Områdenavn 
Nyvoll i gjeldende 
plan 

LNFR – Spredt 
boligbebyggelse 

5 nye boligtomter, og 3 nye industritomter 
i LNFR - Spredt på Nyvoll 

Åpnet for til sammen 3 industritomter 
spredt, og til sammen 5 boligtomter. 

 Flere, Områdenavn 
Nyvoll i gjeldende 
plan 

LNFR – spredt 
boligbebyggelse 

Endres til LNFR – spredt bolig- og 
fritidsbebyggelse, med 7-8 hyttetomter 
(utenfor dyrka mark) 

Åpnet for spredt fritidsbebyggelse, 10 stk. 
på Rabben. 

 Del av 48/1 ved 
Jokkeluft 

LNFR uten bestemmelser 
om spredt bebyggelse 

3-5 hytter fra gnr/bnr 48/29 og inn i bukta 
der det er to fra før 

Det anbefales ikke etablering av flere 
fritidsboliger i dette området.  

 

 48/1 (ved 48/1/26, 
48/218 og 48/1/46) 

LNFR uten bestemmelser 
om spredt bebyggelse. 
Hoveddelen av arealet 
ligger innenfor 
sikringssone Nedslagsfelt 
drikkevann Nyvoll 

3-5 hyttetomter i et område der det er 3 
hytter fra før på Rabben. 

Åpnet for spredt fritidsbebyggelse, 10 stk. 
på Rabben. 

 Reingjerde ved 
Tverrfjellet 

 Flytte reingjerdet fra Tverrfjellet til 
Råneggihalsen 

Reingjerdet anbefales ikke flyttet før 
reindrifta har uttalt seg vedr. saken. 

 48/86 LNFR – Spredt 
boligbebyggelse (Nyvoll) 

Parkeringsplass for ca. 20 biler og 
hengere ved starten av scooterløypa. 

Parkeringsplass er lagt inn i planforslaget 
som foreslått. 

 48/1 (grenser mot 
48/157, 194 og 195) 

 3-5 hyttetomter på sørsiden av 
Tverrfjellet 

Dagens avgrensninger anbefales bevart. 
Det åpnes ikke for flere fritidsboliger her. 

 Sikringssone 
nedslagsfelt 

 Mener nedslagsfeltet for vannverket er 
for stort, og bør krympes for å gi plass til 

Anbefaler ikke flere hytter innenfor 
nedslagsfeltet for drikkevannskilden, 
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drikkevann Nyvoll hyttetomter nedslagsfeltet for drikkevannskilden 
representerer et vannskille og kan ikke 
endres. 
 

5.80 16/6039-27 13.03.17 Otto Guts Andersen 48/15, 93 og 131 LNFR – Spredt 
boligbebyggelse 

48/131, 93 og deler av 15: Hytteområde 

Deler av 48/15: Oppstilling caravan/bobil 

Det åpnes for at man kan opprette ny 
caravanplass på gnr 48 bnr 15, med krav 
om regulering. 

5.81 16/6039-36 13.03.17 Gunnheim gård 48/223 og 48/174 LNFR – spredt 
boligbebyggelse 

Bolig Arealformål spredt videreføres. 
Potensiale for bolig økes til totalt 5 nye 
boliger. Ref. innspill fra bygdelaget på 
5.79. 

5.81 48/142, 160.69, 
69.160, 90, 116, 95, 
86, 157 

LNFR – spredt 
boligbebyggelse 

Ønskes tilføyd grunnleggende 
tilleggsnæringslivsmulighetsendringer i 
form av ombygging av driftsbygning til 
gjestegård og opplevelsesturisme eller til 
egnet industriproduksjonslokale av en 
eller annen egnet produksjon innenfor 
anerkjent virksomhetskategori. 

Innenfor areal avsatt til spredt 
bolig/fritid/næringsbebyggelse er det lagt 
inn økning i antall næringsetableringer, til 
totalt 3 nye. 

5.82 16/6039-87 30.05.17 Johnny Gunvald 
Kristensen 

50/18 LNFR (liten del på 
overside vei LNFR – 
spredt bolig, fritids og 
næringsbebyggelse med 
hensynssone landskap) 

 

Fritidsbebyggelse, 3 fritidsboliger på den 
delen av eiendommen som ligger utenfor 
50 m fra sjø. 

Området er avsatt til LNFR. Området 
nordlig/østlig del er av veien er avsatt 
som LNFR spredt og har i gjeldene plan 
mange ledige tomter og tilfredsstiller 
behovet for fritidsboliger.  

 

Arealformål LNFR opprettholdes. 

5.83 16/6039-92 01.06.17 Siv.ing. Ole Hammari AS Korsfjordområdet LNFR – Spredt bolig-, 
fritids- og 
næringsbebyggelse 

Foreslår at det lages reguleringsplan for 
fritidsbebyggelse i Kortbukta, areal avsatt 
til spredt bolig og fritidsbebyggelse i dag. 

Området er LNFR spredt, det er ikke pekt 
på et bestemt område/eiendom.  

 

Kortbukt er innenfor fareområde for skred 
noe som er viktig og setter begrensninger 
for fremtidige utbygninger. 

 

Endringer anbefales ikke. 

5.84 16/6039-93 

(16/6039-94) 

01.06.17 Mariam og Ole Magnus 
Rapp 

49/45 LNFR – Spredt bolig-, 
fritids-, eller 
næringsbebyggelse, Ras- 
og skredfare angitt for 
halve arealet 

Spredt fritidsbebyggelse Området har inntil nylig vært et aktivt 
landbruksområde og det har nylig blitt 
fradelt tre fritidstomter.  
 
Arealformålet LNFR – Spredt bolig-, 
fritids-, eller næringsbebyggelse 
opprettholdes som i gjeldende plan. 
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5.85 16/6039-107 29.06.17 Rambøll Norge AS 49/179 LNFR med bestemmelser 
om spredt utbygging 

Fritidsformål mtp. mer tilrettelegging for 
hyttetomter. 

Området er avsatt som LNFR spredt 
bolig/fritid. Det er tidligere blitt fradelt 3 
tomter innenfor eiendommen. Området 
videreføres som spredt 
bolig/fritid/næringsbebyggelse. 

 

5.86 16/6039-142 09.11.17 Anne Karin Ingebrigtsen 
og Bernt Erling 
Thomassen 

48/29 LNFR Fritidsformål, 1 hytte. 

Innspillet er også sendt som søknad om 
dispensasjon, denne er ferdigbehandlet 
og innvilget. 

Saken er behandlet som enkeltsak og 
innvilget. 

5.87 16/6039-143 10.11.17 Kai Ottem 50/22 og 50/62 LNFR Fritidsbebyggelse, uspesifisert antall Området er regulert (Maribukt). Et evt. 
tiltak krever endring av gjeldende 
reguleringsplan. 

 

Eiendommene ligger innenfor 
naturlandskap «marivika» som er oppført 
som svært verdifullt. Naturmangfold må 
registreres og vurderes før tiltak kan 
gjennomføres.  

5.88 16/6039-160 16.11.17 Svein Christoffersen 49/112 LNFR Deler av eiendommen har vært dyrket, 
men blir ikke det lenger. Ønsker at 
eiendommen kan avsettes til 
fritidsbebyggelse og evt. 
Næringsbebyggelse, med tanke på 
utvikling for reiselivsvirksomheten til 
Karens Rorbuer. 

Området har inntil 2016 blitt brukt til 
landbruksformål og bør forbeholdes dette 
formålet for framtiden. Nabotomta er 
regulert til fritidsformål. 

 

 

Arealformål LNFR opprettholdes. 

5.89 16/6039-218 20.04.18 Lillian S. og Rolf Gunvald 
Isaksen 

48/60 og 48/132 LNFR – spredt bolig, fritid 
og næringsbebyggelse 
bebyggelse 

Ønsker at eiendommene endres fra 
spredt boligbebyggelse til 
fritidsbebyggelse, med krav om 
utarbeidelse av detaljplan. 

Arealformålet videreføres som LNFR 
spredt bolig, fritid, næring. Det åpnes for 
3 nye fritidsboliger innenfor området. 
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6. Kystsonen (Bruk og vern av sjø og vassdrag) 
 JOURNALPOST DATO AVSENDER GNR/BNR DAGENS FORMÅL ØNSKET ENDRING  

Generelt 

 16/6039-168  Toften velforening Akvakultur  Toften velforening mener at oppdretten i 
Alta ikke må få utvidet eller flere 
områder slik som situasjonen er i dag. 
Alta kommune har et ansvar for å sørge 
for at de små primærnæringene har 
gode levekår, eks. yrkesfiskere. Det er i 
dag dårlig tilrettelagt for fiskere i Alta, 
det finnes blant annet ikke fiskemottak. 

Alle endringer av arealer avsatt til 
akvakulturformål i planforslaget er 
drøftet med blant andre kystfiskerlaget, 
for å sikre at endringen i minst mulig 
grad er negativ for fiskeriet. Totalt sett er 
det i dette planforslaget avsatt 1200 
dekar mindre areal til akvakultur enn i 
gjeldende plan. 

 16/6039-172  Bygdelagene i Kvenvik og 
Kåfjord 

Akvakultur  Vi ønsker at det strammes inn og stilles 
strengere krav til akvakultur i vår fjord, 
og vi ønsker at eksisterende 
akvakulturanlegg fjernes/flyttes ut av 
fjorden som er en del av nasjonal 
laksefjord. 

Det er ikke akvakulturlokaliteter innenfor 
grensen til nasjonal laksefjord, unntaket 
er ventemerdelokaliteten på Simanes, 
ved lakseslakteriet. 

 

Det er forslått nye bestemmelser for 
akvakultur, som vil gjelde for endringer 
av driften innenfor de avsatte 
lokalitetene i fjorden. 

 16/6039-186 24.11.17 Ellen og Albert Vekve  Kystsonen  Etablering av oppdrett må stoppe inntil vi 
vet miljøkonsekvensene for alle andre 
fiskeslag i Alta kommune. Sjernsundet 
som er en innfartsåre for all fisk må bli 
oppdrettsfri.  

 

Lokale fiskere må ikke bli fortrengt fra 
fiskeplasser som er brukt i generasjoner. 

 

Det må legges bedre til rette i 
havneanlegg til havfisketurisme, med 
landingsanlegg i direkte tilknytning til 
filetplasser, også i fiskerihavner. 
Havfisketurisme må sidestilles med 
annet fiskeri. Havfisketurisme er med på 
å skape liv og aktivitet i bygder som 
ellers ikke har så mye næringsliv å vise 
til. 

Det er forslått nye bestemmelser for 
akvakultur, som vil gjelde for endringer 
av driften innenfor de avsatte 
lokalitetene i fjorden.  

 

Tilrettelegging for havfisketurisme i 
havneanlegg kan ivaretas gjennom 
reguleringsplan for havneanlegget. 
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Arealinnspill 

6.1 16/6039-105 26.06.17 Kronstad vel 33/213 og 31/1 Grønnstruktur 

Område i sjø, rett utenfor 
er omfattet av 
hensynssone Bevaring 
naturmiljø i forbindelse 
med Altaelva.  

Området på nedsiden av 
industriområdet i Storengveien avsettes 
til småbåthavn, samt 
vinteropplagringsplass for båter og 
mulighet for naust. 

Endringen anbefales ikke. Ligger 
innenfor hensynssonen for bevaring av 
kulturmiljø for Altaelva og nært 
verneplan for Tverrelva. Fremtidig trase 
for Strandpromenade går gjennom 
området.  

6.2 16/6039-108 10.07.17 May-Rigmor og Helge 
Aleksandersen 

15/154 og 15/2 (parsell 
sør for E6) 

LNFR Eiendommen 15/2 ønskes avsatt til 
industriformål. 

 

På 15/154 ønskes det å kunne fortsette 
med båtslipp, og ev. ha kaiutleie for 
sambygdinger, og kunne drive noe 
turisme i forbindelse med sjøen. 
Familien har egen fiskebåt, og har i 
vinter drevet fiske. 

Eiendommen på 15/2 anbefales endret 
til næringsformål (sjøretta), slik at 
dagens virksomhet kan fortsette. Areal 
for småbåthavn er forslått tegnet inn 
omkring dagens kaianlegg på 15/154. 

6.3 16/6039-119 19.09.17 Ellen og Albert Vekve 

 

48/44 Egen reguleringsplan Ønsker en plan som i større grad 
muliggjør investeringer og bedre 
utnyttelse av området slik at det blir 
mulig å skape aktivitet og dermed 
ringvirkninger i nærområdet og for hele 
Alta kommune. Se nytt innspill 16/6039-
186. 

Det er en gjeldende reguleringsplan på 
området. Denne åpner for både 
boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og 
næring i området. 

Ønskes det en endring av 
reguleringsplan kan det fremmes egen 
søknad om dette jf. PBL § 12-14. 

16/6039-186 24.11.17 Kystsonen  Det må legges bedre til rette i 
havneanlegg til havfisketurisme, med 
landingsanlegg i direkte tilknytning til 
filetplasser, også i fiskerihavner. 
Havfisketurisme må sidestilles med 
annet fiskeri. Havfisketurisme er med på 
å skape liv og aktivitet i bygder som 
ellers ikke har så mye næringsliv å vise 
til. 

6.4 16/6039-132 31.10.17 Alta kommune, Miljø park 
og idrett 

Industriområdet og 
småbåthavna i Talvik 

Kombinert bebyggelse og 
anleggsformål og 
småbåthavn 

Alta kommunes utleie til Alta havn 
avsluttes når brakkeriggen er fjernet, 
området avsettes til friluftsformål 
(småbåthavn) i kommuneplanens 
arealdel. Arealet på land leies ut til 
Talvik småbåtforening med vilkår gitt i 
leieavtale. 

Innspillet er ivaretatt i planforslaget. 
Areal i sjø ved småbåthavna er også 
foreslått avsatt til småbåthavn. 

6.5 16/6039-149 14.11.17 Finnmark Rensefisk AS 21/1/12 og 12/1/30 Offentlig/privat Landbasert akvakulturanlegg Arealet endres til sjøretta næring, i tråd 
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tjenesteyting med eksisterende bruk. Avgrensning er 
ikke endret som i forslaget. Det bør 
lages en reguleringsplan dersom det er 
behov for endringer i forhold til dagens 
plassering og bygningsmasse. 

6.6 16/6039-152  Terje Mathisen 50/44  Naustområde – tilrettelegge for 12 nye 
naust i grupper på 3. Noen rester av 
eldre naust fjernes. Tilrettelegge for ny 
felles brygge. 

Innspillet kan løses gjennom 
enkeltsaksbehandling, jf. 
kommuneplanens bestemmelser om 
naust. 

6.7 16/6039-225 05.06.18 Grieg Seafood as Akvakulturlokalitet 
Davatluft 

 Etter oppstart av produksjon på 
lokaliteten Davatluft viser det seg at 
området er utsatt for snøskred. I 
innspillet bes det om at det vurderes en 
flytting av anlegget, som   

Lokaliteten er foreslått justert i tråd med 
kartdata fra innspillet. 

 

7. Gjeldende reguleringsplaner 
JOURNALPOST DATO AVSENDER GNR/BNR DAGENS FORMÅL ØNSKET ENDRING  

15/5508-14 16.08.16 Verte Landskap & arkitektur 
as 

25/42 Kommuneplan: 
Boligformål (nåværende), 
hensynssone 
reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde 

 

Reguleringsplan for 
Kvenvikbakken (planid 
19980038):  

Rasteplass, Kjørevei, 
Friluftsområde på land, 
Bolig (liten del) 

Tilrettelegging for boligtomt sør for 25/87. 
Justering av eiendomsgrenser mot øst og 
sør. 25/42 settes av til boligformål. Justering 
av formålsgrense mellom bolig og veiformål 
mot sør. 

 

Tilrettelegging for 3 boligtomter mellom 
Kvenvikbakken og 25/70 og 25/66. Justering 
av formålsgrense mellom bolig- og veiformål 
i sør for å tilfredsstille krav til adkomstvei. 

Foreslåtte endringer anbefales ikke gjort 
gjennom kommuneplanens arealdel.  

 

Reguleringsplanen videreføres. Ønskes 
endringene gjennomført bør dette 
fortrinnsvis skje gjennom en endring av 
gjeldende reguleringsplan. 

25/63 Kommuneplan: 
Boligformål (nåværende), 
hensynssone 
reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde 

 

Reguleringsplan for 
Kvenvikbakken (planid 
19980038):  

Hovedsakelig boligformål, 

Boligformål, justering av formålsgrense 
mellom bolig- og veiformål jf. krav i 
kommunal veinorm 
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liten del gang-/sykkelvei 

25/91 Kommuneplan: 
Boligformål (nåværende), 
hensynssone 
reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde 

 

Reguleringsplan for 
Kvenvikbakken (planid 
19980038):  

Kjørevei, gang-/sykkelvei, 
rasteplass 

Deler av eiendommen settes av til 
boligformål (sør-østlig del i tilknytning til 
25/42) 

15/5508-21 28.11.16 Gunvor Elisabeth 
Rydningen 

  Se innspill på 15/5508-14 

15/5508-31 21.02.17 Autsi og Silis hytteforening Hytteområde nr 5 I 
Avzze 

Egen reguleringsplan Opphevelse av reguleringsplan, området 
underlagt generelle bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel 

Det anbefales ikke opphevelse av 
reguleringsplan.  

 

Dersom det skal gjøres endringer i 
bestemmelsene til hyttefeltene angående 
størrelser etc., bør dette gjøres gjennom 
en endring av gjeldende reguleringsplan. 

Det er ikke hensiktsmessig å gjøre 
bestemmelsene for alle hyttefelt like mtp. 
størrelser og utforming, det kan være 
forhold på stedet som tilsier at det skal 
være forskjell. Hyttestørrelser vurderes 
konkret i hver enkelt reguleringsplan. 

 

16/6039-83 

(12/4097-1) 

23.05.17 Svein Harald Marthinsen Del av 25/1, øst for 
25/94 

Kommuneplan: 
Boligformål, hensynssone 
reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde 

 

Reguleringsplan for 
Kvenvikbakken (planid 
19980038): Felles 
parkeringsplass 

Boligformål Se kommentar på 15/5508-14 

16/6039-16 08.03.17 Altafjord Kystlag   Bedre tilrettelegging for Altafjord kystlag 
mtp. naustet på Amtmannsnes, bl.a. 
endringer i bestemmelser for naustområdet 
(egen reguleringsplan) 

Endringene forutsetter en endring av 
gjeldende reguleringsplan.  
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16/6039-105 26.06.17 Kronstad vel Planid 20010002  Kronstad vel ønsker at reguleringsplan for 
Pato-outa – eneboliger oppheves, da 
bestemmelsene i denne oppleves som 
hinder for hensiktsmessig utnyttelse av 
boligtomtene innenfor planområdet. 

Reguleringsplanen har noe lav 
utnyttelsesgrad. Øvrige bestemmelser er 
viktige mtp. blant annet byggehøyder for 
de ulike tomtene. Det anbefales an 
reguleringsplanen videreføres, men det 
kan gjøres en mindre endring av plan 
mtp. utnyttelsesgrad. 

16/6039-221 22.05.18 Alta IF Idrettsparkområdet Planid 20050013 I etterkant av vedtatt reguleringsplan i 2008 
har Alta IF fått bistand fra Haldde arkitekter 
AS til å utarbeide en utviklingsplan for 
området, som innebærer noen endringer i 
forhold til gjeldende reguleringsplan. 

- Hovedstadium flyttes til 
eksisterende kunstgressbane og 
nytt klubbhus plasseres mellom 
denne banen og eksisterende 
kunstgressbane 

- Tilrettelegges for å kunne 
etablere en ny idrettshall nord i 
området (gamle stadionomr.) 

- Tilrettelegges for etablering av 
barnehage nord i området (gamle 
stadionomr.) 

- Tilrettelegges for å etablere ny 
lysløype 
(skiløype/jogging/sykling) som 
forbinder idrettsparken og 
tilgrensende boligområder 
(Aronnes hageby og 
Jørgensenjordet) til eksisterende 
løypenett på Sandfallet (byløypa). 

- Treningssenter, ev. noe 
kontorvirksomhet (utleie) 

- Etablering av noen boenheter for 
A-lagets boligbehov 
 

Endringene forutsetter en endring av 
gjeldende reguleringsplan.  

 

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 målsetning 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 
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hvo 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 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 er i dette tilfellet uenig med 
fagavdelingen, og vil anbefale at det 
også kan tilrettelegges for boliger. 

 

I kommuneplanens arealdel videreføres 
området som idrettsformål 
(reguleringsplan skal fortsatt gjelde), men 
det er lagt inn i retningslinjene at man 
ved omregulering kan tilrettelegge for 
barnehage innenfor området. 

Planutvalget vedtok i 
førstegangsbehandlingen at det åpens 
for at Alta IF kan tilrettelegge for alle de 
formål de presenterer i innspillet, også 
boliger. Unntaket er kontorer for utleie, 
som skal lokaliseres til 
sentrumsområdene.  

 

Dette må løses gjennom en endring av 
gjeldende plan/utarbeidelse av ny plan, 
planutvalgets innstilling er innarbeidet i 
retningslinjer for Aronnes idrettspark. 
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8. Bestemmelser og retningslinjer 
JOURNALPOST DATO AVSENDER GNR/BNR DAGENS FORMÅL ØNSKET ENDRING  

16/6039-12 06.03.17 Russeluft Grendelag   Øke størrelsen på tomter for spredt 
bebyggelse langs Russeluftveien til 1500 m2 

Anbefales ikke. 

16/6039-201 06.12.17 Skogbrukssjefen i Finnmark 
og Kvænangen 

Innspill til generelle 
bestemmelser 

 Innspill om økt karbonlagring (jf. PBL § 11-9 
nr 3 og 6) 

Målsetting: 

- Byggematerialer bør være 
fornybare og ha lavest mulig  
CO2-fotavtrykk 

- Det bør tilrettelegges for bruk av 
tre 

 

Forslag til nye bestemmelser om energi og 
klima: 

 

I reguleringsplaner for bebyggelse skal det, 
tilpasset tiltakets omfang, redegjøres for: 

- Tiltak for å redusere energibruk 
- Tiltak for å redusere 

klimagassutslipp 
- Valg av energiløsninger og 

byggematerialer 

 

Klimagassregnskap kan/bør kreves ved: 

- Vesentlige naturinngrep 

- Nybygg større enn 1000 m2 BRA 
- Valg av riving eller bevaring av 

eksisterende bygg 

Innspillene er tatt til etterretning og i stor 
grad innarbeidet i nytt forslag til 
bestemmelser. 

16/6039-211 07.02.18 Saksbehandler byggesak Innspill til 
bestemmelser 
knyttet til 
boligbebyggelse og 
fritidsbebyggelse 

 Forslag om endring av bestemmelser for: 

- 2.2.7 antall mindreverdige bygg 
på boligeiendom foreslås fjernet, 
da bestemmelsen kan føre til at 
bygg unntatt søknadsplikt blir 
ulovlige. 

- 2.2.8 d) Foreslår at tillatt 
garasjestørrelse oppgis med BYA 
i stedet for BRA 

- 2.2.8 e) Forslag om endring av 
gesimshøyde og mønehøyde til 

Innspillene er innarbeidet i nytt forslag til 
bestemmelser. 
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3,0 m og 5,5 m tilsvarende nye 
reguleringsplaner 

- 2.2.8 f) foreslår at krav til avstand 
mellom garasje og senterlinje veg 
erstattes av krav til avstand fra 
eiendomsgrense til garasje 

- 2.3.5 a) foreslår at antall bygg på 
fritidseiendom/punktfeste fjernes, 
siden dette ofte fører til at bygg 
unntatt søknadsplikt blir ulovlige. 

 

9. Innspill innkommet mot slutten av prosessen (etter 15.06.18) 
JOURNALPOST DATO AVSENDER GNR/BNR DAGENS FORMÅL ØNSKET ENDRING KOMMENTAR 

16/6039-265 19.12.18 Geir Thomassen 35/158 

Mobakken 

Kombinert kontor/industri i 
reguleringsplan for 
Mobakken industri og 
renseanlegg. 

Areal mot vest på eiendommen ønskes 
avsatt til boligformål. 

Reguleringsplan for Mobakken industri og 
renseanlegg er foreslått opphevet, siden 
renseanlegget er tatt ut av drift. 

 

Arealene på 35/198 og 35/237 foreslås 
endret til næringsformål i kommuneplanens 
arealdel. 

 

Selv om dette næringsområdet ligger nært 
boligområdet Mobakken, er det en grønn 
buffer rundt hele området. Det er ikke 
anbefalt å tilrettelegge for boliger inne på 
næringsarealet.  

16/6039-263 11.12.18 Detsika fordyrkingslag DA 35/185 

Romsdal 

LNFR Deler av området foreslås avsatt til 
caravanoppstilling, med tanke på andelen 
uønsket tilfeldig camping rundt deres 
område. 

Det er avsatt arealer for caravanoppstilling i 
Detsika/Bollo-området. Det er en prioritet å få 
gjennomført dette, og det anbefales ikke 
avsettelse av andre områder til formålet før 
allerede avsatt områder er realisert. 

 

Kommunen har forståelse for problemet, og 
har opprettet dialog med FeFo angående 
områderegulering for Bollo.  

16/6039-262 07.12.18 Camp Alta AS 24/145 

Øvre Alta 

Campingplass i 
reguleringsplan for Øvre 
Alta  

Deler av eiendommen ønskes endret til 
boligformål som sammen med allerede avsatt 
boligtomter 24/117 og 118 kan være med å 
finansiere fremtidsretta utvikling for resten av 

Reguleringsplan for øvre Alta er foreslått 
opphevet, og formål overført til 
kommuneplan. 

 



 Vedlegg 1 til Planbeskrivelse, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 66 

 

området til reiselivsformål. I planforslaget foreslås 24/145, 117 og 188 
avsatt til kombinert formål for utvikling av 
bolig og turistvirksomhet. Det er satt krav om 
detaljregulering på hele området, slik at det 
sikres en helhetlig god, løsning på 
kombinasjonen av bolig og 
turistvirksomheten.  

16/6039-261 05.12.18 Alta kommune, 
grunnforvalter 

Tilleggsareal til 
27/83 

(Bossekopveien) 

Grønnstruktur 

 

En stripe på 1 m bredde langs sør-østlig 
grense av eiendommen endres til 
boligformål. Total lengde 50 meter.  
Erstatning for tapt areal i forbindelse med 
etablering av G/S-vei langs Bossekopveien 

Innspillet er lagt inn i planforslaget. 

16/6039-260 29.11.18 Alta kommune, 
grunnforvalter 

5/30 og 5/70 

Langfjordbotn 

Offentlig/privat 
tjenesteyting 

Arealet omkring skolen i Langfjordbotn 
endres til spredt boligbebyggelse. 

Innspillet er lagt inn i planforslaget. Arealet 
slått sammen med omkringliggende spredt 
boligbebyggelse, Langfjordbotn nord, og 
antall enheter foreslås økt med 3. 

16/6039-259 26.11.18 Alta kommune, 
grunnforvalter 

Tilleggsareal til 
27/1293, 546,545 
og 547 

(Bossekopveien) 

Grønnstruktur En stripe på 1 m bredde langs sør-østlig 
grense av eiendommene endres til 
boligformål. Total lengde 117 meter. 
Erstatning for tapt areal i forbindelse med 
etablering av G/S-vei langs Bossekopveien 

Innspillet er lagt inn i planforslaget. 

16/6039-258 22.11.18 Steinar Kristensen 38/297 

Stillaveien 

LNFR Spredt boligbygging, 3 boenheter Innspillet anbefales ikke lagt inn i 
planforslaget. Inngår i kjerneområde 
landbruk. 

16/6039-257 19.11.18 Sibelco Nordic Stjernsund Kombinert formål i sjø Forslag til avgrensning av influensområde for 
mulig fremtidig gruveavgang i sjø. 

Avgrensningen er foreslått lagt inn i 
plankartet, men et eventuelt utslippspunkt vil 
kreve nærmer planavklaring/detaljregulering 
for presis plassering. 

16/6039-256 07.11.18 Leirbotvann hytteforening Parkering  Henviser til tidligere innspill, og henstiller om 
at parkeringssituasjonen vurderes i 
kommuneplanprosessen. 

Det er foreslått utvidelse av parkering med 
utgangspunkt i riggområde til Statnett.  

 

Øvrige innspill som berører bestemmelser i 
reguleringsplan krever prosess for endring av 
reguleringsplan etter PBL § 12-14. 

16/6039-254 03.11.18 Seiland House AS 54/6 Offentlig/privat 
tjenesteyting 

Fritids- og turistformål mtp utvikling av 
eiendommen til helårs reiselivsdestinasjon 

Arealformålet foreslås endret, uten plankrav. 

16/6039-255 03.11.18 Seiland House AS Del av 54/1 Spredt bolig/fritid/næring Fritids- og turistformål Arealformålet foreslås ikke endret. Aktiviteten 
som beskrives anses å kunne løses innenfor 
gjeldende arealformål. 

16/6039-253 02.11.18 Knut-Emil Kristoffersen 34/35 

Holmen 

LNFR Bolig, 4 tomter Registrert som nærturterreng. Det er ikke 
ønskelig med økt boligbygging i området, 
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dette bør lokaliseres nærmere eksisterende 
teknisk og sosial infrastruktur. Endring 
anbefales ikke.  

16/6039-252 01.11.18 NVE   Befaringsnotat Store Kvalfjord, innspill om 
sikringssone mtp. geoteknikk og krav om 
geoteknisk prosjektering av alle tiltak som 
skal utføres i området. 

Innspillet er ivaretatt i planforslaget og i 
generelle bestemmelser.  

16/6039-250 03.10.18 Hans Roar Christiansen Innerberget, 
Amtmannsnes 

Næring Foreslås endret til havneformål, inkl. Areal i 
sjø. 

Innspillet foreslås lagt inn i planforslaget, 
med krav om detaljregulering. 

16/6039-249 26.09.18 Viggo Finstad Nilsen Blågrønne 
strukturer på 
Aronnes 

 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. 

 

Innspillet er viktig, med tanke på biologisk 
mangfold, overvannshåndtering og 
avrenningssituasjon osv. for hele Aronnes og 
Elvestrand. Administrasjonen anbefaler 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. 

16/6039-248 17.19.18 Albert Vekve Lillekorsnes Parkering i gjeldende 
reguleringsplan 

Ønsker å tilrettelegge for campingplass med 
strøm, septik og søppelhåndtering. 

Endring anbefales ikke. Området inngår i 
gjeldende reguleringsplan på Lillekorsnes. 

16/6039-247 12.09.18 Alta kommune, Miljø, park 
og idrett 

  Forslag til ny parkeringsplass for 
scooterløype ved Ole Andreasveien i Kviby 

Endringen er foreslått lagt inn i kart, som 
erstatning for eksisterende plass ved 
Hesjebakken. 

16/6039-246 07.09.18 Panas Rene Shihaampai   Den buddhistiske befolkningen i nord ønsker 
et areal for tempel. Det bør tilrettelegges slik 
at det er god plass til parkering, og med 
mulighet for en boenhet for tilreisende 
munker. 

Ingen konkrete forslag til plassering. 

Administrasjonen er positiv til innspillet, men 
uten konkrete forslag til arealer er det 
vanskelig å sette av real i kommuneplanen. 
Aktuelle løsninger kan være eksisterende 
forsamlingshus som ikke er i bruk, nedlagte 
skolebygg etc. som allerede er avsatt til 
offentlig privat tjenesteyting.  

 

Et konkret alternativ kan være Transfarelv 
skole, men det forutsetter at den 
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Buddhistiske foreningen kan kjøpe arealet fra 
Alta kommune. Transfarelv skole er i 
planforslaget foreslått videreført som offentlig 
privat tjenesteyting. 

16/6039-245 16.08.18 HR prosjekt as, på vegne 
av Alta kraftlag 

Skoddevarre, 

27/1575 

Annen type bebyggelse og 
anlegg (trafo) 

Ønsker at formålet endres til kombinert 
annen type bebyggelse (trafo) og næring, 
uten plankrav. Med tanke på benyttelse av 
den delen som ikke er trafo til lager 
(innendørs og utendørs) for materiell, 
maskiner og utstyr for e-verksdrift, samt 
naturlig tilhørende virksomheter med behov 
for stor kapasitet på elektrisk kraft og 
dataoverføring. 

Det er gitt en midlertidig dispensasjon fra 
arealformålet fram til 1.7.2021, som gir 
tillatelse til lagring av materiell, maskiner og 
utstyr for e-verksdrift og naturlig tilhørende 
bedrifter med behov for stor kapasitet på 
elektrisk kraft og dataoverføring. Denne er 
gitt i påvente av en annen, permanent 
løsning. 

 

Fremtidig lokalisering av bedrifter med behov 
for stor kapasitet på elektrisk kraft og 
dataoverføring, bør fortrinnsvis være på 
Skillemo. De øvrige behovene til kraftlaget for 
å lagre materiell og utstyr knyttet til e-
verksvirksomheten kan løses gjennom å 
sette bestemmelser om dette i 
kommuneplanen.  

16/6039-244 24.08.18 Haldde Arkitekter as, på 
vegne av JARO AS 

32/44,6 LNFR, kjerneområde 
landbruk 

Ønskes endret til næringsvirksomhet med 
tanke på videreutvikling av dagens drift på 
Aronneskjosen industriområde. 

Innspillet anbefales ikke. Området inngår i 
kjerneområde landbruk for Aronnes. I dette 
området er det viktige kjossystemer som bør 
utredes og ivaretas.  

I reguleringsplan for Aronneskjosen er det 
lagt inn en grønnkorridor mellom 
næringsområdet og omkringliggende 
landbruksarealer. Denne er både en buffer 
mot landbruksarealene, og en passasje mot 
elva for friluftslivet.  

16/6039-243 23.08.18 VEFAS AS/Vefas Retur AS Amtmannsnes-
veien 101 

Næring, sjøretta 
Reguleringsplan skal 
fortsatt gjelde. 

Ønskes tilrettelegging for bilvrakmottak, 
omlasting av næringsavfall, utleie av bygg og 
eiendom og sikkerhetsmakulering av 
verdipapirer. Dette er ikke i samsvar med 
dagens reguleringsformål og bestemmelser. 

Det er en gjeldende reguleringsplan på 
området, og en endring forutsetter endring av 
denne reguleringsplanen, eller utarbeidelse 
av en ny reguleringsplan for eiendommen. 

 

Planutvalget ønsker å åpne for at Vefas 
Retur kan drive den virksomheten de 
beskriver på området.  

 

Arealet er endret til kombinert bebyggelse og 
anleggsformål i plankart, med krav om 
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utarbeidelse av detaljregulering.  Inntil en 
eventuell ny eller endret reguleringsplan er 
på plass, gjelder reguleringsplan for 
Amtmannsnes fortsatt. 

22/66 Delvis LNFR og delvis 
fremtidig næringsformål 
med plankrav 

Ønsker muligheter for utvidelse av anlegget 
på Stengelsmoen inn i områder. 

Det er igangsatt planarbeid for Stengelsmoen 
nord, avsatt i gjeldende kommuneplan. 
Vefas’ behov forutsettes ivaretatt gjennom 
denne planprosessen. 

16/6039-242 22.08.18 Finnmark Sand  LNFR Innspill om nytt område for uttak av finsand 
ved Stengelsmoen. 

Arealformål videreføres som LNFR. 

Området vil inngå i vurderingene i forbindelse 
med lokalisering av nytt uttak for sand/grus 
og for stein som vil bli igangsatt etter vedtak 
av kommuneplanens arealdel. 

Inntil da, er det avsatt et område for filleruttak 
i Ulvelvomen i gjeldende kommuneplan, og 
detaljregulering for området er under 
utarbeidelse. 

16/6039-240(241) 15.08.18 Mattilsynet Generelt  Drikkevann: Forutsetter at kommunen 
ivaretar aktuelle mål knyttet til drikkevann og 
beskyttelse av vannressurser i 
planleggingen. 

 

Raipas: Arealformål Råstoffutvinning 
(Jordfallet) lar seg ikke kombinere med 
nedslagsfelt for drikkevann for 
hovedvannkilden til Alta by. Ber om at 
kommunen arbeider for å finne ny lokalitet for 
massetaket og går for en styrt avvikling i 
Raipas (Jordfallet.). 

Drikkevann: Innspillet anses som ivaretatt 

 

Raipas/Jordfallet: Kommunestyret har vedtatt 
reguleringsplan for Jordfallet med innsigelse 
fra Mattilsynet. Endelig avgjørelse kommer i 
departementet.  

 

Arbeid med å finne nytt hoveduttaksområde 
for sand/grusmasser som erstatning for 
Jordfallet igangsettes så snart 
kommuneplanens arealdel er vedtatt. 

16/6039-239 20.06.18 Torbjørn Olsen 48/39 Fritidsbolig med plankrav Ønskes endret til spredt fritidsbebyggelse, 
med redusert antall enheter. 

Innspillet anbefales imøtekommet i 
planforslaget. Arealformål endres til spredt 
fritidsbebyggelse med potensiale på 5 nye 
enheter. 

16/6039-238 18.06.18 Ivar Sætermo 35/34 LNFR Åpnes for spredt bebyggelse mtp. fradeling 
for oppfyllelse av arv. Ikke angitt antall 
enheter. 

Det anbefales ikke å endre arealformål til 
spredt boligbebyggelse. 

Ny bebyggelse i Tverrelvdalen forutsettes 
etablert nærmere eksisterende teknisk og 
sosial infrastruktur, og ikke plassert som øyer 
innenfor kjerneområde landbruk. 

 



 Vedlegg 1 til Planbeskrivelse, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 70 

 

Planutvalget anbefaler at eiendommen settes 
av til spredt boligbebyggelse mtp. én ny tomt. 

16/6039-237 05.07.18 Eidebakken idrettslag 49/203 Offentlig/privat 
tjenesteyting 

Fritidsbebyggelse, 4 enheter Arealet foreslås endret til fritidsbebyggelse 
med 4 enheter, uten krav om regulering.  

16/6039-236 04.07.18 Bjørn Roar Mannsverk  LNFR Areal for skytebane i Tverrelvdalen. Området 
brukes i dag uorganisert til skyteaktiviteter. 

Arealet er ikke foreslått lagt inn i forslaget til 
kommuneplanens arealdel. Dersom det skal 
tilrettelegges for skytebane bør det 
utarbeides en detaljregulering for dette. 

16/6039-235 29.06.18 Alta kommune, oppmåling 
og byggesak 

32/213 LNFR Justering av formålsgrense mellom bolig og 
grønnstruktur. 

Korrigering av formålsgrense iht. 
oppmålingsforretning er lagt inn på 32/213 

16/6039-234 (251) 27.06.18 Elinor Opgård 38/84 og 38/124 LNFR Ønsker å forsikre deg om de ubebygde 
tomtene kan bebygges med boliger slik det 
var forutsatt da de ble fradelt. 

Fradelingen av tomtene er gjennomført i 
1968 og -74, uten at de siden er blitt bebygd. 
Arealformål er LNFR, og en eventuell 
bygging vil kreve dispensasjon fra 
arealformålet.  

 

Det anbefales ikke at de to tomtene avsettes 
til spredt boligbebyggelse i arealdelen. 
Området inngår i foreslått avgrensning for 
kjerneområde landbruk i Rafsbotn. 

16/6039-233 25.06.18 Finnmarkseiendommen   Finnmarkseiendommen kommer med noen 
konkrete innspill til arealer for boligbygging 
på FeFo-grunn. 

1. Mellom Lille-Komsa og 
Studentboliger 

2. Ved Aronnes/Sandfallet (32/1) 
3. Altagårdsbakken (31/102) 
4. Skogvannet (38/1) 

1. Anbefales ikke. I forslag til 
områderegulering for Lille-Komsa går 
adkomsten til feltet over dette arealet. 
Her tilrettelegges også for 
friluftsparkering. 

2. Anbefales ikke. Ligger for nært fremtidig 
avlastningsvei over Aronnes. Utsatt for 
trafikkstøy, begrenset potensiale. 

3. Anbefales med to tomter, se også 
kommentar til 5.14. 

4. Anbefales ikke. Det er avsatt 
tilstrekkelig areal for boligbygging i 
området, og arealet ved Skogvannet er 
et viktig friluftsområde. 

16/6039-232 21.06.18 Liv Hilde Hansen 39/51 

Transfarelv 

LNFR Eiendommen ønskes primært endret til 
boligformål. 

Alternativt ønskes mulighet til å bebygge 
eiendommen med fritidsboliger. Det står to 
eksisterende hytter på eiendommen, som 
ikke oppfyller dagens krav til standard, og 
heller ikke har innlagt vann og kloakk. 

Det er ikke ønskelig å avsette areal til 
boligformål i dette området. 

 

Eksisterende hytter kan istandsettes til å 
oppfylle dagens krav innenfor de 
bestemmelser og rammer som er satt i 
kommuneplanens arealdel.  
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Ønsker også mulighet for naust.  

I utgangspunktet anses innspillet som 
ivaretatt gjennom de bestemmelser som 
gjelder for LNFR, det anbefales ikke endring. 

16/6039-231 21.06.18 Ottar Fredheim Lille-Komsa Grønnstruktur el. 
tilsvarende 

Ber om at området Lille-Komsa ikke 
videreføres som boligformål, men gis et varig 
vern mot utbygging og andre store inngrep. 

Det er utarbeidet et områdeplanforslag for 
Lille-Komsa som ivaretar store deler av 
områdets verdi som natur og friluftsområdet. 
Området er viktig på veien mot en tettere by 
og mer klimavennlig boligbygging i Alta. 

16/6039-230 22.06.18 Hovedutvalg for Næring, 
drift og miljø 

38/28 LNFR Hovedutvalget har vurdert at det ikke er til 
hinder for jordbruket å fradele en 700 m2 tomt 
på eiendommen, og ber om at tomten 
avsettes til frittliggende enebolig i 
kommuneplanens arealdel. 

Området ligger innenfor avgrensningen til 
kjerneområde landbruk, og ikke i tilknytning til 
de områdene som i følge arealstrategien skal 
bygges ut. Det er uheldig å stykke opp 
sammenhengende jord- og skogbruksareal 
på en slik måte som skissert, og endringen 
anbefales ikke.  

Planutvalget anbefaler at det avsettes én 
tomt i kommuneplankartet. 

16/6039-229 16.06.18 Øistein Opgård 38/84 LNFR Ønsker å fradele en tomt på eiendommen, i 
tilknytning til eksisterende bebyggelse. 

Området ligger innenfor avgrensningen til 
kjerneområde landbruk, og ikke i tilknytning til 
de områdene som i følge arealstrategien skal 
bygges ut. Det anbefales heller ikke å sette 
av enkelttomter til spredt bebyggelse i 
kommuneplanens arealdel. 
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10. Innspill til planprogram og videre arbeid 
Referat og kommentar til innspill slik de fulgte planprogrammet til sluttbehandling.  

På noen av innspillene er det tilføy en kommentar angående oppfølging i planprosessen. Denne er merket kommentar 2019. 

 
Statlige og regionale myndigheter 

1 Fiskeridirektoratet region Nord (FIN) 
Oppsummering av brev datert 27.02.17 

Fiskeridirektoratet er statlig sektormyndighet for forvaltningen av akvakultur og marin ressursforvaltning. FIN skal 
ivareta viktige regionale og nasjonale interesser i marin sektor i Finnmark og Troms og har innsigelsesrett i saker som 
gjelder fiskeri. 

 

FIN viser til at det er betydelige fiskeriinteresser i Alta kommune, og ber om at lokale fiskerlag og de samiske 
fiskeriinteressene involveres i arbeidet. De lokale fiskerne har ofte god kunnskap om områder som vil være viktig for 
ivaretakelse av fiskeriinteressene. Alta kommune er en viktig kommune for akvakultur i Finnmark, og FIN oppfordrer til 
dialog med akvakulturnæringen i utarbeidelsen av planen. 

 

FIN oppfordrer kommunen til å benytte deres kartverktøy http://kart.fiskeridir.no/, som inneholder informasjon om 
arealbruken til fiskeri om akvakultur. Data fra Alta kommune er fra 2012, og ny informasjon fra fiskeriinteressene kan 
supplere FINs data.  

 

Det er viktig at kommunen utarbeider en god konsekvensutredning til kommuneplanen. Arealdisponeringer/tiltak som 
berører sjøarealene må konsekvensutredes i forhold til fiskeriinteresser. Kommunen bør også utrede konsekvenser av 
tiltak på marint biologisk mangfold, samt å vurdere effekten av fiskeri og eventuell utvikling av akvakulturnæringen på 
både samfunn og miljø. Kommunen må ta hensyn til at Storekorsnes er en statlig fiskerihavn i planleggingen. 

 

FIN viser til at det i 2017 vil innføres et nytt vekstregime for akvakulturnæringen som blant annet innebærer en 
inndeling av kysten i 12 ulike produksjonsområder samt en innføring av et trafikklysregime som legger opp til at 
anledning til vekst avgjøres av miljø og sykdomsstatus. Denne ordningen vil i ulik grad innebære behov for endringer i 
næringens arealbehov og lokalitetsstruktur. FIN anbefaler at kommunen vurderer dette i planleggingen, i dialog med 
næringen og relevante sektormyndigheter. 

 

Avslutningsvis lister FIN opp 12 konkrete punkter som de anser som viktige å ta hensyn til ved revisjon av 
kommuneplanens arealdel. Disse er et mål fra FIN for planen, men hva som er det korrekte for kommunen vil være en 
skjønnsvurdering for hvert område. For tips til gode løsninger, henvises det til Norconsults rapport om planlegging i 
sjø som er tilgjengelig på regjeringens nettsider. 

http://kart.fiskeridir.no/
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FIN anbefaler kommunen å delta på den årlige plankonferansen i regi av Fylkesmannen i Finnmark og Finnmark 
fylkeskommune. De anbefaler også at kommunen benytter muligheten til å få innspill fra sektormyndighetene tidlig i 
prosessen gjennom regionalt planforum. 

 

FIN stiller gjerne på eget møte med kommunen.  

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillene tas til orientering, og vil bli vurdert gjennom arbeidet med 
hovedtema 3.2.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone. Alta kommune ønsker å involvere 
både fiskerinæringen og akvakulturnæringen i planarbeidet, og kommer blant annet til å invitere begge næringene til å 
delta med en representant hver i temagruppen for kystsonen. 

 

Kommentar 2019: 

Både akvakulturnæringen og fiskalaget har deltatt i arbeidsgruppe for kystsonen. Alle arealendringer er nøye vurdert i 
gruppa. 

 

 

2 Tromsø museum – Universitetsmuseet  

Oppsummering av brev datert 28.02.17 

Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø museum rette myndighet dor forvaltning av kulturminner under vann og i sjø 
og vassdrag i Nord-Norge. Tromsø Museum har ingen konkrete merknader på dette tidspunkt, men minner om at 
forvaltning av kulturminner under vann er like viktig å ta hensyn til i forbindelse med planarbeid som automatisk 
fredede kulturminner på land. Funn av mer enn 100 år gamle båter, skipsskrog, tilbehør, last og annet som har vært 
om bord eller deler av slike ting er vernet etter kulturminnelovens § 14. 

 

Tromsø museum mangler oversikt over kulturminner under vann i Alta kommune, og de har kun gjennomført noen få 
begrensede undervannsregistreringer av kulturminner i kommunen. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillet tas til orientering, og vil vurderes nærmere i forbindelse med 
temaområdene som kan berøre kulturminner under vann. 
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3 Midlertidig faglig råd for verdensarven Struves meridianbue 

Oppsummering av brev datert 06.03.17 

Det vises til Forvaltningsplan for verdensarven Struves meridianbue, vedtatt av Finnmark fylkeskommunes 
fylkesutvalg 13.02.17. 

 

Alta kommune oppfordres til å etablere et eget tema i planprogrammet som omhandler buffersone for verdensarven 
Struves meridianbue. Ved innskriving på UNESCOs verdensarvliste i 2005 ble det skrevet inn buffersone for alle 4 
punkter i Norge/Finnmark, men disse er ikke effektuert i arealplan. Det anbefales å etablere hensynssoner med 
retningslinjer i kommunens arealplan som oppfyller buffersonekravet, og sikrer forutsigbarhet i framtidige plansaker 
hvor verdensarvverdiene i Alta kan bli berørt. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillet vil bli ivaretatt i det videre planarbeidet. UNESCO-
konvensjonen og UNESCOs operasjonelle retningslinjer for implementering av konvensjonen samt vedtatt 
forvaltningsplan 2016-2022 for Struves meridianbue legges inn i planprogrammet under overordnede føringer.  

 

Planadministrasjonen vurderer det ikke som hensiktsmessig å etablere et eget hovedtema i planprogrammet for 
buffersoner for verdensarven Struves meridianbue. Området det gjelder er avsatt til LNFR, og er et viktig 
friluftsområde, og temaet bør derfor diskuteres i sammenheng med dette i gruppen som jobber med LNFR og 
grøntstruktur.  

 

Kommentar 2019: 

Det er ikke lagt inn buffersoner omkring Struves meridianbue. Arbeidet med buffersoner bør initieres av 
kulturminnemyndighetene. Når det foreligger et konkret forslag kan dette vurderes å legges inn i plankart og 
bestemmelser lik det som er gjort for bergkunst. Buffersoner for bergkunst ble initiert av Riksantikvaren og prioritert 
innarbeidet i planforslaget, da flere av bergkunstlokalitetene er langt mer sårbare og utsatt for konsekvenser av 
utbygging enn Struves. 

 

Det er ikke planlagt utbygging i områder omkring Struves. Arealformål er videreført som LNFR. 
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4 Finnmarkseiendommen (FeFo) 

Oppsummering av brev datert 10.03.17 

FeFo legger til grunn i sin strategiske plan at disponering av Finnmarkseiendommen skal skje i henhold til godkjente 
kommunale arealplaner. Finnmarkseiendommen ønsker derfor at revisjon av kommuneplanens arealdel skjer i dialog 
med FeFo som grunneier. 

 

I planprogrammet legges det opp til at revisjonen først og fremst skal handle om en oppdatering og videreføring av 
dagens arealbruk, så FeFo vil komme tilbake til konkrete synspunkter og problemstillinger knyttet til arealbruk senere i 
planprosessen. 

 

 Fritidsbebyggelse  
FeFo ber kommunen vurdere om det skal settes av flere områder til fritidsbebyggelse. FeFo merker 
etterspørsel etter hytte ved sjøen, og FeFo erfarer at flere av de sjønære områdene på FeFo-grunn som ved 
forrige rullering ble avsatt til spredt fritidsbebyggelse i liten grad var mulig å realisere. 

 Reiseliv 
FeFo ber kommunen vurdere om nyetablering av reiselivsnæring skal skje gjennom dispensasjonspraksis 
eller om det kan settes av areal i plankart. 

 Skiferfeltene  
FeFo ser at det over tid har utviklet seg en langvarig arealbruk i strid med gjeldende plan i skiferfeltene. 
Blant annet ulovlig omdisponering av skiferhytter til fritidsbolig, bygg som brukes til fritidsformål uten 
godkjent tomt eller avtale med grunneier, caravanoppstilling, søppeldeponering etc. FeFo ber kommunen 
benytte revisjon av arealdelen til å vurdere om arealformålet kan endres i henhold til faktisk bruk for deler av 
områdene, eller på annen måte rydde opp i arealbruken. 

 Råstoffområder 
Behov for nye eller utvidelse av eksisterende kan diskuteres med FeFo underveis i planprosessen. Dette 
gjelder også ved fjerning av områder som ikke er tatt i bruk og områder til deponering av masser. 

 Caravanoppstillingsplass  
FeFo ber kommunen å vurdere behovet, og om nødvendig sette av areal. Konkret bes det om en vurdering 
av utvidelse av caravanoppstillingsplassen i Sarves. 

 Kjerneområde landbruk 
Kommunen kan vurdere å gi vern til viktige landbruksarealer i hele kommunen ved å båndlegge disse i 
plankartet. 

 

FeFo forutsetter at planforslaget utarbeides i samsvar med Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark, jf. 
Finnmarkslovens § 4, og minner om at Reindriften er selvstendig rettighetshaver på FeFo-grunn og må involveres 
tidligst mulig i planprosessen. FeFo ber kommune om å vurdere om kjerneområder for reindrift kan settes av i 
plankartet. 
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FeFo deltar gjerne på særmøter i forbindelse med planarbeidet ved behov. 

  

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Fritidsbebyggelse: Tas til orientering, vurderes nærmere i temagruppe LNFR med tanke på spredt bolig og 
fritidsbebyggelse. 

Reiseliv: Innspillet tas til orientering 

Skiferfeltene: Innspillet tas til orientering, og vil vurderes nærmere i forbindelse med tema Råstoffområder. 

Råstoffområder: Tas til orientering 

Caravanoppstillingsplass: Tas til orientering. Innspillet vil vurderes nærmere i planprosessen, sammen med blant 
annet caravanoppstillingsplass Stilla ikke er realisert og som ligger inne i eksisterende kpa.  

Kjerneområde landbruk: tas til orientering. Jf. planprogrammet skal dette arbeidet gjøres i revisjonen. 

 

Sametingets retningslinjer for endret bruk av utmark er viktige premisser som vil bli hensyntatt i planprosessen. 
Reindriftens medvirkning i planarbeidet er også viktig for Alta kommune, og alle reinbeitedistriktene som berører Alta 
kommune er kontaktet i forbindelse med oppstart av planarbeidet. Ved eventuelle endringer i arealdelen som berører 
reindriftens interesser, vil kommunen ta kontakt med berørte distrikt.  

 
5 Sámediggi – Sametinget 

Oppsummering av brev datert 09.03.17 

1. Sametingets rolle i planleggingen 

Sametinget registrerer at Alta kommune har lagt inn Sametingets planveileder under kap. 2.1 Nasjonale føringer i 
planprogrammet. Dette er positivt, og Sametinget ber om at kommunen bruker veilederen aktivt i planarbeidet. 

 

2. Hovedtema i planarbeidet 

Sametinget kommer med noen generelle innspill i forhold til utredningsprinsipper og arealdisponering. 

 

 Boligbygging og fortetting av sentrumsområder: 
Henviser til Sametingets planveileder kap. 5 Hensyn å ta i forhold til samisk kultur, og henviser spesielt til 
punkt 5.1, 5.2 og 5.4 med tanke på hyttebygging og boligbygging. 
 
Sametinget anmoder kommunen om å vektlegge disse hensyn ved rullering av kommuneplanens arealdel, 
også med tanke på tilrettelegging for utvikling av samisk kultur- og samfunnsliv i Alta sentrum. 

 

 Akvakultur: 
Henviser til kap. 6 i Sametingets planveileder, punkt 6.1 og 6.2 som omhandler bruken av sjøarealer.  
 
Sametinget ber om at disse punktene legges til grunn ved rulleringen, og ber samtidig om at det i 
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konsekvensutredning for eventuelle nye akvakulturområder vurderes sjøarealenes betydning for tradisjonelt 
fjordfiske. 

 

3. Utredningsbehov 

Sametinget anbefaler at kommunen tar utgangspunkt i delrapporten om samiske interesser i gjeldende 
kommuneplanens arealdel, og vurderer om det er behov for revisjon og supplering av informasjon i rapporten i løpet 
av planprosessen. 

 

 Reindriftens behov: 
Sametinget ber om at konsekvensen av planlagte arealinngrep samlet sett for hvert av de berørte 
reinbeitedistrikt, og henviser til PBL § 3-1 og punkt 6.5 i Sametingets planveileder. 
Konsekvensutredningen bør beskrive reindriftens bruk av arealene i kommunen, og spesielt i områder ved 
foreslåtte nye arealformål. Direkte og indirekte beitetap som følge av planlagte utbygginger skal vurderes. 
Det skal også gjøres en vurdering av beitetap hvor det tas hensyn til samlet virkning av inngrep, 
eksempelvis ved veianlegg, kraftlinjer, hyttefelt og lignende. Det skal i konsekvensutredningen vurderes 
hvor mye/i hvilken grad tiltakene i kommuneplanen vil påvirke det fastsatte reintallet for det berørte distriktet. 

 

 Kulturminner 
Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4 annet ledd. I 
forbindelse med utarbeidelse av planer i henhold til plan- og bygningsloven, vil sametinget presisere at 
forholdet til kulturminner ikke blir endelig avklart ved oppfyllelse av utredningsplikten i henhold til 
konsekvensutredningsforskriften. Forholdet til kulturminner kan avklares endelig på kommuneplannivå, men 
det er ikke noe krav i lovverket om dette. Detaljer i forhold til en slik fremgangsmåte kan avklares med 
kulturminneforvaltningen. Dersom avklaringen ikke skjer på kommuneplannivå, skal forholdet til kulturminner 
avklares på reguleringsplannivå ved at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 oppfylles. I 
områder hvor forholdet til kulturminner ikke er avklart på kommuneplannivå og det ikke er krav om 
reguleringsplan, må det utarbeides tydelige retningslinjer i kommuneplanen som sikrer at det innhentes 
uttalelse fra kulturminnemyndighetene for tiltak i områdene, jf. kulturminnelovens § 8. Dette gjelder både 
byggeområder og LNFR-områder. 

 

Kulturminneverdiene er i all hovedsak dårlig kartlagt. Dette medfører at mangel på kjente kulturminner 
innenfor et område ikke gjør at man uten videre kan dra konklusjoner om at tiltak i området ikke har 
negative konsekvenser for kulturminner. Sametinget ber derfor om at man i konsekvensutredningen 
presiserer at verdi- og konsekvensvurderingene for samiske kulturminner vare gjelder kjente kulturminner. 
Videre at man ikke gjør noen verdivurderinger på grunnlag av mangel på kjente kulturminner, såfremt det 
ikke dokumenteres at området det er snakk om er godt nok undersøkt fra før av. På bakgrunn av dette ber 
vi om at hensynet til samiske kulturminner vektlegges og konkretiseres i planarbeidet. 
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 Andre samiske interesser 
Utmarka utgjør en viktig ressursbase i høsting av tradisjonelle utmarksprodukter. Utmarksnæringer, med 
blant annet fiske, jakt, duodji og sanking, er en viktig del av samisk levevei. Se sametingets planveileder 
punkt 6.4. Lokal og tradisjonell samisk kunnskap vil også være svært viktig kunnskapskilde i 
konsekvensutredningen om samisk natur- og kulturgrunnlag. 

 

4. Planprosess og medvirkning 

Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid. Samiske interesser og 
lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, bygdelag, utmarkslag, laksefiskelag, fiskarlag, sauebeitelag, 
forening og andre interesseorganisasjoner. Samiske kultursentre, museer og lignende i kommune eller region kan ha 
foretatt dokumentasjonsarbeid av tradisjonell kunnskap som vil kunne være relevant i denne sammenheng. 

 

Sametinget anmoder kommunen om å få frem tradisjonell samisk kunnskap om bruka va områder gjennom 
planprosessen og tillegge denne kunnskapen leike stor vekt som den forskningsbaserte kunnskapen i det videre 
arbeidet. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

1. Tas til orientering 
2. Tas til orientering, vil vurderes nærmere i planarbeidet 
3. Reindriftens behov: Konsekvenser for reindriftsinteressene vurderes der det er relevant, i forbindelse med 

eventuelle endringer i arealbruk. 
Kulturminner: Tas til orientering, og vil hensyntas i planleggingen.  
Andre samiske interesser: tas til orientering 

4. Tas til orientering 

 

Kommentar 2019: 

Utredning på samiske tema er videreført uendret i planforslaget. 

 

 

6 Avinor  

Oppsummering av brev datert 13.03.17 

1. Lufthavnarealer 

Henviser til områderegulering for Bukta industri og kommunikasjonsområde vedtatt 25.10.16, og ber om at 
lufthavnsarealene avsatt i denne innarbeides i kommuneplanens arealdel. 

 

2. Restriksjonsplan for Alta lufthavn 

Restriksjonsplan for Alta lufthavn er revidert siden sist rullering av kommuneplanens arealdel, og det er ønskelig at 
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den reviderte restriksjonsplanen innarbeides i Arealdelen. Forslag til videreføring av eksisterende restriksjoner, samt 
noen nye bestemmelser og retningslinjer. 

 

3. Farlig eller villedende belysning 

Forslag til generell bestemmelse om farlig og villedende belysning ved Alta lufthavn. 

 

4. Flystøysoner 

De nye flystøysonene, beregnet i 2015, må legges inn som hensynssoner (H210 og H220) med tilhørende 
bestemmelser i revidert arealdel. 

 

5. Avsluttende merknader 

Dersom punkt 1, 2 og 3 ikke innarbeides i revidert plan, vil Avinor senere vurdere å fremme en innsigelse til planen, jf. 
PBL § 5-4. 

Punkt 4 er ment som et faglig råd til planarbeidet. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

1. Lufthavnarealer 
Det er ikke problematisk å innarbeide disse arealene også i kommuneplanens arealdel, men 
planadministrasjonen vil bemerke at den nylig vedtatte områderegulering for Bukta fortsatt vil gjelde for 
disse arealene selv om kommuneplanen revideres. Endringen vil dermed ikke være av praktisk betydning 
for arealbruken. 

2. Restriksjonsplan for Alta lufthavn 
Vurderes i planarbeidet 

3. Farlig eller villedende belysning 
Vurderes i planarbeidet 

4. Flystøysoner 
Vil innarbeides i planforslaget, jf. innspill. 

5. Avsluttende merknader 
Tatt til orientering. 

 

Kommentar 2019: 

Flystøysoner er visualisert i plankart. 

For øvrige restriksjoner henvises det til restriksjonsplan for Alta lufthavn. Høyderestriksjonene er for omfattende til å 
innarbeides i plankartet, men de vil være tilgjengelig i et eget temadatalag i kommunens kartdatabase. 
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7 Husbanken 

Oppsummering av brev datert 12.03.17 

Husbankens mål er å bidra til at kommunene utformer trygge og gode boliger, og planlegger for gode bomiljø. 
Husbanken skal legge til rette for at kommunene finner de gode løsninger gjennom helhetlig boligpolitisk planlegging 
og universell utforming.  

 

Et godt bomiljø som fremmer trivsel, integrering og tilhørighet er fremmende faktorer for folkehelsen. 

 

Kommentarer til de ulike punktene i planprogrammet: 

 

Pkt. 2 Overordnede rammer 

Under nasjonale føringer henvises det til Meld. St. Byggje – bu – leve. Husbanken ønsker å bemerke at 
stortingsmeldingen følges videre opp med nasjonal strategi for boligsosialt arbeid, «Bolig for velferd». Strategien 
fremhever betydningen av at kommunens samfunnsplanlegging er et virkemiddel for å forebygge og redusere 
opphopning av sosial ulikhet. 

 

Pkt. 3 Hovedtema for revisjonen 

3.2.1 Boligformål 

Det fastslås at det ikke er behov for å avsette nye arealer til boligbebyggelse, emn at det er behov for å se på 
utbyggingsrekkefølge og fortettingsstrategier. Husbanken ønsker å legge til at utbyggingsavtaler er et sentralt 
virkemiddel for sosial infrastruktur i denne sammenhengen. Husbanken oppfordrer kommunen til å bruke 
utbyggingsavtaler som et virkemiddel for sosial boligbygging, spesielt med hensyn til å sikre barn og barnefamilier en 
god og trygg bolig i et godt bo- og nærmiljø. 

 

3.2.2 Områder for offentlig eller privat tjenesteyting 

Barnehage og skole 

I revisjonen skal det vurderes hvilket arealformål gamle skolearealer skal ha i fremtiden. Utvikling og transformasjon 
av eksisterende bygg kan gi viktig bidrag til å oppfylle kommunens boligpolitikk, gjerne i form av offentlig-privat 
samarbeid. Dette må gjerne ses i sammenheng med nødvendig tjeneste- og servicetilbud og nærmiljøutvikling. 

 

Helse- og sosialinstitusjoner 

Arealer som settes av til helse- og sosialinstitusjoner skal vurderes i sammenheng med kommunedelplan for Helse og 
sosial. Husbanken vil henvise til regelverk for investeringstilskuddet hvor prinsippene om normalisering og integrering 
skal tas hensyn til ved lokalisering og planlegging. Boenhetene bør ikke være for mange, plasseres i ordinære og 
gode bomiljø, og uheldig samlokalisering av ulike grupper må unngås. Husbanken ber kommunen å ta hensyn til dette 
i utforming av areal til slike formål. 
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Sosial boligbygging 

Det er positivt at kommunens boligpolitiske planprosess er under utvikling på samme tid som arealplanarbeidet 
starter. Da gis det god anledning for å legge til rette for arealer til boliger og godt bomiljø som legger til rette for sosial 
inkludering. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Pkt. 2 Overordnede rammer: tas til orientering 

 

Pkt. 3 Hovedtema for revisjonen 

3.2.1 Boligformål: Hvordan utbyggingsavtaler kan brukes som virkemiddel for sosial boligbygging vil bli diskutert både 
gjennom den boligpolitiske planen og i arbeidet med arealdelen. 

 

3.2.2 Områder for offentlig eller privat tjenesteyting:  

Barnehage og skole: Tas til orientering, vil vurderes i planprosessen. 

 

Helse- og sosialinstitusjoner: Tas til etterretning, vil være med i vurderingsgrunnlaget for eventuelle nye arealer til 
helse- og sosialinstitusjoner. 

 

Sosial boligbygging: Tas til orientering 

 

 

8 Kystverket Troms og Finnmark 

Oppsummering av brev datert 10.03.17 

Det bør i arealplanlegging være forutsigbar arealforvaltning av kommunens sjøarealer, slik at disse områdene ikke 
kommer i konflikt med navigasjonsinnstallasjoner (hvit lyssektor) eller farleder. 

 

Generelt: 

Kystverket Troms/Finnmark er det som viktig at alle tidligere vedtatte planer/plandokumenter blir samordnet slik at 
arealbruken blir entydig og sammenfallende. Ved den videre arealforvaltning gjennom kommuneplanens arealdel, 
kommunedelplaner, områdeplaner og detaljreguleringer må kommunen være observant på at det ikke tilrettelegges 
for aktiviteter som kommer til hinder for sikkerhet og framkommelighet på sjøen. Kystverket anbefaler at det i 
planleggingsfasen benyttes kystverkets karttjeneste Kystinfo på www.kystverket.no. Her finnes sjøkart og andre 
sjørelaterte opplysninger. 

 

Kystverket viser til Havne- og farvannsloven, vedtatte nødhavner i Alta og hvilket kartlag det finnes informasjon om 
disse, samt om det store potensialet i Troms og Finnmark for kraftproduserende anlegg i sjø. 

 

http://www.kystverket.no/
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Generelle merknader til planprogrammet 

1. Planperioden bør fremgå av planen 
2. Gjør oppmerksom på at retningslinjer/informasjon ikke er juridisk bindende bestemmelser i henhold til plan- 

og bygningsloven 
3. Forholdet mellom plan- og bygningsloven og havne- og farvannsloven: alle tiltak/bygg/etableringer i sjø 

krever egen tillatelse etter havne- og farvannslovens bestemmelser. 
4. Farleder: det er viktig at det legges opp til at all fremtidig arealdisponering tar høyde for at hoved- og bileder 

forbeholdes sjøverts ferdsel. 
5. Ankerplasser: Kystverket anser ankerplasser som viktige, og forutsetter at kommunen påser at disse sikres 

og opprettholdes for fremtidig bruk. Kystverket ber om at det særlig vektlegges at oppdrett/havbruk ikke 
etableres på de områder som i sjøkartet er merket som ankringsplasser. 

6. Fyrlykter: I forbindelse med utbyggingsplaner må det ikke føres opp bygg eller lignende som kan komme til 
å skjerme for lyset fra fyrlyktene. Det må ikke etableres noen bygg, installasjoner, oppdrettsanlegg, 
fortøyninger mm. innenfor hvit lyktesektor. 

7. Etablerte fiskerihavner: I Alta kommunen er det en statlig fiskerihavn, Storekorsnes. Kystverket anbefaler at 
det avsettes områder til sjødeponi med tanke på fremtidige tiltak i Storekorsnes fiskerihavn eller farledstiltak 
i kommunen som kan medføre utdypningsarbeid. 

8.  Fiskerihavnekrav/nye utbyggingstiltak: Fiskerihavnekrav fra kommuner konkurrerer i nasjonale tildelinger. 
Det er derfor spesielt viktig at eventuelle havnekrav blir grundig dokumentert og at nytte- kostvurderinger blir 
en vesentlig del av utredningsarbeidet. 

9. Tinglyste rettigheter: Eventuelle utbyggingstiltak i områder hvor Kystverket har tinglyste rettigheter må ikke 
settes i gang eller utføres uten at dette på forhånd er godkjent av Kystverket. 

10. Beredskapsmessige hensyn: Bruk av ROS-analyse i planleggingen er viktig mht. transport langs kysten 
med forurenset last og oljeprodukter, ivaretakelse av sikkerheten på kysten og sårbarhet ovenfor 
næringsinteresser. 

11. Container-/næringsarealer: I områder relatert til større fiskeri- og /eller skipsvirksomhet kan det være 
nødvendig å sette av fellesområde nær sjø for plassering av containere eller lager. Ved bruk av containere 
er det behov for åpne og tilgjengelige arealer for omlasting/lossing og behov for nærhet til kai med 
dybdeforhold. 

12. Olje-/petroleumsbaser: Det er knyttet en rekke funksjonelle kriterier til etablering av olje-/petroleumsbaser. 
Om kommunen har konkrete planer for slike tiltak, ber Kystverket om å bli kontaktet.  

13. Tidligere områder for dumping av fartøy og kondemneringsområder: Bør fremgå av planen. 
14. Dumpeplass for ammunisjon: Bør fremgå av planen, dersom slike finnes. 
15. ISPS: I tråd med forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv. skal det 

utarbeides sikringsplan for hver havn/havneterminal.  
16. Akvakultur: Kystverket i samråd med Fiskeridirektoratet er spesielt oppmerksom på arealdisponeringen til 

akvakultur. Med dette menes det at det ikke tillates at noen deler av anlegget skal komme utenfor områdene 
som er avsatt til akvakultur, inkludert anleggets fortøyninger. Kystverket minner om at ingen anlegg skal i 
utgangspunktet komme i konflikt med hvit lyktesektor, og at plasseringen skal være i god avstand fra 
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ankringsområder, farled, nødhavner, områder med kabler/rør i sjø. Kystverket gjør videre oppmerksom på at 
søknad om akvakulturanlegg alltid skal behandles av Kystverket, jf. tiltaksforskriften.  

17. Planforum 9.03.17: Det er mulig å sette bestemmelser for regulering i vannsøylen, det er mulig å angi areal 
for fangstbasert akvakultur gjennom planformål Fiske eller FFNF med bestemmelser om at anlegg for 
levendelagring tillates. Kystverket er positiv til at kommunen vurderer å erstatte flerbruksformålet FFNFA 
med FFNF i arealplanen, for videre å spesifisere områder for akvakultur. 

 

Oppsummering: Blant kystverkets viktigste interesser er sikkerhet og fremkommelighet innenfor hoved-/bileds 
arealavgrensning og øvrige beredskapshensyn. En bærekraftig og framtidsrettet arealplanlegging vektlegges i stor 
grad. Det er spesielt ønskelig med god kommunikasjon og dialog mellom næring, kommune og statlige etater med 
hensikt å oppnå synergieffekter. Kystverket stiller gjerne til rådighet dersom det er behov for veiledning i forbindelse 
med myndighet og forvaltning etter havne- og farvannsloven. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Innspillet tas til orientering, de kommenterte punktene vil vurderes nærmere i planprosessen, av temagruppen som 
jobber med Kystsonen. Planperioden er lagt til i planprogrammet. 

 

 

9 Finnmark fylkeskommune 

Oppsummering av brev datert 10.03.17 

Planfaglig uttalelse/innspill 

 Det er positivt at kommunen der behovet for en gjennomgang av eksisterende reguleringsplaner for å se 
hvilke som fortsatt skal gjelde og hvilke som bør korrigeres/oppheves i forbindelse med denne revisjonen 

 De fire valgte hovedtemaene som er vektlagt er dekkende for kommunens utfordringer 

 FFK støtter kommunens boligstrategi mtp. utbyggingsrekkefølge og fortetting. Kommunen burde i større 
grad enn tidligere tilrettelegge for leilighetsbygg/rekkehus, heller enn eneboligtomter.  

 I forbindelse med ny, sentral storskole bør kommunen vurdere hvordan trafikkforholdene rundt denne vil bli, 
spesielt mtp. at foreldre kjører barna til skolen selv om det finnes offentlig etablert skoleskyss. (motsetning 
av tanken om fortetting, reduksjon i bilkjøring og økt andel gående/syklende) 

 Knutepunktstenkning for å underbygge fortettingsstrategi og kollektivsatsning er et skritt i riktig retning. 
Styrking av sammenhengende gang- og sykkelveinett, grønt i sentrum og snarveier mellom daglige 
gjøremål er fremtidsrettet tenkning. 

 Medvirkningsopplegget for Altasamfunnet generelt og grupper som krever tilrettelegging virker solid. 

 Minner om plan- og bygningslovens § 1-1. Her fremkommer det at prinsippet om universell utforming skal 
ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Videre kommer det frem av samme 
bestemmelse at hensynet til estetisk utforming av omgivelsene skal vektlegges. Det er særlig viktig at 
arealer som skal være avsatt til offentligheten, for eksempel leke- og oppholdsarealer, parkeringsplasser og 
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andre offentlige rom blir vurdert opp mot kriteriet om universell utforming. Lokale leke- og 
oppholdsmuligheter for barn og unge bør vurderes før boliger og veier plasseres. 

 

Kulturminnefaglig innspill – arkeologi 

 Minner om viktigheten av å ta hensyn til kulturminner og kulturmiljøer, spesielt i pressområder 

 Fortetting og knutepunktstenkning må ses i sammenheng med kulturminne- og verdensarvlokalitetene i Alta. 

 Ber om at det opprettes et nytt hovedtema i planprogrammet om hensynssoner, som skal fungere som 
buffersoner rundt verdensarvområdene i Alta og støttende verdier. 

 Fylkeskommunen ønsker å være behjelpelig med fremskaffelse av kunnskap om kjente kulturminner og 
eventuelt oppdatering av eksisterende kunnskap. 

 Dersom kommunen ønsker det, kan undersøkelsesplikten etter KML § 9 oppfylles på kommuneplannivå. 
Dersom det er ønskelig må kulturminnemyndigheten i fylkeskommunen og Sametinget kontaktes så tidlig 
som mulig. Eventuelle undersøkelse må gjøres før planen vedtas, og kommunen er ansvarlig for dekning av 
kostnader. 

 Kommunen bør vurdere om det skal utarbeides et eget temakart for kulturminner, kulturmiljøer og landskap. 

 

Innspill fra Riksantikvaren 

 Buffersoner rundt verdensarvområdene – for enkelte områder må også arealer i sjø inngå i buffersone. 
Avgrensing av endelige buffersoner er en prosess som ikke vil være ferdig avklart før vedtak av 
kommuneplanens arealdel, men kommunen kan ta samtidig som dette arbeidet settes i gang likevel legge 
inn foreløpige buffersoner i arealplanen som ivaretar områdene omkring verdensarvområdene. 
Riksantikvaren deltar gjerne på et møte i Planutvalget sammen med fylkeskommunen for å prate nærmere 
om dette viktige arbeidet som det hviler et nasjonalt, regionalt og lokalt ansvar for. 

 Bergkunst på lokaliteter utenfor verdensarvområdene er viktige støttende verdier til verdensarven, og det 
må diskuteres om det skal legges inn buffersoner også her fordi disse kan bli en del av innskrivningen på 
sikt. 

 Kommunen må ved revidering av arealdelen ta hensyn til de eiendommer i kommunen som er 
forskriftsfredet eller under forskriftsfredning. Disse bør legges inn som hensynssone d). 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – nyere tid/bygningsvern 

 Alta kommune har flere verdifulle kulturminner fra nyere tid som Finnmark fylkeskommune mener er viktige 
å ta med i det videre arbeidet. Planprogrammet bør også ta med tema om hvordan Alta kommune ønsker å 
ivareta andre ikke fredede kulturminner. 

 Det bør beskrives i planprogrammet hvordan verdensarven, de oppsluttende verdier og buffersoner skal 
ivaretas i kommuneplanens arealdel. Et eget hovedtema i planprogrammet for ivaretakelsen av 
verdensarven og buffersonene kunne med fordel vært opprettet. 

 I planprogrammet bør det legges inn hvordan Alta kommune ønsker å ivareta bygningsvernet i kommunen, 
spesielt er det for alta kommune gjenreisningsbebyggelsen som er viktige kulturminner fra vår nære historie. 
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 Om fortetting og sentrumsutvikling i forslag til planprogram bør det også beskrives noe om hvordan alta 
kommune skal ivareta verneverdig bebyggelse, siden Alta kommune har flere verneverdige bygninger og 
kulturmiljø med verneverdig bebyggelse. FFK er fornøyd med at kommunen er flink til å sende saker ang. 
bygninger fra gjenreisningsperioden på høring til FFK, og ser at kommunen fortsetter med det. 

 Det er flere krigsminner i Alta som med fordel kan omtales som eget tema 

  Kvenske kulturminner har i dag ikke eget vern. Det er derfor viktig at denne typen kulturminner spesielt blir 
omtalt i det videre planarbeidet. 

 Haldde – nordlysobservatoriet og Halddeveien trekkes fram som særlig verneverdig og en viktig del av 
kulturhistorien både for Alta kommune og forskningshistorien. Veien opp til Haldde og nordlysobservatoriet 
bør legges inn som egen hensynssone. 

 Bergverk, og spesielt kopperverket i Kåfjord, er viktig kulturbærer i Alta kommune og bør beskrives og tas 
med i planene videre. Bergverket har også en sterk kvensk tilknytning. 

 I Alta kommune jobbes det med en kulturplan, med en egen delplan for kulturminner. Delplanen for 
kulturminner bør knyttes opp mot kommuneplanens arealdel. 
 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Planfaglig uttalelse: Innspillet tas til orientering. Punktene vil vurderes og innarbeides i planprosessen. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – arkeologi: Innspillet tas til orientering. Kommunen tar forholdet til kulturminner på alvor, 
men ser ikke at det er behov for et eget deltema for hensynssoner omkring verdensarv/kulturminner i denne 
planprosessen.  

 

Innspill fra Riksantikvaren: Buffersoner omkring verdensarven er et arbeid i oppstartsfasen. Planadministrasjonen kan 
ikke se at det er hensiktsmessig å behandle dette som et eget tema i planprogrammet, selv om problemstillingen må 
diskuteres i prosessen. I planprosessen vil man nødvendigvis være nødt til å diskutere forholdet til verdensarven og 
de støttende verdiene der man kommer i berøring med disse. Det samme gjelder forskriftsfredede bygninger. 

 

Kulturminnefaglig uttalelse – nyere tids bygningsvern: Problemstillingene vil bli diskutert, emn planadministrasjonen 
ser det ikke som hensiktsmessig på dette tidspunkt å behandle kulturminner/buffersoner som et eget hovedtema i 
planarbeidet. 
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10 Direktoratet for mineralforvaltning 

Oppsummering av brev datert 13.03.17 

Kommentar til planprogrammet: 

Det er DMFs vurdering at en i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel bør skaffe seg en oversikt over 
hvor langt frem i tiden eksisterende massetak og råstoffområder kan dekke behovet for byggeråstoff i kommunen, for 
bedre grunnlag til å vurdere behovet for å avsette nye arealer.  

Masseuttak kan medføre ulemper for nærområder, så DMF mener det er viktig å utnytte eksisterende masseuttak fullt 
ut, både for å utnytte ressursen best mulig og unngå konflikter som eventuelle nye områder kan medføre. 

Det er viktig å legge inn områder for råstoffutvinning i arealdelen for å synliggjøre den faktiske bruken av arealet og for 
å unngå eventuelle arealbrukskonflikter i pågående og eventuelle framtidige uttak. 

 

Kommentarer til konsekvensutredningstema: 

DMF ser at berggrunn og løsmasser inngår som konsekvensutredningstema. Vi ber om at dette behandles som tema 
Mineralressurser. Dette dekker byggeråstoffer, naturstein, industrimineraler, metalliske malmer og energimineraler. 

 

Mineralressurser en ikke-fornybar ressurs som bare kan utvinnes der den fra naturens side er lokalisert, og det er 
derfor viktig å utrede og vurdere dette i sammenheng med andre tema og arealavklaringer i arealdelen. En oversikt 
over ressursene er nødvendig for å hindre nedbygging av forekomstene og unngå arealbrukskonflikter i pågående og 
fremtidige uttak. 

 

Innspill til videre arbeid: 

I gjeldende kommuneplan er det beskrevet hva detaljregulering for råstoffområdene skal inneholde. DMF mener 
bestemmelsene for detaljplanens innhold er for detaljert for flere av bestemmelsene som omhandler driftsforhold. 
Dette er forhold som reguleres av mineralloven. For detaljerte bestemmelser etter PBL. kan legge hindringer for drifta 
og føre til økt grad av dispensasjonssøknader. DMF ber Alta kommune om å endre bestemmelsene i dagens arealdel 
pkt. 2.7.1 gjennom revisjonen.  

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Innspillet tas til etterretning, vurderes nærmere i forbindelse med hovedtema Råstoffområder og arbeidet med 
bestemmelser og retningslinjer. 

 

Kommentar 2019: 

Det er formulert forslag til nye bestemmelser for råstoffområder på bakgrunn av blant annet dette innspillet. Dette skal 
sikre bedre samsvar mellom kravene etter plan- og bygningsloven og mineralloven.  
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11 Statkraft 

Oppsummering av brev datert 13.03.17 

Reguleringsmagasin 

Statkraft regulerer Virdnejavri som er inntaksmagasinet til Alta kraftverk. Dessverre fremgår det ikke av dagens 
kommuneplanens arealdel at dette er et vannkraftmagasin. Statkraft ber om at det blir lagt inn hensynssone på 
regulerte vannkraftmagasin jf. PBL § 11-8 bokstav d. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Tas til etterretning, vil innarbeides i plan. 

 

12 Fylkesmannen i Finnmark (FM) 

Oppsummering av brev datert 17.03.17 

Innspill til planprogrammet: 

Planprogrammet er oversiktlig, gjennomarbeidet og gir god oversikt over planprosessen, og inneholder de formelle 
kravene framsatt i plan- og bygningslovens § 4-1. 

 

Innspill til temaer som bør utredes i planarbeidet: 

For kommuneplanens arealdel bør fokus for konsekvensutredningen være å besvare viktige spørsmål knyttet til 
lokalisering og arealformål. Konsekvensutredningen må få frem: 

- Viktige miljø- og samfunnsverdier i de foreslåtte utbyggingsområdene 
- Virkningene som utbyggingen kan få for disse verdiene 
- Hva som kan gjøres for å avbøte negative virkninger. 

 

1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Ber om at de nasjonale forventningene nevnes i planprogrammet. 

2. Kunnskapsgrunnlaget 
Henviser til veileder T-1493 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel, og Klima- og miljødept. og 
kommunal og moderniseringsdept. Sin veileder «Konsekvensutredninger: anerkjent metodikk og databaser 
for innhenting av data – oversikt per 8. juli 2015» 

3. Medvirkning 
Det er bra at kommunen i planprogrammet synliggjør sitt ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper 
som krever spesiell tilrettelegging. Fylkesmannen trekker spesielt fram de samiske interessene, og viser til 
at kommunen gjennom PBL § 3-1 1. ledd, c) er pålagt å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv. I dette ligger det spesielt en ivaretakelse av beitearealene som 
hovedgrunnlaget for en bærekraftig reindriftsnæring. FM oppfordrer kommunen til å benytte seg av 
temaveileder om reindrift, utarbeidet av klima- og miljødepartementet. 
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I forbindelse med planprosesser som berører reindrifta skal planmyndigheten gjennom hele prosessen 
sørge for åpen, bred og tilgjengelig medvirkning fra reindrifta og styrings- og forvaltningsorganene. 
Planmyndigheten skal ved oppstart kontakte den lokale reindriftsforvaltningen for å avklare hvem som blir 
berørt av den aktuelle planen og hvordan det skal legges opp til en aktiv medvirkning. Under kap. 7 i 
planprogrammet bør det presiseres at det skal tilrettelegges for medvirkning fra reinbeitedistriktene som 
forvalter næringens bruksretter. 

4. Reindrift 
PBL § 3-1 c) er en viktig nasjonal føring som burde tas med under kap. 2 i planprogrammet. 

5. Biologisk mangfold 
Konsekvensene for biologisk mangfold må utredes 

6. Akvakultur 
Når et område blir foreslått avsatt til akvakultur er det viktig at konsekvenser for andre brukerinteresser og 
naturverdier i kystsonen blir bredt utredet og belyst. Konsekvenser av å etablere nye oppdrettsanlegg må 
utredes med tanke på landskap, biologisk mangfold, herunder anadrom laksefisk, forurensning, herunder 
støy, og annen arealbruk i området både i sjø og på land, for eksempel hyttebebyggelse, friluftsliv mm. 
 
Kommunen har uttrykt behov for å dokumentere miljøtilstanden i Altafjordsystemet før det kan avsettes mer 
areal til akvakultur. Dette behovet kan overlappe med krav til kunnskapsgrunnlag for den regionale 
vannovervåkningsplanen, og det kan være fornuftig å koordinere kartlegging og overvåkning av 
miljøtilstanden i Altafjorden i et helhetlig program med utgangspunkt i vannforskriftens definisjoner av god 
økologisk og –kjemisk tilstand i kystvann. Fylkesmannen har ansvar for operasjonalisering av et regionalt 
overvåkningsprogram for vannregion Finnmark, og vil ta kontakt med Alta om muligheter for samarbeid om 
et delprogram for Altafjorden. 

7. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhetsanalyse: 
Det er vesentlig at samfunnssikkerheten blir ivaretatt i planprosessen. Systematisk risiko- og 
sårbarhetsanalyse er viktig i alle utbyggingsplaner for å unngå å bygge inn større sårbarhet i samfunnet. 
Klimatilpasning 
ROS-analysen må ta høyde for fremtidige klimaendringer 
Skred 
Snøskred, steinsprang, jordskred og kvikkleireskred er alle aktuelle faretemaer i Alta kommune. 
Flom 
Flom både i store elver og mindre bekker samt urban overvannsflom er aktuelle faretemaer som bør 
vurderes nærmere i ROS-analysen. 
Stormflo 
Det er viktig at man vurderer faren knyttet til stormflo, spesielt med tanke på klimaendringer som kan føre til 
havnivåstigning og økte stormflohøyder. 
Drikkevannssikkerhet 
Hensynet til drikkevannssikkerhet og sikring av drikkevannenes tilsigsområder i Alta bør vurderes nærmere i 



 Vedlegg 1 til Planbeskrivelse, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 89 

 

ROS-analysen til arealdelen. 
Flysikkerhet 
Høyderestriksjoner i tilknytning til Alta lufthavn bør tas inn i ROS-analysen 
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet for utrykningskjøretøyer 
Temaer med stor betydning for kommunens innbyggere, bør med i ROS-analysen 
Storulykkebedrifter 
Hensynet til storulykkebedrifter i arealplanleggingen bør inngå som en del av ROS-analysen til 
kommuneplanens arealdel for Alta. 
Elektromagnetisk stråling 
Fylkesmannen anbefaler at temaet tas med risiko- og sårbarhetsanalysen, og at man tar hensyn til 
høyspentanlegg i arealplanen enten ved bruk av faresone eller generelle bestemmelser. 

 

Fylkesmannens innspill til kommuneplanens arealdel 

Fylkesmannen har kommet med utdypende innspill til innholdet i arealdelen, under disse temaene: 

8. Veileder  
T-1491 om kommuneplanens arealdel er et praktisk hjelpemiddel for kommunens behandling og framstilling 
av arealdelen. 

9. Bestemmelser til arealdelen 
For å unngå for stort tolkningsrom må bestemmelser være skrevet i «skal»-form. 

10. Byggegrense mot sjø 
For å fravike byggeforbudet i 100-metersbeltet må kommunen sette byggegrense mot sjø, jf. PBL § 1-8, 
tredje ledd. Byggegrense må vurderes konkret for hvert enkelt utbyggingsområde, både for nye arealer og 
områder som er avsatt til utbygging i gjeldende plan. 
Fylkesmannen anbefaler at revisjon av kommuneplanens arealdel også omfatter kommunens sjøområder, 
og at vurdering av strandsonen er et eget tema i arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel og 
tilhørende konsekvensutredning. 

11. Landbrukstiltak i strandsonen 
Minner om at unntaket for byggetiltak i strandsonen som er nødvendig i landbruket fat bort 1. juli 2013 jf. 
PBL § 34-2 åttende ledd. Kommunen må dermed avklare hvilken landbruksaktivitet som skal være tillatt i 
100-metersbeltet. 

12. Vassdrag 
Kommunen må i planprosessen vurdere å fastsette byggegrense langs vassdrag. Etter FMs syn bør 
kommunen fastsette byggegrense langs vassdrag som har betydning for natur-, kulturmiljø- og 
friluftsinteresser. Regional vannforvaltningsplan for Finnmark vannregion skal benyttes aktivt i arbeidet. 

13. LNFR – spredt 
Det skal settes krav til lokalisering og omfang av bebyggelse i LNFR – spredt. FM har lagt inn forslag til 
bestemmelser for konkretisering av god landskapsmessig tilpasning.  

14. Landbruk 
FM ber kommunen om å ta hensyn til landbruket i arbeidet med kommuneplanen. 
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FM ber om at det der det er relevant belyses konsekvenser av foreslått arealbruk for: 
- dyrka og dyrkbar jord 
- kulturlandskap 
- landbruksdrift 
- skogbruk og klima 
 
Fylkesmannen ber også om at kommunen vurderer å forlenge rekkefølgetidspunket 2025 for 
Prestegårdsjordet, dersom de andre frigitte arealene (Heggelijordet/C13 og C16 i sentrumsplanen) er fullt 
utnyttet og fortettet. 
 
Ber om at kommunen implementerer regjeringens mål at om årlig omdisponering av jordbruksareal skal 
være under 4000 dekar innen 2020. 

15. Spredt boligbygging 
Fylkesmannen er fornøyd med den fortettings- og knutepunktstenkningen som Alta kommune legger opp til i 
planprosessen. 
Ny boligbygging utenfor kommunesentra bør bare tillates når den kan: 
- Styrke eksisterende bygder/bosteder 
- Bedre utnyttelsen av eksisterende infrastruktur, herunder skole, barnehage og lokalt næringsliv 
- Gi gode trafikksikkerhetsløsninger 
- Gi gode og sikre oppvekstforhold for barn, herunder muligheter for uorganisert kontakt med andre barn i 
fritiden. 
- Ivareta jordverninteresser og ikke medføre distriktsulemper eller –begrensninger for landbruket. 

16. Hyttebebyggelse 
Understreker viktigheten av at etablering av fritidsbebyggelse avklares gjennom kommunens planarbeid. 

17. Utmarksbygg – gammer og laksehytter 
Alta kommune bør ta sikte på å avklare problemstillinger knyttet til utmarksbygg i kommuneplanens 
arealdel. 

18. Akvakultur 
Alta kommune bør konkretisere behovet for nye arealer i forbindelse med planarbeidet. Levendelagring av 
torsk og fangstbasert akvakultur har vært en næring i vekst de siste årene. Etablering av anlegg for 
fangstbasert akvakultur forutsetter at det er satt av egnet areal i kommuneplanens arealdel. 
Nye arealer til oppdrett 
Eksisterende oppdrettsaktivitet har effekter for bestanden av laks, sjørøye og sjøørret i kommunen. 
Eventuelle nye lokaliteter må vurderes i forhold til samlet belastning, fordi det allerede er så mange 
lokaliteter i vandringsrutene for laks som skal til og fra Altaelva. Det er kommunen som skal avklare om nye 
lokaliteter vil være forsvarlig i henhold til naturmangfoldlovens §§ 8-12. FM trekker fram situasjonen i Vestre 
Jakobselv som eksempel på negative konsekvenser på naturmangfoldet på grunn av oppdrettsvirksomhet. 

19. Områder vernet etter naturmangfoldloven 
Ber om at disse områdene båndlegges 
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20. Reindrift 
Kommunen må i arealplanen ta hensyn til reindriftas arealbehov og ta innover seg at næringens 
driftsgrunnlag forringes ved bit-for-bit nedbygging. 

21. Råstoffutvinning 
For å unngå arealkonflikter og for å sikre byggeråstoff i framtida bør de viktigste grus- pukk- og andre 
mineralforekomster reserveres som områder for råstoffutvinning i arealdelen. Kommunen bør i arealdelen 
avsette hensiktsmessige arealer til massedeponering ut i fra grunnforhold og dets omgivelser. 

22. Forurensing 
Det er påvist forurenset sjøbunn flere steder i Finnmark, og aktivitet som fører til oppvirvling av forurenset 
sjøbunn kan føre til spredning av miljøgifter. Alta kommune bør gjøre egnede masser tilgjengelig for 
fremtidig bruk, fremfor å deponere i sjø. 

23. Hensyn til barn og unge 
Fylkesmannen forutsetter at hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår utredes på et bredt grunnlag i 
kommuneplanarbeidet. 

24. Landskap 
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har utarbeidet veilederen «Metode for landskapsanalyse i 
kommuneplan» med tilhørende skjemaer. Gjennom en landskapsanalyse vil kommunen få økt kunnskap og 
bevissthet om de elementene som er med på å gi kommunen identitet og egenart og kan skille den fra 
nabokommunen. EN slik analyse vil gi Alta kommune et godt grunnlag for kommunens arbeid med rullering 
av kommuneplanene, både for å ivareta sine spesielle landskapsressurser og som grunnlag for vurdering av 
konsekvensene av arealbruksendringene som foreslås. 

25. Friluftsliv 
Fylkesmannen ber om at det vurderes om viktige områder for friluftsliv skal settes av og avmerkes i 
plankartet. FM ber også om at kommunen vurderer tilgjengeligheten til de viktigste/mest brukte 
friluftsområdene. Anbefaler at det blir vurdert om det er behov for å sette av arealer til utfartsparkering, også 
i tilknytning til skuterløyper. 

26. Grønnstruktur 
Det er etter fylkesmannens syn svært viktig at grøntområder for friluftsliv i nærmiljøet og i tilknytning til 
sentrum, skoler og barnehager ivaretas og sikres i arealplanen. Viktige grønnstrukturer som f.eks. Byløypa 
kan sikres gjennom hensynssoner. 

27. Naturmangfoldloven – krav til offentlige etaters beslutninger 
Norge har gjennom ratifisering av internasjonale konvensjoner forpliktet seg til å stoppe tapet av biologisk 
mangfold innen 2020. Gjennom planarbeidet er det særlig viktig at kommunen ivaretar leveområdene for 
sjeldne, trua og sårbare arter, og arealer med naturtyper med verdivurdering «Viktig» (B) og «Svært viktig» 
(A). 
Kartlegging av biologisk mangfold i utbyggingsområder 
I områder der kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig må det skaffes til veie ny kunnskap. Det vil være 
nødvendig for å kunne vurdere virkningen av utbyggingsområder om den samlede belastningen på 
økosystemet. FM minner også om den generelle utredningsplikten etter forvaltningslovens § 17. 
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28. Klimatilpasning 
Konsekvensutredningen må ta hensyn til de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging samt 
ansvar for klimatilpasning. 

29. Samfunnssikkerhet og beredskap 
Se fylkesmannens uttalelse til planprogrammet 

30. Tilbud om kvalitetssikring av arealplankart mm. 
Minner om krav i nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister og Kart- og 
planforskriften. 
Fylkesmannen anbefaler at kommunen sender et eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til kartverket Vadsø per e-
post for kvalitetssikring. Kartverket vil da utføre en teknisk kontroll av planen og melde eventuelle 
rettingsbehov tilbake til kommunen. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Innspill til temaer som bør utredes i planarbeidet: 

1. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging var nevnt under overordnede føringer. 
2. Til orientering 
3. Til orientering 
4. Hele plan- og bygningsloven ligger til grunn som overordnet føring, planadministrasjonen ser ingen grunn til 

å trekke fram enkeltparagrafer her 
5. Til orientering, er tema i konsekvensutredning 
6. Tas til orientering 
7. Tas til orientering 

 

Fylkesmannens innspill til kommuneplanens arealdel 

Innspillene tas til orientering, og vil innarbeides i oppgavebeskrivelsene til de ulike temagruppene. 

 

Kommentar 2019: 

Innspillene anses som ivaretatt i planforslaget. 
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13 Statens vegvesen 

Oppsummering av brev datert 27.03.17 

Planprogram og utredninger 

Med utgangspunkt i hovedtemaene knytte til fortetting og sentrumsutvikling vil vegvesenet understreke at mulige 
konsekvenser av endringene vil være nye trafikale utfordringer og forventet økt belastning på det eksisterende 
vegnettet. 

Vegvesenet ser det som nødvendig at man gjennom KU-arbeidet utreder virkninger og konsekvenser av fortetting og 
sentrumsutvikling, og konsekvenser for eksisterende infrastruktur. Arealdisponering for nye og alternative 
trafikkløsninger, trafikkavvikling, kapasitet for bil, kollektivtrafikk og kollektivsatsning og ikke minst gående og syklende 
kan være noen sentrale utfordringer. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillet tas til orientering, og vil være viktige vurderinger i forbindelse 
med flere av hovedtemaene i planarbeidet. 
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Kommunale instanser 

14 Kulturvirksomheten, Alta kommune 

Oppsummering av brev datert 07.03.17 

Kulturvirksomheten ønsker å spille inn behov for arealer til kultur i Alta. 

- Areal til ny kultursal i Alta sentrum 
- Areal til ny kulturskole 
- Behov for å sikre areal i sentrum som kan benyttes ved større kulturarrangement (eks. Borealis 

vinterfestival, Finnmarksløpet og 17. mai) 

- Behov for å sikre areal til tivoli, sirkus og andre arrangementer som foregår i store telt. 

 
Kulturvirksomheten ønsker å minne om at selv med dagens areal på sentrum er det knapt med plass for avvikling av 
Borealis vinterfestival og Finnmarksløpet. 

 

Under punktet om barnehage og skole i planprogrammet ønsker kulturvirksomheten at nærmiljøanlegg tas med i 
ordlyden: 

- nye areal til barnehage og skoler, samt idrettsanlegg (spesielt idrettshaller og nærmiljøanlegg) i tilknytning til 
disse.  

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Innspill om areal til kulturformål tas til orientering og vil vurderes gjennom selve planarbeidet. 

 

Innspill om å ta med nærmiljøanlegg i formuleringen under punktet om barnehage og skole tas til orientering. 
Nærmiljøanlegg ved alle skoler er et premiss som er definert i kommuneplanens samfunnsdel, som skal ligge til grunn 
for hele arbeidet med kommuneplanens arealdel, og planadministrasjonen har derfor ikke nevnt dette særskilt her. 
Idrettsanlegg er tatt med i formuleringen fordi samlokalisering av skole og idrettsanlegg ikke er tema i overordnede 
kommunale føringer. 

 

15 Kommuneoverlegen i Alta kommune 

Oppsummering av brev datert 09.03.17 

Kommuneoverlegen har følgende innspill til planprogrammet: 

 

2. Overordnede føringer 

2.1 Nasjonale føringer: Anbefaler at det under lovverk også henvises til Folkehelseloven. 

2.3 Kommunale føringer: Henvisning til oversiktsdokument over folkehelseutfordringer i Alta kommune (sist vedtatt 
2013, ny versjon snart klar) 

 

3. Hovedtema 
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For alle hovedtemaene anses det som viktig å vurdere om endingene i kommuneplanens arealdel fremmer 
befolkningenes helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Folkehelse bør derfor omtales i de fleste 
hovedtemaene. 

 

 Råstoffområder: for nye områder må det vurderes evt. konfliktnivå i forhold til omkringliggende arealbruk, 
samt transportveier. 

 Barnehager og skoler: Viser til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., som stiller krav 
til beliggenhet for skoler. 

 Vannverk: Flere av vannverkene i Alta har restriksjoner i nedbørsfeltet. Det anses som viktig at arealplanen 
synliggjør dette. 

 Støy i bygg- og anleggsfasen: Bør omtales i bestemmelsene til arealdelen. 

Både kommuneoverlege og helsekonsulent ønsker å bistå i arbeidsgrupper som nedsettes.  

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Innspill til 2. Overordnede føringer innarbeides i planprogrammet. Innspill til 3. Hovedtema vil ivaretas gjennom det 
videre plan- og utredningsarbeidet. Folkehelse er et selvsagt tema i konsekvensutredningen. 

 

 

16 Alta kommune, miljø, park og idrett 

Oppsummering av brev datert 13.03.17 

Med tanke på energi- og klimaplanlegging er målene fra satsningsområdet attraktivt regionsenter i utvikling i Alta vil 
viktige. 

I henhold til energi- og klimaplanlegging bør det tas hensyn til følgende forslag: 

 

Fortetting: 

 Flere boliger innenfor 1 km -2 km fra sentrum 

 Vekst av boliger i og ved sentrum 

 Utbyggingsrekkefølge: fortetting i og ved sentrum først 

Sentrumsutvikling: 

 Torget må være slik at folk har lyst å være der 

 Veien til sentrum bør være hyggelig å gå (grønt, gangfelt, aktivitet) 

 Tilrettelegging for avfallssortering i sentrum? 

Råstoffområder: 

 Se på bestemmelser for bruk av areal til skifernæring, mtp forurensing, og oppbevaring av skifer/paller etc. 
på privat tomt av skifernæringsdrivende 

 Fiskeridirektoratet ønsker at kommunen skal tilrettelegge for akvakultur i arealplanleggingen. Man bør se på 
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muligheten til å stille krav om «integrert multi-trofisk akvakultur (IMTA)» (bærekraftig akvakultur, eks. ocean 
forest) 

Parkering: 

 Sentrum: Bolig og næringsarealer er viktig, parkering er ikke. All parkering i sentrum som ikke er under bygg 
burde fjernes eller flyttes ut av sentrum. 

Grønn mobilitet: 

 Sentrumsavgift for bil, med unntak for beboere som må gjennom sentrum og buss 

 Utvide bilfri sone i sentrum 

 Tilrettelegge for sykling i og til sentrum 

 Krav til sykkelparkering i sentrum 

 Revidering av mobilitetsplan/ plan for sammenhengende hovednett for sykkel i Alta by, spesielt med tanke 
på publisering av aktuelle kart. 

 Busstasjonen/venterommet bør gjøres mer attraktivt og inneha mer informasjon om busstilbudet i 
kommunen. 

 Nasjonal føring: Vekst av transport skal tas med kollektiv, sykkel og gange 

Annet: 

 Mål om at man om 4-5 år setter energikrav til utbyggingstomter, oppstart med prøveprosjekt 2017.  

 Skal Regional vindkraftplan 2013-2025 legges til under regionale føringer? 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Innspill under de ulike temaområdene tas med videre i planarbeidet, og vil vurderes av arbeidsgruppene som jobber 
med de ulike tema. 

 

Regional vindkraftplan 2013-2025 var i utgangspunktet ikke lagt til som regional føring, da Alta ikke inngår i de 
områdene hvor fylkeskommunen anbefaler satsning på vindkraft, og den vil dermed ikke påvirke Alta kommunes 
arealdisponeringer. 

 

En tett kobling mellom kommunedelplan for energi og klima, og kommuneplanens arealdel er viktig, for å sikre 
sammenheng i planleggingen. 

 

Kommentar 2019: 

Innspillene er i stor grad forsøkt ivaretatt og innarbeidet i bestemmelser til planforslaget. Det har vært viktig å sikre 
sammenheng mellom kommunedelplan og arealdel. 

 

 

17 Alta kommune, Kommunalteknikk 

Oppsummering av brev datert 14.03.17 
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2.3 Kommunale føringer 

- Gjeldende kommunedelplan for avløp utgår ila. 2017. Arbeidet med ny hovedplan for avløp 2018-2029 vi 
startes ila. 2017. 

- Ny hovedplan for vann 2017-2028 ble vedtatt av kommunestyret 7. feb. 2017 
- Har ikke kommunedelplan for vei, men «forskrift for kommunal veinorm» 

2.3.3 Råstoffområder 

- Viktig at planprosessen avklarer et område for deponering av overskuddsmasser, med langsiktig perspektiv. 
- Opplever en mangel på områder for snødeponering både i boligområder og industriområder. Bortkjøring er 

ressurskrevende og lite miljøvennlig, men samtidig må det sikres tilgang til deponering i sjø gjennom 
arealplan. 

2.3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Parkering – vedtekter og strategi: 

- Uklar formulering i planprogrammet ang.  revisjon av parkeringsvedtekter. Dersom en mener dagens 
parkeringsordning, må dette gjøres gjennom en egen prosess – ikke gjennom arealplanarbeidet. 

- Det er viktig at frikjøpsordningen evalueres. I den sammenheng må frikjøpsbeløpet være gjenstand for 
vurdering. 

- Krav til parkeringsdekning er et relevant tema. Det vil i et slikt arbeid være naturlig å planlegge strategisk 
slik at flere innbyggere velger sykkel, buss eller å gå. Å planlegge for buss og snarveier for buss inn i og 
nært boligfelt vil være et viktig ledd i satsningene. Ny bussterminal vil også kunne være et satsningsområde. 

3.2.9 bestemmelser og retningslinjer 

- Det er viktig å lokalisere ny bebyggelse nært opp til eksisterende infrastruktur. Nye bebyggelsesområder 
med behov for særskilte løsninger for avløpsutslipp og vannkilder må unngås. Dette bør reguleres gjennom 
rekkefølgebestemmelser. 

6 organisering av arbeidet 

Det er naturlig for Kommunalteknikk å delta i planarbeidet fremover, særskilt i grupper for Fortetting/boligformål og 
samferdsel. 
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Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

 2.3 Kommunale føringer: planprogrammet er oppdatert i henhold til innspillet. 

 2.3.3 Råstoffområder: Både deponering av snø og overskuddsmasser vil være viktige tema i planprosessen. 

 2.3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Innspillet er tatt til etterretning, og planprogrammet er 
oppdatert i henhold til merknaden. 

 2.3.9 Bestemmelser og retningslinjer: Tas til orientering, vil være et viktig premiss når 
rekkefølgebestemmelsene settes. 

 Kommunalteknikk vil bli invitert til å delta i temagrupper i planarbeidet fremover. 

 

 

Lag og foreninger 

18 Finnmark Skogselskap 

Oppsummering av brev datert 22.02.17 

Finnmark skogselskap viser til viktigheten av å bevare den skogressursen vi har i Alta i dag, og hvor viktig det er å 
løfte vernet av skogarealene våre. Det vises til Alta vil, hvor tre av hovedtemaene berører skogbruk og skogens 
betydning.  

 

Finnmark skogselskap mener at vi i langt større grad enn tidligere må ivareta og verne om skogen og skogarealene i 
kommunen. Vi har ikke råd til å miste mer skogarealer dersom skogen skal være viktig for næringsutvikling og 
nyskaping, trivsel og livskvalitet, attraktivt regionsenter i utvikling osv. Finnmark skogselskap mener at men imidlertid 
kan legge noe til rette for kontrollert friluftsliv ved å tilby at en dela v deres eiendom ved Altaelva, Sierra Kennta (gnr 
21/bnr 2) kan avsettes til frilutsformål så man kan iverksette friluftstiltak i ordnede former. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Innspillet tas til orientering, og vil være viktige i det videre revisjonsarbeidet. 

 

 

19 NFU Alta lokallag 

Oppsummering av brev datert 12.03.17 

Det er et stort behov for boliger til psykisk utviklingshemmede i Alta kommune. Kommunen må derfor regulere tomter 
til formålet både når det etableres nye boligfelt og når det fortettes i eksisterende boligområder. Areal til sosial 
boligbygging kan inngå både i offentlige og private utbygginger. 

 

Våre medlemmer er som resten av befolkningen i Alta med forskjellige ønsker om hvor i byen, og med hvem, de 
ønsker å bo. Kommunen bør derfor legge til rette for flere mindre bofellesskap i de ulike bydelene i stedet for store 
anlegg. NFU Alta lokallag minner om at nasjonale føringer i stor grad legger opp til at bofellesskap med rundt seks 
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boenheter er ønskelig. 

 

NFU Alta lokallag deltar gjerne i det videre arbeidet med arealplanen, dersom dette er ønskelig. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Behovet for boliger til psykisk utviklingshemmede og hvordan det er mest hensiktsmessig å tilrettelegge for slike 
boliger vil diskuteres i pågående kommunedelplaner for Helse og sosial, og for boligpolitikken i Alta. De behov og 
strategier man kommer fram til her, skal så innarbeides i kommuneplanens arealdel for å sikre gjennomføringskraft. 

 

NFU Alta lokallag vil bli invitert til å delta i flere av planprosessene ved behov, for eksempel i form av dialogmøter eller 
workshops med ulike interesseorganisasjoner. 

 

20 Alta laksefiskeri interessentskap (ALI) 

Oppsummering av brev datert 13.03.17 

Altaelva med sin unike laksestamme har vært sentral for altasamfunnet i flere hundre år. Den har vært viktig for 
bolyst, inntjening, og har gjort Alta kjent langt utover Norges grenser. Etter mange år med oppdrettsindustri i 
Altafjorden, har denne industrien dessverre påført Altalaksen skade ved at det nå er konstatert gen-innblanding 
mellom oppdrettslaks og den ville laksen. Hvis altasamfunnet virkelig mener å ta vare på den unike altalaksen som er 
så viktig for bolyst og omdømme for Alta, så må det gjøres tiltak som beskytter altalaksen. 

 

ALI ønsker å komme med følgende innspill, synspunkter og opplysninger til planarbeidet: 

2. Overordnede rammer 

1. Henviser til en nylig utgitt studie av Professor Fauchald ved Fritjof Nansens institutt: «Hvilke krav stiller 
grunnlovens § 112 til lakseoppdrettsnæringen?», og spør om Alta kommune kan risikere å komme i en 
situasjon der kommunen blir ansvarliggjort for skadene påført altalaksen fra oppdrettsindustrien.  

2. Savner Naturmangfoldloven i oversikt over føringer, og minner om at denne loven har en «føre var» - 
paragraf og at kvalitetsnormen til Naturmangfoldloven sier at genetisk innblanding er et uakseptabelt 
fotavtrykk. 

3. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning konkluderer i sin rapport at den genetiske integriteten for Altalaksen er 
dårlig, noe som også er tema i NINA v/Kjetil Hindar sin rapport om gen-innblanding som ble presentert på 
Laksekonferansen i Alta. 

4. Ønsker å gjenta innspillet fra fylkesmannen på høringen i Davatluft-saken: 
Villaks er i ferd med å forsvinne fordi genetisk integritet blir svekket av at oppdrettsfisk rømmer. I Vestre 
Jakobselv er genetisk integritet til vill laks så svak at det ikke vil være mange år før elva blir fri for vill laks. 
Altalaks har bedre genetisk integritet enn laksen i Vestre Jakobselv, men om ikke utviklingen stanses, vil det 
samme skje i Alta. 

5. Minner om at det er viktig at administrasjon og politikere i Alta tar det ovenstående innover seg før Alta er i 
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samme situasjon som Vestre Jakobselv. 

 

3.2.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Teknologi: Slik vi har forstått det kan ikke Alta kommune stille krav til type teknologi eller hvor mye biomasse det kan 
være på en lokalitet. 

 

Forurensing: Påpeker at det er problematisk at utslipp fra oppdrettsnæringen går urenset rett i sjøen. Dette mtp. 
fjordfiskere. 

 

Bærekraftig nivå: Hevder at politisk ledelse og administrasjon i Alta så langt har gitt etter for alle krav som 
oppdrettsindustrien har kommet med. Dette har gått utover fjorden og fjordfiskerne og altalaksen, og er ikke i 
overensstemmelse med 7 B) i alta vil, om at vi vil legge til grunn et bærekraftig nivå på sjømatproduksjonen i 
Altafjorden, og verne om nasjonal laksefjord og altalaksen som villaksstamme. 

 

ALI ber om at en representant fra ALI og en representant fra fjordfiskerne inviteres til å være med i temagruppe 2 
Kystsone. 

 

Alta kommune er i dag Norges 4. største oppdrettskommune og har fått merke konsekvensene av det. Det er ikke 
mulig å stille teknologiske krav til anlegget om man legger til rette for areal til akvakultur og det er vanskelig å stille 
krav til forurensing som medfører at industrien snarest mulig flytter over fra merder med åpne nett til lukka anlegg i 
sjø. Derfor må Alta kommune si klart i fra at i neste planperiode legges det ikke til rette med nye arealer til 
oppdrettsindustrien. 

 

Deponering i sjø: I dag deponeres det store mengder snø i Altaelva og rundt Alta bru. Prøver som ble tatt i april 2013 
av snødeponi i området Alta bru og Øyra viste da verdier av tungmetaller som ligger langt over det Statens 
Forurensningstilsyn aksepterer. Det er særlig verdiene av tungmetaller som krom, kobber, nikkel, bly og sink som er 
høye. Snøprøvene ble analysert på Altalabben. Dette må forbys, og man må vurdere andre plasser å deponere denne 
snøen. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

Overordnede rammer: 

1. tatt til orientering 
2. Oversikten over overordnede føringer er ikke en uttømmende liste. At Naturmangfoldloven ikke er nevnt her 

beror på en skrivefeil (naturvernloven), som vil bli korrigert i det endelige dokumentet. 
3. tatt til orientering 
4. tatt til orientering 
5. tatt til orientering 
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3.2.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

Teknologi: dette vil være et viktig tema å diskutere i planarbeidet 

 

Forurensing: Dette temaet må diskuteres nærmere i planarbeidet 

 

Bærekraftig nivå: Det vil være viktig i planarbeidet å definere hva som er et bærekraftig nivå. Både ALI og 
fjordfiskerne vil inviteres med en representant hver til deltakelse i temagruppen om Kystsonen, i likhet med 
oppdrettsnæringen. 

 

Deponering i sjø: Deponering av snø er et viktig tema som må ses nærmere på i planarbeidet.  

 

Kommentar 2019: 

ALI har deltatt med en representant i arbeidsgruppe for kystsonen. Innspillene anses som ivaretatt i foreliggende 
planforslag. 

 

 

21 Kviby og Leirbotn Bygdelag 

Oppsummering av innspill datert 22.03.17 

Forslag til planprogram burde i større grad synliggjøre og legg til rette for gode prosesser for utvikling av distriktet i 
Alta kommune. Hensynet til distriktsutvikling i Alta kommune er nærmest usynlig i forslag til planprogram, Det endelig 
planprogrammet bør vise at distriktene også er en del av Alta kommune. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar: I kapittel 7 om medvirkning beskrives det at men underveis i 
planprosessen vil arrangere folkemøter på flere steder i kommunen, for å nå ut til flest mulig. I dette er distriktene i 
høyeste grad inkludert, og vil ha store muligheter til å medvirke i planprosessen. Det vil også bli arrangert egne møter 
kalt særmøter med aktuelle interessegrupper i løpet av prosessen. Hvilke grupper og temaer dette vil være aktuelt for 
er noe som må avklares etter hvert som man har jobbet seg inn i problemstillingene og avdekker behovet. Da vi i all 
hovedsak legger opp til at det skal gjøres få endringer i selve arealdisponeringen i kommuneplanen, er det mer 
hensiktsmessig å legge opp til ekstra medvirkning der man ser behovet dukker opp underveis i prosessen, gjennom 
innspill og tilbakemeldinger i folkemøter mm. 
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22 Naturvernforbundet i Finnmark 

Oppsummering av brev datert 22.03.17 

Naturvernforbundet har følgende konkrete innspill til hovedtema i 3.2.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhørende strandsone: 

 Bruken av friluftsliv, ferdsel, fiske, natur og akvakultur-areal (FFFNA) som generell kategori må opphøre 

 Det anbefales å bruke enbruksområder for akvakultur. Dette gir bedre planavklaring i kommuneplanen. 

 Ved konsekvensutredning av akvakultur som avgrenset formål er det mer presist hva som skal 
konsekvensutredes 

 Areal til akvakultur må inkludere fortøyninger over og under vannsøylen 

 Det bør vurderes om oppdrettsanlegg kan flyttes lengre ut i Altafjorden 

 Tidligere avsatte akvakulturområder som er uegnet må tas ut ved rullering- Det inkludere areal for 
akvakultur under FFFNA 

 I revideringen vil det ikke være aktuelt å utvide eksisterende areal eller finne nye areal 

 det tilrettelegges for lukka oppdrettsanlegg på land 

 Det tilrettelegges for å flytte åpen oppdrettsanlegg over til lukkede havanlegg 

 Område for akvakultur må ikke lagges der det kommer i vesentlig konflikt med allmenne interesser. Det må 
tas spesielt hensyn til område av særlig verdi for fiskeri som gyteplasser for torsk 

 Anleggene må ikke ha installasjoner i sjøen eller på land som ikke er nødvendige for drifta 

 det skal utarbeides reguleringsplaner for arealer som avsettes til akvakultur 

 det skal knyttes bestemmelser til formålet akvakultur 

 det må stilles klare krav til utslipp og forurensing fra oppdrettsanlegg som er strengere enn de generelle 
kravene som stilles i dag 

 Akvakulturareal må ikke komme i konflikt med formålet til nasjonal laksefjord. 
Hensynet til villaks må vie tyngst – i dag og i fremtiden 

 Akvakulturareal må ikke komme i konflikt med eller fortrenge lokale fiskeinteresser eller tradisjonelle 
sjøsamiske næringsinteresser. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillene er viktige tema som må vurderes gjennom den nedsatte 
temagruppens arbeid i planprosessen. 

 

Kommentar 2019: 
Naturvernforbundet deltok med en representant i arbeidsgruppe for Kystsonen. Innspillene anses som ivaretatt i 
foreliggende planforslag. 
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Næringslivet 

23 Reinbeitedistrikt 41 Beaskadas 

Oppsummering av brev datert 27.02.17 

Reinbeitedistrikt 41-Beskades forventer å tidlig bli tatt med i planer som berører distriktet, og at de får muligheten til å 
komme med innspill i en tidlig fase. Distriktet kan kontaktes via e-post, telefon eller brev. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar: Innspillet er ivaretatt. Reinbeitedistriktet har fått planprogrammet tilsendt 
sammen varsel om oppstart av planarbeid, og har fått muligheten til å komme med innspill i tidlig fase av planarbeidet. 
Distriktet vil også bli involvert i det videre planarbeidet både gjennom muligheten til å gi innspill ved offentlig ettersyn, 
og mer konkret i forkant av offentlig ettersyn dersom det planlegges endringer i arealdisponeringen som berører 
reinbeitedistrikt 41 Beskades.  

 

(Denne kommentaren gjelder også de øvrige reinbeitedistriktene i Alta kommune.)  

 

 

24 Reinbeitedistrikt 30 C Østre sone/Nuortajohlat 

Oppsummering av brev datert 08.02.17 

1. Reinbeitedistrikt 30 C Østre sone ber om synliggjøring av reindriftens bruk av arealene i kommunen, og 
reindriftens rettigheter der reindriften kan bruke områdene sammen med andre og der annen bruk fortrenger 
reindriften.  

2. Reindriftens bruk av områdene finnes i distriktsplanen til de respektive reinbeitedistrikt. Det er viktig at endre 
brukere av områdene kjenner tilstrekkelig til reindriftens bruk av områdene slik at deres bruk i størst mulig 
grad tilpasses reindriftens bruk. Hvordan slik informasjon skal komme ut til andre brukere bør fastsettes i 
planprogrammet. 

3. Kommunen bør utrede og synliggjøre i planprogrammet reindriftens rettigheter i forhold til annen bruk i de 
tilfeller annen bruk kan kombineres med reindriftens bruk og i de tilfeller reindriften ikke kan tilpasse sin bruk 
uten å bli skadelidende. Distriktet anser slik utredning som avgjørende for en kunnskapsbasert forvaltning. 

4. Gjør oppmerksom på at det kan være tilfeller der det kreves konsultasjon med og samtykke fra berørt 
reindrift til nye næringsarealer 

5. kommunen bør ha et program for å informere om reindriftens bruk og rettigheter i forbindelse med aktivt 
friluftsliv for alle, skogens betydning og vern om viktig grøntstruktur. Turløyper, ski- og lysløyper samt 
friluftsområder som lavterskelarena for fysisk aktivitet bør utvikles i samarbeid med reindrift, og man bør 
søke å få formidlet reindriftens kunnskap om områdene til friluftsfolket. 

6. Reindriftens kunnskap og forståelse kan være en nyttig kilde til bedre forståelse av helleristningene. Etter 
reindriftens syn er slik kunnskap til nå fraværende i presentasjonen av disse. 

7. Når det gjelder «å verne om viktig furuskog, grøntstruktur og kjerneområdet for landbruk» foreslår distriktet 
å føye til «de områder som brukes av reindriften» 
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8. Når det gjelder konsekvensvurderinger av tiltak som kan berøre reindriften ber distriktet om at det alltid 
utarbeides en egen konsekvensvurdering for reindriften der det kommer klart frem om reindriften må endre 
sin bruk av området på bakgrunn av tiltaket. Konsekvensvurderinger for reindriften skal se aktuelle tiltak og 
planer i sammenheng med tidligere inngrep i samme område, og andre planer i samme område. 

9. Distriktet ber kommunen lage en tematisk kommunedelplan for reindrift 
10. I tillegg til de oppsatte behov for utredning i kap. 5, bør det lages en egen utredning om reindriften i 

kommunen, og reindriftens rettigheter, med mål om å ende opp med noen etiske retningslinjer for hvordan 
kommunen skal forholde seg til reindriften, for å sikre at kommunen følger internasjonale og nasjonale 
forpliktelser ovenfor urfolk. 

 

Planadministrasjonens vurdering/kommentar:  

1. Tas til orientering, det er allerede lagt et godt utgangspunkt for dette i gjeldende kommuneplanens arealdel, 
i planbeskrivelsens vedlegg 3 Samiske interesser. 

2. Innspillet tas til orientering, og vil vurderes i planarbeidet. Planadministrasjonen er av den oppfatning at 
hvordan slik informasjon skal tilgjengeliggjøres bør bestemmes i planprosessen – når man har avklart 
hvilken informasjon som skal tilgjengeliggjøres. 

3. Reindriftsinteresser er et viktig tema i konsekvensutredningene som skal gjøres i forbindelse med 
arealdelen, se kap. 5 i planprogrammet. 

4. Ved endringer i plan som berører reindriftsinteressene vil kommune ta kontakt med aktuelle reinbeitedistrikt 
5. Tas til orientering. Vil vurderes underveis i planprosessen, spesielt i forhold til LNFR og Grøntstruktur. 
6. Tas til orientering 
7. den aktuelle formuleringen er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i 2015. Innspillet tas til 

orientering. 
8. Tas til orientering. 

 

 

 


