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Innledning 
Dette dokumentet inneholder en kort oppsummering av innspill og merknader som er kommet inn 
under offentlig ettersyn av forslag til kommuneplanens arealdel. 

Innspillene er sortert etter tema. Flere innspill som er kommet inn omhandler mer enn ett tema, og 
disse er dermed delt opp og referert flere steder i dokumentet. I tittelen til hvert enkelt innspill er 
det referert til journalpostnummer, avsender og dato. 

Dette dokumentet er uten vurdering av innspillene. Når revidert planforslag sendes til planutvalget i 
november, vil alle innspillene ha fått en vurdering.  
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Boligformål/fortetting 

 16/6039-283 Torill Anita Berg Myreng, brev datert 11.03.19 
Innspillet gjelder eiendom 27/203 og deler 27/162 på Thomasbakken i Alta. Innsender ønsker at om 
lag 44 mål LNFR-areal endres til fremtidig boligbebyggelse, inntil Thomasbakken Sør. Det er ikke 
spesifisert antall eller type av bolig. I innspillet legges det vekt på at det er skole og barnehage i 
nærheten (Bossekop), at forslaget i tråd med planene om tettstedsutvikling, dvs tilrettelegging for 
boligbebyggelse i sentrale deler av Alta. 

 16/6039-284 Trude Thomassen Andersen, brev datert 11.03.19  
Klage på at innspill til revidering av plan ikke var tatt til følge i planforslaget. Ønsker at eiendommen 
27/23 settes av til fremtidig boligformål (eneboliger eller tomannsboliger) i tilknytning til 
eksisterende boligfelt på Thomasbakken. Det vises blant annet til at det på naboeiendommen 
mellom 27/23 og boligfeltet er gitt tillatelse til bygging av en tomannsbolig. 

De vises også til at flere områder med landbruksjord ble endret til boligformål ved rulleringen i 2011, 
og ønsker likebehandling med disse områdene (eks. Bangjordet i Saga, Prestegårdsjordet, og 
naboeiendommen på Thomasbakken sør). 

Avlastningsveien og usikkerheten knyttet til tidsperspektivet på Skoddevarre-feltet brukes også som 
argument for å åpne for mer boligbygging på denne siden av Thomasbakkveien, da det hevdes at 
dette området ikke vil være avhengig av realiseringen av nye E6. Det vises også til nærhet til skole og 
barnehage og friluftsområder. 

 16/6039-286 Morten Holm, brev datert 13.03.19 
Viser til at hoveddelen av eiendommen 26/9 «Saraveien nord», som i gjeldende kommuneplan er 
avsatt til boligformål, er foreslått endret til LNFR. Innsender har en opsjonsavtale med grunneier av 
26/9 om kjør av den delen av 26/9 som ligger inneklemt mellom 26/420 og 26/421, med tanke på 
realisering av en enebolig. 

 16/6039-287 Alta boligbygg AS, brev datert 05.03.19 
Viser til Svennbakken/Falsen 2-feltet i planforslaget (antakelig menes vestre del av dagen 
Svennbakken/Fallsen), og presenterer seg som representant for grunneier. Det fremmes ønske om 
flere boenheter for å gjøre prosjektet mer økonomisk forsvarlig, gjennom å få flere boenheter å dele 
kostnadene på. Det foreslås at antall boenheter endres fra 10 eneboliger + 10 konsentrert 
småhus=20 boenheter, til 7 enebolig + 2stk. 4-mannsbolig + 20 konsentrert småhus= 35 boenheter. 

 16/6039-291 Henry Albin Karlsen m.fl, brev datert 18.03.19 
Som grunneiere av 26/9 har de innspill på den foreslåtte endringen. I utgangspunktet ønsker 
grunneierne at eiendommen i sin helhet fortsatt skal være avsatt til fremtidig boligbygging. 

Dersom eiendommen skal endres, er grunneierne uenige i den foreslåtte avgrensningen og antall 
boenheter som er foreslått. Planforslaget åpner for 5 eneboliger, avgrenset naturlig i terrenget av 
eksisterende sti gjennom eiendommen. I innspillet sies det et stien ikke går der, og det foreslås som 
et minimum at det åpnes for totalt 8 eneboligtomter på eiendommen, jf. vedlagt kartskisse. Det 
henvises til at den offisielle stien til Hjemmelufttoppen går fra det området hvor parkeringsplass er 
foreslått. Grunneierne signaliserer at de kan være positive til salg av grunn for parkering, dersom det 
åpnes for de 8 tomtene de foreslår i stedet for de fem som ligger i planforslaget. 
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 16/6039-293 Svein Ivar Johannesen, brev datert 20.03.19 
Innspill angående eiendommen 32/73, øst forhoppbakken på Aronnes. 

Deler av eiendommen er i dag avsatt til idrettsformål, mens en del er avsatt til boligformål med en 
eksisterende enebolig. Grunneier anser det som lite sannsynlig at det i fremtiden vil bli investert i 
eksisterende anlegg i hoppbakken, og ber om at deres eiendom endres til boligformål i forbindelse 
med revisjonen. 

 16/6039-302 Terje Balandin, innspill datert 02.04.19 
Innspillet gjelder bestemmelsen om unntak fra plankrav, 1.2.2 b), at tiltak i eksisterende 
byggeområder kan unntas fra det generelle plankravet dersom det ikke overstiger 400 m2 nytt 
bruksareal (BRA) eller 3 nye boenheter i boligområder. 

Innspillet hevder at 400 m2 BRA er uheldig med tanke på optimal utnyttelse av tomt (fotavtrykk) i 
terreng på skråtomter og ev. kjeller, dette da areal som er helt eller delvis under bakkenivå beregnes 
med fultl BRA. Oppfordrer med dette Alta kommune til å følge nasjonalt eksempel ved beregning av 
BRA og at dette innbakes i kommuneplanens arealdel. Foreslår at følgende formulering legges til i 
retningslinje til bestemmelsen: 

Målbare plan som har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, 
regnes med i bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 
0,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes ikke med i bygningens bruksareal. 

Ønsker videre å berømme administrasjonens forslag om å nedgradere behovet for parkeringsplasser 
til bileilighet i sentrumsnære områder. Gammelt regelverk gjorde at det løntes å bygge små og 
uhensiktsmessige leiligheter under 60 m2 for å komme under parkeringskravet til to ekstra biler for 
leilighet ved beregning av BRA. 

 16/6039-316 Alta kommune, Folkehelsekoordinator, innspill datert 
09.04.14 

Fortettingsstrategi: 
Det er positivt at Alta kommune har som målsetting å fortette boligbebyggelse i Alta. Dette kan gi 
flere boenheter i sentral-Alta, som igjen er tilrettelagt for økt andel syklister og gående. Det 
forutsettes da at det prioriteres veiarealer for gående og syklende. 

Stadig utvidede boligområder i nærområdene gir økt behov for motorisert ferdsel, som er uønsket. 
(mindre fysisk aktivitet, forverre lokalmiljø herunder luftkvalitet, mer trafikkerte veier). 

Tilrettelegging for og arealer til offentlige møteplasser for befolkningen vil kunne motvirke psykisk 
uhelse og legge til rette for økt sosialisering og aktiviteter i nærmiljøene. 

Boligpolitikken generelt: 
Det imøteses at kommuneplanens arealdel tar høyde for større varisajon på boligmarkedet. Spesielt 
legges det vekt på at prosjekter med flere leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse bør gå foran 
eneboligprosjekter. Dette åpner i større grad opp for at vanskeligstilte får muligheter til å komme inn 
i et allerede presset boligmarked. 

Ved at mange fortettingsprosjekter oppstår i nærheten av sentrum blir tilgangen til enkle 
transportmidler tilstrekkelig for de fleste (sykkel, kollektivtansport, gange) 
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 16/6039-330 Alta kommune, kulturvirksomheten, innspill datert 
10.04.19 

Bolig: Ved fortetting av boligområder er det viktig å ta vare på grøntområder, snarveger og 
lekeplasser. Ved nye boligområder bør det legges inn snarveger som kobler seg til eksisterende nett. 
Dagens trase for lysløypa, fra universitetsområdet mot Sandfallet er en viktig adkomsttrase fra 
sentrum mot Sandfallet. Området er satt av til bolig, det bør vurderes kost nytte! (Åslia sør) 

 16/6039-381 Alta kommune, avd. for Miljø, park og idrett, innspill 
datert 12.04.19 

Miljø, park og idrett har følgende innspill til planforslaget: 

Areal- og transportplanlegging: 
Viser til mål om konsentrert by- og tettstedsutvikling i kommunedelplan for klima, energi og miljø, 
vedtatt i KST 22. mai 2018. «95 % av utbygging skal gjøres ved eksisterende sosial infrastruktur». 
Denne må tas opp i kommuneplanens arealdel, og vil sette begrensninger for spredt bebyggelse i 
LNFR-områder. 

Stiller seg kritisk til kost/nytte-vurderinger angående Skoddevarre boligfelt. Området er nært et viktig 
frliuftsområde, og langt fra sentrumsnære områder. Rekkefølgekrav knyttet til avlastningsveien 
burde overholdes. 

 16/6039-385 Alta kommune, Barn og unges representant, innspill 
datert 12.04.19 

Barn og unges representant har følgende merknader til planforslaget: 

Bolig: 
Ved fortetting av boligområder er det viktig å beholde friområder, snarveger og lekeplasser. 

Fra planutvalgets vedtak: 
1.23 innspill fra Espen Lampe: det må ikke åpnes for å bygge boliger på eiendommen på areal som 
ikke allerede er avsatt til bolig. Adkomst vil i så fall komme i konflikt med skiløyper både fra Kronstad 
og ved adkomst fra Maridalsveien. 

 16/6039-396 Beboere i Killiveien, Lille Rusten og Lærer Rustens vei, 
innspill datert 12.04.19 

Registrerer at det i forslaget til kommuneplanens arealdel er lagt inn et utvidet areal for boliger i 
enden av Lærer rustens vei (B301). Registrerer at det totale antall boenheter som kan komme i 
Mikkelgrinda jf. boligpotensialet er 70 boenheter. Slik beboerne forstår dette, skal disse ha adkomst 
via dagens vegsystem i Killiveien og Lærer Rustens vei. 

Beboerne er positive til at Øvre Alta utvikles, og at det kommer nye tomter. Dette er bra for å holde 
befolkningen ung, for skolen og for idrettslaget. At det åpnes for fortetting i Lærer Rustens vei gjør 
det enklere å fradele tomter for de som ønsker det. 

Noen spørsmål: 
1. Hvordan er adkomstløsningen til det nye feltet i enden av Lærer Rustens vei tenkt? 
Om adkomsten tenkes løst via eksisterende veinett, ser de det som problematisk mtp. kapasiteten til 
veien, den standarden vegen har og barnas skolevei. Mener at det ikke er plass til å øke kapasiteten 
på eksisterende veinett. 

Beboerne peker på at de mange nye boligene vil gi en dramatisk økning i trafikk i Mikkelgrinda, og 
ønsker at adkomsten til feltet etableres allerede i starten av Killiveien, like etter krysset mot E45. Er 
klar over at det vil komme en detaljregulering for feltet, men ønsker at adkomsten til feltet tenkes på 
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allerede nå, så de slipper å bekymre seg for barnas skolevei samt bekymringer om at grunnerverv for 
vei kommer i konflikt med fremtidige planer om fradelinger. 

2. Krysset mot E45 må utbedres før feltet kan etableres. 
Dagens kryss mellom E45 og Killiveien er uoversiktlig. Det må legges inn rekkefølgekrav om at krysset 
må være opparbeidet i henhold til vedtatt reguleringsplan for E45, Områderegulering for Skillemo 
industriområde (planid 20140004) før feltet kan etableres. 

3. Antall og type boliger i det nye feltet ønskes justert. 
Ber om at antall boliger i enden av Lærer Rustens vei nedjusteres fra 45 til 15-20 eneboliger. Viser til 
at gjeldende KPA anslår 10. Mener 45 nye boliger vil gå hardt ut over bolysten til eksisterende 
beboere. Ber om at det kun etableres eneboliger, ikke konsentrerte småhus. Mener ander typer 
boliger er i strid med identiteten til området.  

Foreslår at konsentrert bebyggelse heller kan etableres i det nye feltet på Lampebakken (B303). 
Påpeker at boligpotensialet er satt lavt i begge de nye feltene vest for Kautokeinoveien. 

Minner om at Øvre Alta er landbruksområde, og at området avsatt på B301 forpaktes av en bonde 
som har behov for arealet i videre drift. Håper dette er tatt hensyn til når arealet er blitt avsatt til 
boligformål. 

 16/6039-398 Alta sentrumsutvikling, innspill datert 12.04.19 
Følgende konkrete endringer er foreslått: 

- Bestemmelse 2.7.1: «I perioden 2019-2024 skal det gjennomføres områdeplanlegging av det 
areal som i kommuneplanens arealdel er definert som Prestegårdsjordet. 
 
Fra 2025 er det åpnet for detaljplanlegging og utbygging i henhold til vedtatt områdeplan.» 
 

- Foreslår at et belte på ca 40 dekar opp mot E6 endres fra sentrumsformål til boligformål, og 
tas ut av områdeplankravet. 
 

Avslutningsvis vil Alta sentrumsutvikling AS si at de ikke kan se ulempene en områderegulering av 
Prestegårdsjordet vil ha for noen. De ber derfor politisk ledelse om å initiere en områderegulering 
2020-2024 direkte gjennom kommuneplanens arealdel. 
 

 16/6039-413 Elvebakken bygdelag, innspill datert 12.04.19 
Viser til tidligere innsendt innspill, og har kommentar til merknadsbehandlingen. 

Boligformål på Øyra (1.17 i merknadsheftet) 
Bygdelaget spilte inn forslag om endring av arealformål for industriområdet på Øyra, til konsentrert 
boligbebyggelse. I merknadsbehandlingen har planadministrasjonen anbefalt at arealformålet 
videreføres uendret, da det per nå er større behov for å beholde området som det er enn å 
tilrettelegge for flere boliger. 

Bygdelaget mener at behovet for næringsarealer dekkes gjennom Skillemo og privat regulering av 
Altahøyden sør. Spør om Alta kommune virkelig ønsker forurensende virksomhet ved munningen av 
Alta-elva. Dagens virksomhet genererer mye trafikk, som naboene ikke ønsker. I store deler av 
verden er det de mest attraktive leiligheter/bygg som ligger ved elver og sjø. 
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Andre typer utbyggingsformål 

Idrettsanlegg 

 16/6039-330 Alta kommune, kulturvirksomheten, innspill datert 
10.04.19 

Alta idrettspark: Det er positivt at Alta IF får anledning til å utvikle idrettsparken slik at idrettslaget 
kommer i posisjon til å kunne bygge flere idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. 

Turløyper: Det er positivt at strandpromenade, elvepromenade og turløype langs Sandfallfoten er 
hensyntatt i planforslaget. På Bruflaten på Kronstad må det settes av tilstrekkelig areal til 
strandpromenaden så den ikke blir tatt av flom/høy flo.  

Byløypa: Det er bra at byløypa har fått sterkere vern (4.4.2 i bestemmelsene). Byløypa fremmer fysisk 
aktivitet både for transport og som aktivitetsarena. Løypa kan ses som trafikksikkerhetstiltak. 

 16/6039-338 Alta idrettsråd, innspill datert 10.04.19 
Felles innspill fra Bossekop Ungdomslag og Alta idrettsforening: 

- Det må sikres tilstrekkelig areal til idrettsaktivitet og frilek i eksisterende og nye 
boligområder. 

- Idretten må sikres arealer og muligheter til videreutvikling av eksisterende anlegg 
- Idrettslag som bygger og driver anlegg som er allment tilgjengelige må kunne omdisponere 

areal avsatt til idrettsformål hvis det er formålstjenlig for å kunne utvikle anlegg til idretts- 
og aktivitetsformål 

- Dersom eksisterende arealer avsatt til idrettsformål skal omdisponeres til andre formål må 
dette skje i nært samarbeid med idretten og berørte idrettslag 

- Dersom kommunale initiativer fører til at eksisterende idrettsanlegg blir berørt må dette 
kompenseres og skje i nært samarbeid med idretten og berørte idrettslag 

- Sandfallet er et attraktivt og mye brukt område for aktivitet og trening av idretten, skoler og 
befolkningen for øvrig og må sikres for videre bruk som friområde. 

- Det må avsettes areal til idrett og aktivitet i langsiktige og fremtidsrettede perspektiver, i 
områder som Hjemmeluft, Komsa og Skoddevarre, med arealer som er tilstrekkelige for 9-
erbaner, skileikanlegg, sykkelcrossbaner og lignende anlegg for organiserte og uorganiserte 
aktiviteter. 

- Skiløyper oppfattes godt ivaretatt, med blant annet underganger/overganger. 
- Det bør tilrettelegges for egne løyper for sykkel/fatbike og hundekjøring 
- Lag og foreninger som bygger anlegg for allmenn bruk må ikke pålegges store kostnader for 

offentlig infrastruktur i utbyggingsavtaler eller på andre måter ved bygging av idrettsanlegg, 
lokale kulturbygg etc. Det må påregnes et offentlig ansvar for tilrettelegging og oppførsel av 
infrastruktur som veier, gangstier, parkeringsplasser, parkeringsplasser, overvann/drenering, 
vann og avløp for allment tilgjengelige idrettsanlegg. 

- Idrettsrådet støtter Alta Ifs planer vedrørende Alta idrettspark. 
 

 16/6039-373 Alta IF, innspill datert 01.04.19 
Viser til tildligere innspill fra oktober og kommer med utfyllende informasjon om klubbens planer. 

Klubben ønsker å omdisponere områdets sørøstligste del til andre utbyggingsformål, for å kunne 
skaffe kapital til å utvikle og realisere innholdet i prosjektet om oppgradering av anlegget. 

Foreslått plangrep vil ikke innebære omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord. Områdene som 
ønskes endret er i sin helhet avsatt til trafikkformål eller idrettsformål. 
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Ved flytting av 132 kV kraftlinje vest for fremtidig fotballstadion (Alta kraftlag gjør dette innen 2 år), 
kan stadion flyttes om lag 32 m lenger mot vest, og dermed berøre mindre dyrka mark enn 
reguleringsplanen legger opp til. 

Innhold i plan: 
Utbyggingsområder: 
Innenfor området nærmest Aronnesveien ønskes det etablert kolonialbutikk med tilhørende 
parkeringsplasser, samt ubetjent bensin/diesel-pumpe. 

Området nord for kolonialbutikken lønskes endret til kombinert formål mtp. boliger (+/- 50 
leiligheter), barnehage, treningssenter, fysioterapi og tilsvarende funksjoner. 

Øvrige deler av området beholdes til idrettsformål, med følgende aktuelle anlegg: 
- Hovedstadion (fotball), med tilhørende klubbhus og tribunealegg 
- Håndballhall (dobbel), bygd og driftet av Alta kommune 
- Kaldhall (fotball 7-er) 
- Kunstgressbaner 11 (fotball), 2 stk 
- Helårs aktivitets-/lysløype med tilknytning til byløypa (Sandfallet) 
- Flere mindre utendørs idrettsanlegg (tennis, volleyball, basket, styrketreningspark etc.) 
- Lekeplasser, gapahuker, trampolinepark, sykkelløyper m.m 
- Offentlig gang- og sykkelvei (tilknytning mellom Altaparken og Alta sentrum) 
- Ridebaner og dressurområder for hund (etableres i regi av Alta rideklubb) 

Selv om Altaparken vil huse klubbens fremtidige idrettsanlegg ønsker de å presisere at de øsnker å 
utvikle området til en folkepark som skal være tilgjengelig for alle byens innbyggere og at den vil 
være åpen for både organisert og uorganisert aktivitet som i dag ikke har noe fast tilholdssted i byen. 
Planen muliggjør også gjennomføring av større arrangementer/aktiviteter som av plass- og 
logistikkmessige årsaker ikke er mulig å arrangere på Alta sentrum, eksempelvis tivoli, sirkus, 
scootercross m.m.  

 

Dersom innspillet til fremtidig arealdisponering legges inn i arealdelen, er klubben klar til å igangsette 
reguleringsarbeid. 
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 16/6039-385 Alta kommune, Barn og unges representant, innspill 
datert 12.04.19 

Barn og unges representant har følgende merknader til planforslaget: 

Alta idrettspark: 

Det er positivt at Alta IF får anledning til å utvikle Alta idrettspark slik at idrettslaget kommer i 
posisjon for å kunne bygge flere idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Det vil være positivt for barn og 
unge i nærmiljøet. Det er kort veg fra sentrum til idrettsparken, og snarvei er sikret i plankartet. 

 16/6039-418 Alta Venstre, innspill datert 12.04.19 
 
14. Sette av ny skytebane på Kumyra (Kvenvikmoen). Denne skal på sikt erstatte dagens 

skytebane på Kvenvikmoen. 
15. Stille krav om støymåling ved skytebanen på Kvenvikmoen 

 

Fritidsboliger (eksisterende felt) 

 16/6039-312 Bollo hytteforening, innspill datert 04.04.19 
- Bollo hytteforening ønsker samordnede bestemmelser for hele hyttefeltet mht. areal, antall 

bygg osv. I dag er det mange ulike bestemmelser, og det oppleves urettferdig. 
- Før det tillates ytterligere hyttebygging/fortetting må ansvaret for vegen ha funnet sin 

løsning. Det samme gjelder «fri-camping» i området. 
 

 16/6039-340 Leirbotvann hytteforening, innspill datert 10.04.19 
Reguleringsplanene for Leirbotvann Hytteområde, både sør og nord, må justeres for å tilfredsstille 
standardklasse 2 i bestemmelsen 2.6.3.  

Det vil være naturlig i forbindelse med kommuneplanens arealdel å tilpasse eksisterende 
reguleringsplaner for disse hyttefeltene til mer moderne hyttefelt. Standardklasse 2 er i tråd med 
ønsker som tidligere har vært fremmet av hytteforeningen. 

Fortetting av Leirbotvann sør, som beskrevet i dokumentet, vil skape forventning fra nye 
hyttebyggere om en moderne tilpasning av reguleringsplanen for områder. 

 16/6039-343 Hanne R. Flåtten, inspill datert 10.04.19 
Ønsker at alle hytter ved Leirbotvann Nord og Sør legges inn under kategori 2. 

 16/6039-349 Helge Arnesen, innspill datert 11.04.19 
Leirbotvann hyttefelt bør reguleres til standardklasse 2 for å tilfredsstille dagens krav til moderne 
hyttefelt. 

 16/6039-352 Frode Johannes Øverjord, innspill datert 11.04.19 
Avsender forstår bestemmelsen i 2.6.2 som at Alta kommune går inn for at alle hyttefeltene i 
kommunen unntatt Bollo og Laukeng harmoniseres til Standardklasse 2. (Slik at Leirbotnvann nord og 
sør blir klasse 2, med BRA = 125 m2 og hytte BRA=90 m2.) 

Støtter fullt ut denne endringen. Forutsetter da at det etter vedtak av kommuneplan ikke vil være 
behov for å søke om utarbeidelse av ny reguleringsplan for hvert hyttefelt. 
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 16/6039-421 Leirbotvann hytteforening, innspill datert 14.04.19 
Reguelringsplaner for Leirbotnvann hytteoråde, både sør og nord, må justeres for å tilfredsstille 
standardklasse 2 i bestemmelse 2.6.3. 

Det vil værenaturlig i forbindelse med kommunen arealdelå tilpasse eksisterende reguleringsplaner 
for disse hyttefeltene til mer moderne hyttefelt. Standardklasse 2 er i samsvar med ønsker som 
tidligere har vært fremlagt av Leirbotvann hytteforening. 
 

Næringsbebyggelse og kombinerte formål 

 16/6039-306 Arne Holmen, brev datert 02.04.19 
Innspill om endring av deler av eiendommen 12/17 til næringsformål i forbindelse med etablert 
rorbuvirksomhet på eiendommen 12/88. Området ønskes brukt til vinterlagring av båter og 
flytebrygger. Det vil ikke være behov for å gjøre større inngrep på eiendommen, og det skal ikke 
tilføres nye masser til området. Forutsetter at eksisterende enkle vei til 12/17 over kommunal 
eiendom kan benyttes til adkomst. 

 16/6039-319 Haldde arkitekter AS, innspill datert 08.04.19  
Tilleggsinnspill til Bruflaten, fra Bjøro Utvikling AS. 

Avgrensningen av det kombinerte formålet foreslås endret, ved å legge til noe areal mot nord mens 
en del av arealet mot øst endres til LNFR. Eksisterende gjenreisningsbolig på eiendommen tenkes 
beholdt, til sambruk med eventuelt kultur/natur/undervisnings- eller forskningssenter, som ønskes 
plassert sør for eksisterende kommunalteknisk bygg (som i forslaget tenkes revet). 
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 16/6039-325 Amtmannsnes bygdelag, innspill datert 01.04.19 
Bygdelaget er negative til den foreslåtte etableringen av behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy på 
Amtmannsnes. Bygdelaget vil framheve følgende momenter som må tas hensyn til: 

- All trafikk til anlegget går gjennom et boligfelt der det ferdes mange barn og voksne. Det 
kjøres i dag fort med store kjøretøy fra morgen til kveld, og innimellom natt. Det har vært 
mange nestenulykker, da disse kjøretøyene ikke overholder vikeplikten. Trafikken ventes å 
øke både med store og små kjøretøy til og fra anlegget. Selv om hoveddelen av trafikken 
skjer i arbeidstiden, er skolebarn ofte hjemme før arbeidsdagen er slutt. 

- Amtmannsnes må få gang- og sykkelsti før man kan vurdere økt næringsaktivitet. Bygdelaget 
spør om økt tungtrafikk kan være med på å forringe veien og dens tilstand, mtp. 
grunnforholdene i området og utfordringene med å få realisert gang- og sykkelvei. 

- Viser til at Amtmannsnes har et nydelig friområde med idrettsplass, skiløype, bålplasser mm, 
som kan bli utsatt for helse-/miljøforurensning av aktiviteten ved et bil-demonteringsanlegg. 
Støy og støv som på lang sikt kan være helseskadelig. De fleste slike virksomheter i landet 
blir flytte ut av boligområder, og plassert i industriområder.  

- Viser til nærheten til helleristningsfeltene som er en del av verdensarven i Alta. En utvidelse 
av Vefas virksomhet på Amtmannsnes vil kunne forringe verdensarvområdet. 

- Henviser til vedtak om  områdefredning på Amtmannsnes, om bergkunsten og miljøet den er 
en del av. 

- Frykt for at kasserte kjøretøyer skal hensettes i området også utenom åpningstid, noe som 
vil være til sjenanse for lokalbefolkning og eventuelle turister som besøker verdensarven. 

- Ønsker Alta by å møte cruiseturistene med et bilvrakanlegg? Batteri og farlig avfall på avveie 
kan være til fare for barn og dyr. Fare for at avfall tas med vinden. 

-  
- Lokalene på Amtmannsnes ble etablert med tanke på sjørettet virksomhet. 

Behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy og mottak og mellomlagring av farlig avfall kan 
neppe kalles slikt. Bygdelaget ber om at Alta kommune tenker langsiktig og avslår innspillet 
fra Vefas. En søppelplass i et boligområde er ikke formålstjenlig for andre enn de som driver 
næringsvirksomhet og tenker økonomi. 

 

 16/6039-326 Albert Vekve, innspill datert 10.04.19 
Spør hvorfor innspillet om caravanoppstillingsplass på Storekorsnes ikke er tatt med i planforslaget. 

Er glad for endring til fritids- og turistformål på 48/44, men det må komme tydelig frem at vern ikke 
gjelder 48/44. 

 16/6039-363 Trasti & Trine, innspill datert 11.04.19 
Den ønskede utvidelse av Trasti & Trine vil ha om lag 320 m2 BRA bygningsmasse, og ligger inntil 
eksisterende virksomhet. Ønsker ikke krav om detaljregulering, da en reguleringsprosess ikke vil 
tilføre mer informasjon enn en enkel høring. 

 16/6039-374 Arne Holmen, innspill datert 11.04.19 
Driver Talvik Rorbuer og Sjøhus på eiendommen 12/88 i Talvik, med rorbuovernatting og båtutleie. I 
tillegg noe utleie av kaiplass. Vet at deler av 12/88 er regulert til næringsformål, men vil forsikre seg 
om at dette også vil gjelde i den nye kommuneplanens arealdel, og at det vil være tilpassa dagens 
virksomhet på eiendommen. 
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 16/6039-375 Merete H. og Knut O. Bergly, innspill datert 11.04.19, og 
Hakkstabben og Altnes bygdelag, innspill datert 11.04.19 

Merete H. og Knut O. Bergly: 
Her en eiendom på Hakkstabben, gnr/bnr 53/9. På eiendommen står deres bolighus, med 
driftsbygning, et nedlagt fiskemottak og en endlagt butikk. Bedriften «Hakkstabben handel» har 
brøyting av FV31 samt båtekspedisjon på Hakkstabben og Altneset. De ser nå at det er behov for 
endring/utvidelse av virksomheten til også å gjelde reiseliv/friluftsliv. Det kan bli behov for å sette 
opp småhus/hytter, og ber om at dette tas med i revisjonen av kommuneplanens arealdel. 

Hakkstabben og Altneset bygdelag: 
- Parkering v/fergeleie i Alta. Fri parkering. Det er begrenset bilkapasitet på båten som 

trafikkerer området. Det er urimelig at bilen blir stående i Alta på ubestemt tid om det 
innføres betal-parkering. Det må i såfall ordnes med parkeringskort. 

- Når parkeringsplassen på Storekorsnes utvides må det settes opp belysning. 
- Alta kommune ønsker å redusere privatbilismen. Dette må også gjelde i distriktet. 

Bygdelaget ønsker ikke flere biler på strekningen Hakkstabben-Altneset enn nødvendig. For å 
klare dette er det viktig å opprettholde anløp av rutebåt på Hakkstabben i fremtiden. Da vil 
de som i dag reiser over Hakkstabben kai slippe å ta med seg bil Dette reduserer også 
behovet for plass på ferge. Anløpet er også nødvendig for å få større gods, søppelcontainer, 
drivstoff etc. til stedet. Det er ikke mulig å få gods på land på Altneset. 

- Ilandsetting av rein, distrikt 24 A. Det er avsatt prammingsområde i Bekkarfjord. De siste 
årene har rein også blitt satt i land i fjærene mellom Hakkstabben og Altneset, som 
innebærer at oksereinen blir gående nede i bygda langt utover sommeren. 

- Bygdelaget er kjent med at reindrifta har fått avtale om at det ikke skal settes opp nye bygg 
på oversiden av FV 31 på strekningen Hakkstabben Altneset. Dette er uforståelig for 
bygdelaget, da en god del av dette berører private eiendommer. Det betyr at det nesten er 
umulig for nyetableringer for ferie- og fritidsbruk. 

- Det er fortsatt behov for regulering av Havnbukt i Store Kufjord. Det er mange som har 
etablert fortøyninger i området. Kan virke kaotisk med mange enkeltfortøyninger, 
flytebrygger og andre anlegg. Bygda har behov for båthavn/marina. 

- Altneset fergeleie: behov for oppmerket parkering og toalettanlegg. Er kjent med at det vil 
komme venterom/skur og plakatering og Seiland Nasjonalpark. 

- Belysning fra Altneset kai til Havnbukt: renovert lysanlegg har for få punkter. Siste beboer 
mot Havnbukt har ikke lys fra kaia og hjem. Det er behov for lyspunkter til Havnbukt og nede 
i havna. 

- Hakkstabben kai: her er det «anlagt» privat parkering, både korttids og langtids.  
 

 16/6039-379 Representanter for familier på Amtmannsnes, v/Solveig 
Johanne Thomassen, Siv Kristin Thomassen m.fl, innspill datert 
11.04.19 (samme innspill registrert igjen på 16/6039-382) 

1: Ønsker at innspillet far Vefas Retur AS om å etablere bilvrakmottak m.m på Amtmannsnesveien 
101 i sin helhet blir trukket fra planforslaget. Vefas har allerede betydelige arealer avsatt til formålet 
på Stengelsmoen. Skillemo og Langnes er også tilrettelagt for dette. Å fortsette og etablere industri 
og anleggsvirksomhet på Amtmannsnes vil være ødeleggende og hemmende for utviklingen av 
boligområdet og nærmiljøet. Det er med stor undring de ser at innspill fra Vefas Retur ble tatt inn i 
førstegangsbehandling av planforslaget uten forutgående faglig konsekvensutredning, da det er 
opplagt at slik virksomhet er best å etablere utenfor byen. 

Vefas Retur har sagt at de har behov for kai i forbindelse med utskiping av skrapmetall et par ganger i 
året, men Amtmannsnes er ikke det eneste kai-alternativet i Alta. Mener Vefas Retur i sitt innspill 



Oppsummering merknader til offentlig ettersyn, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 19 
 
 

bagatelliserer trafikkmengden til anlegget, og påpeker at alle deler av bilene som ikke er metall skal 
fraktes til Stengelsmoen og eventuelt andre sluttmottak. 

2: Ønsker at det stilles krav om at alle industri.- og anleggsvirksomhet som er eller er planlagt på 
Amtmannsnes fases ut, og flyttes fra området. Dette vil gi mye bedre trafikksikkerhetsløsninger 
gjennom boligområdet. 

Viser i denne sammenheng også til fredningsområdet på Amtmannsnes. 

3: Ønsker at nåværende industriområde på Amtmannsnes endres til boligformål som profilerer det 
maritime nærmiljøet i området. Dette vil være forenlig med det etablerte boligområdet, gi et positivt 
nærmiljø og gi et helhetlig preg til ressursene på Amtmannsnes med helleristningfelt, sjøsamisk 
bosetting, samisk offerplass, laksefiskeplasser, strandpromenade, småbåthavn og naustområde, som 
er vårt levende kulturarvmiljø. I kommende plan må Amtmannsnes utvikles med en klar 
miljøsignatur. 

Konkusjon: Omregulering av industriområde på Amtmannsnes til boenheter med maritimt miljø og 
nærhet til fjorden, fjæra og båtlivet på Amtmannsnes bør legges inn i arealplanen, og Vefas Retur AS 
sitt innspill bør likeledes tas ut av planen. 

 16/6039-394 Vefas IKS, innspill datert 12.04.19 
Har registrert at deres innspill vedrørende eiendommen 22/66 på Stengelsmoen ikke er lagt inn i 
planforslaget, og ber om at kommunen utvider arealet i samsvar med innspillet. 

 

 16/6039-395 Vefas Retur AS, innspill datert 12.04.19 
Er tilfreds med at deres innspill angående Amtmannsnesveien 101 er lagt inn i planforslaget. 
Orienterer om at de har engasjert konsulent for å bistå med utarbeidelse av reguleringsplan. 
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 16/6039-418 Alta Venstre, innspill datert 12.04.19 
11. Nei til å endre reguleringsplan slik at en kan etablere bilopphøggeri på Amtmannsnes. 
12. Ta ut industriområde på Kvenvikneset. Området settes av til boligfelt eller spredt 

boligbygging. 
19. Det bør legges til rette for at Trasti og Trine får utvidet sitt areal. 

 

 16/6039-444 Haldde Arkitekter AS, innspill datert 29.04.19 
PÅ vegne av JARO AS sender Haldde Arkitekter innspill til offentlig ettersyn av Kommuneplanens 
arealdel. (oppfølging av møte mellom JARO og Alta kommune 5. april). Innspillet gjelder 
eiendommen 32/44,6 på Aronnes, som JARO kjøpte i 2018. 

For å sikre fortsatt utvikling av bedriften, har fabrikken behov for større lagerareal, og på grunn av 
begrensninger på alle sider anser de det som mest hensiktsmessig med en utvidelse mot vest. 

Forslaget viser hvordan JARO ønsker omdisponert 12,9 dekar av eiendommen til næringsvirksomhet i 
en forlengelse av dagens industrieiendom. Mellom de to eiendommene ligger en stripe kommunal 
grunn, regulert til grønnstruktur i reguleringsplan for Aronneskjosen industriområde. 

 

Ny gravlund 

 16/6039-278 Aronnes skole, brev datert  07.03.19 
Aronnes skole ønsker at man skjermer Sandfallet for etablering av ny gravlund. Sandfallet er et viktig 
turområde for skolen, og brukes også i fagene natur- og miljø og kroppsøving. Det er også et viktig 
turområde på dag- og kveldstid for hele Altas befolkning. En etablering av gravlund på Sandfallet vil 
forringe det flotte nærområdet skolen har i dag. 
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 16/6039-282 Sandfallet ungdomsskole, brev datert 06.03.19 
Sandfallet ungdomsskole ønsker at Sandfallet skjermes for etablering av ny gravlund. Sandfallet er et 
populært turområde på ettermiddags- og kveldstid, og brukes på dagtid av flere nærliggende skoler. 
Sandfallet skole bruker området aktivt i fagene kroppsøving, mat og helse, natur og miljø og fysisk 
aktivitet. I tillegg brukes området noen ganger for hele skolen. Sandfallet skole mener en eventuell 
etablering av gravlund vil forringe det flotte nærområdet vi har i dag. 

 16/6039-290 Sissel Thomassen, innspill datert 18.03.19 
Protesterer på forslaget om ny gravlund på Sandfallet. Området må bevares til trim/rekreasjon. 
Synes ikke det passer med gravlund her. 

 16/6039-298 Albert Vekve, innspill datert 25.03.19 
Sandfallet: Må være fredet for gravlund og all annen byggeaktivitet. Selv om det blir plass til andre 
aktiviteter, vil kvaliteten på området forringes kraftig. Sandfallet må være forbeholdt fritid, 
aktiviteter og grøntareal i vår by Alta. 

 16/6039-300 Tærje Bucht-Hanssen, innspill datert 30.03.19 
Det må være total «kortslutning» ett eller annet sted når det planlegges gravlund på Sandfallet!!! 
Planlegg heller et krematoruium i Altaregionen og opprett en liten minnelund for urnenedleggelse. 
Da kan det spares mye plass i fremtiden. I dag er nærmeste krematorium i Harstad og det er vel på 
tide at Finnmark også får sitt. 

 16/6039-308 Alta kommune, Kommuneoverlegen, brev datert 
12.04.19 

Kommunelegens uttalelse i saken er med utgangspunkt i Lov om folkehelsearbeid og forskrifter innen 
miljørettet helsevern. 

Lokalisering av ny gravlund: 
Sandfallet er et svært attraktivt friluftsområde, som må bevares i sin helhet. Sandfallet har en sentral 
beliggenhet i Alta. Deler av området flatt, som gjør det enkelt å legge til rette for universell utforming 
slik at hele befolkningen kan bruke området uavhengig av funksjonsnivå. Sandfallet er mye brukt av 
omkringliggende skoler og barnehager, samt befolkningen generelt. Sandfallet består også av en 
morenerygg som er viktig å bevare i geologisk sammenheng. Det er også mye furuskog som er et 
særpreg for Alta.  

Med bakgrunn i de kravene som stilles for etablering av en gravplass, er det kommuneoverlegens 
vurdering at en etablering av gravlund på Sandfallet vil forringe Sandfallet som friluftsområde. 
Sandfallet må være en grønn lunge også i fremtiden. 

 16/6039-315 Nordlysbyen sykkel, innspill datert 07.04.19  
- Nordlysbyen sykkel er en organisert sykkelklubb som benytter seg av det fantastiske 

stinettet på Sandfallet for sykling gjennom hele året. De arrangerer konkurranser/karuseller 
og trening for barn, ungdom og voksne på Sandfallet. 
 

- På vinteren prepareres det fatbike-løyper midt på Sandfallet, i skogen for å unngå vind og 
fokksnø. Trassen brukes også til offroadsykling i barmarksesongen. 
 

- Nordlysbyen sykkel arrangerer terrengsykkelrittet Nordlysrittet på Sandfallet, hvert år i 
starten på juni. Blant annet fordi Sandfallet er det første området i Alta som tørker opp, og 
terrenget her ikke er så sårbart så tidlig i sesongen. I tillegg er det fasiliteter på Sandfallet 
skole som egner seg godt til til start/målområde, dusj, kafe, parkering osv. 
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- Dersom gravlunden plasseres slik som foreslått vil det bli vanskeliggjort å arrangere 
sykkelritt. Alle løypene som benyttes er berørt på en eller annen måte av gravlunden. (kart) 
 

- For Nordlysbyen sykkel og øvrige syklister vil det bli et betydelig tap om arealet på Sandfallet 
benyttes til annet enn fritidsaktiviteter eller anlegg knyttet til aktivitet. Nordlysbyen sykkel 
vil ikke anbefale at Sandfallet bygges ut på måter som begrenser fysisk aktivitet. 

 

 16/6039-316 Alta kommune, Folkehelsekoordinator, innspill datert 
09.04.14 

Ny gravlund: 
Plassering av ny gravlund på Sandfallet støttes ikke. Området er svært hyppig brukt av befolkningen i 
rekreasjonsøyemed, og omkringliggende skoler benytter området i undervisning og til fysisk aktivitet. 
Kombinasjonen med gravlund anses som svært uheldig, da de aktivitetene som foregår i området i 
dag ikke anses som forenlig med et område hvor mennesker skal være begravet.  

Som et motforslag foreslås det at man vurderer områder ved Altagård (bygningen). Her er store 
gressarealer med til dels strenge høyderestriksjoner pga flyplassen. Området anses som svært 
sentralt og dels tilrettelagt allerede. 

 16/6039-327 Albert Vekve, innspill datert 09.04.19 
Sandfallet må ikke bli gravlund, dette er et rekreasjonsområde for hele byens befolkning. Sats på 
krematorium. 

 16/6039-330 Alta kommune, kulturvirksomheten, innspill datert 
10.04.19 

Nytt gravsted: Verdien av Sandfallet som friluftsområde er stort, for skoler, eldre, 
bevegelseshemmede, barnefamilier, orienteringsløpere, syklister, mosjonister, bærplukkere etc. Et 
nytt gravsted for Alta bør ikke plasseres her. Altagårdsskogen er et bedre alternativ. Skogen her er 
plantet etter krigen og ikke tynnet ut. Verdien som friluftsområde er mindre enn Sandfallet. 

 16/6039-332 Alta kommune, Eldrerådet, innspill datert 09.04.19 
Eldrerådet fraråder å etablere gravlund på Sandfallet. Sandfallet er et naturområde som må beholdes 
som turområde og grønn lunge i byen. 

Alternativet med to små gravlunder andre steder enn Sandfallet vil være å foretrekke. Det blir korter 
avstand fra kirkene til gravplass. Trafikkmessig vildette alternativet være best da gravfølge ikke ahr 
behov for lange avstander langs E6. 

 16/6039-344 Norske landskapsarkitekters forening Finnmark, innspill 
datert 08.04.19 

Tanken om å opparbeide gravlunder innenfor tettstedet som samtidig kan fungere som grønne 
parker er besnærende og god. Dersom dette gjøres slik at det settes av nok plass til gangveger, 
sittebenker, trær og grønne opplevelser vil det gi et velkomment tilskudd til det bynære friluftslivet. 

Tanken om at dette skal være på Sandfallet er ikke like god. Formen på området er ikke en form som 
egner seg til effektiv drift av en gravlund. Den smale formen gjør det vanskelig å bevare nok 
vegetasjon til en effektiv klimaskjerm. Gravlunden vil være eksponert både for kkalde vinder fra sør 
og storm og uvær fra nordvest. 

Sandfallet er i dag en viktig del av det vi kan kalle det grønne hverdagslandskapet, lett tilgjengelig for 
alle brukergrupper. Denne bruken vil får trange levekår om det etableres en gravlund på Sandfallet. 
En gravlund kan fungere som en grønn park hvor friluftslivet inviteres inn, men ikke alle 
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brukerkombinasjoner gir gode møter. Når mye av furuskogen forsvinner vil i tillegg attraktiviteten for 
brukerne reduseres. 

Altagårdsskogen som et alternativ for Alta øst er et bedre alternativ. Furuskogen her har en mye 
lavere kvalitet enn på Sandfallet, den er yngre og er ikke lokal furu. Ved å legge en gravlund her kan 
området få seg et løft – det kan bli en grønn park som inviterer til spaserturer og opphold, skjermet 
mot kalde vinder. Furutrærne signaliserer at grunnforholdene vil egne seg til gravlund. Formen på 
områder gjør det enklere å sikre gangstier for det generelle friluftslivet om det er et ønske. 

Vi bør alle slå ring om Sandfallet som en grønn lunge forbeholdt friluftsliv og folkehelse, også for 
framtiden. 

 16/6039-378 Eva S. Thomassen, innspill datert 11.04.19 
Ønsker at alternativet med å plassere fremtidig gravlund på Sandfallet tas ut av planforslaget, og at 
det utredes mer egnede arealer utenfor byen. Menge byer har plassmangel vedrørende kirkegårdene 
i sentrumsområdene og har derfor etablert nye kirkegårder utenfor byene. Det er vanlig at det 
opprettes busstransport i forbindelse med behov for skys ved begravelser. Alta har gode alternativer 
for slik løsning. 

 16/6039-381 Alta kommune, avd. for Miljø, park og idrett, innspill 
datert 12.04.19 

Friluftsområder: 
Er kritiske til forslaget om gravlund på Sandfallet. Dette er et svært viktig friluftsområde, jf. 
kartlegging og verdsetting av friluftsområder.  

Gamle gravplasser må gjenbrukes og det må gjennomføres en kartlegging av eierforhold på gamle 
gravplasser. 

Avdelingen har tidligere fått klager på driften av Elvebakken gravlund på grunn av for mye barnåler 
på området, som gir durt jordsmonn. Det er ikke sikkert innbyggerne er mottakelige for konseptet 
naturkirkegård. 

 16/6039-385 Alta kommune, Barn og unges representant, innspill 
datert 12.04.19 

Barn og unges representant har følgende merknader til planforslaget: 

Gravplass: 
Ny gravplass må ikke plasseres på Sandfallet. For barn og unge er det viktig å ha friluftsområder nært 
boområder og nær skoler. Sandfallet og Komsa er to meget viktige friluftsområder i sentrums-Alta. 
Sandfallet er i kartlegging og verdsetting av friluftsområder kategorisert som et svært viktig 
friluftsområde. 

Altagårdsskogen er et bedre alternativ til gravplass. Selv om Altagårdsskogen brukes av nærliggende 
barnehager er det likevel begrenset bruk i forhold til Sandfallet. 

 16/6039-398 Alta sentrumsutvikling, innspill datert 12.04.19 
Alta sentrumsutvikling mener forslaget om gravlund på C13 ikke er godt, siden området er vått og 
har begrenset areal. De henviser til en grunnundersøkelse utført i forbindelse med Arenaprosjektet i 
2012-14, som viser at området er svært godt egnet til utbyggingsformål. 

- Foreslår at C13 utgår som alternativ til ny gravlund. 
 



Oppsummering merknader til offentlig ettersyn, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 24 
 
 

 16/6039-399 FFO Finnmark, innspill datert 12.04.19 
FFO Finnmark ønsker ikke at det skal etableres gravlund på Sandfallet. Sandfallet er et naturområde 
som må beholdes som turområde og grønn lunge i byen. Området er oppgradert med sti som er 
tilgjengelig for alle. 

FFO Finnmark anbefaler at man går for alternative med to mindre gravlunder i kort avstand til 
kirkene. 

 16/6039-401 Ansatte ved Komsa Skole, innspill datert 12.04.19 
De ansatte ved Komsa skole ønsker ikke at det skal etableres gravlund på Sandfallet. Området brukes 
av mange skoler til alle årstider. Trekker spesielt fra at området er viktig for elevene knyttet til Basen. 

Det er stor aktivitet på Sandfallet fra morgen til kveld. Et viktig lavterskeltilbud for mange i byen. Det 
er viktig å bevare området som en grønn lunge i Alta for oss og framtidige generasjoner. 

 16/6039-405 Alta Videregående skole, innspill datert 12.04.19 
Alta videregående skole ønsker ikke at en ny gravlund legges til Sandfallet. 

Viser til at området er svært viktig i undervisningen til alle skolene i Alta. Sandfallet er nærmest som 
et klasserom å regne. Nærheten til skolen, og områdets unike fauna gjør det mulig å oppfylle flere 
obligatoriske læreplanmål uten å måtte leie buss, og uten å måtte krysse trafikkert vei. 

Dette burde også komme fram i planbeskrivelsen som en konflikt knyttet til Sandfallet som ny 
gravlund, ikke bare friluftsinteressene. 

 16/6039-410 Bjørn Olaf Hågensen, innspill datert 10.04.19 
Ønsker ikke at det opparbeides gravlund på Sandfallet. Området er for viktig for Altas befolkning. 

Foreslår Prestebakkjordet (Prestegårdsjordet?) som ligger nært Bossekop kirkegård, er stor og ligger i 
god avstand fra bebyggelsen. 

 16/6039-413 Elvebakken bygdelag, innspill datert 12.04.19 
Viser til tidligere innsendt innspill, og har kommentar til merknadsbehandlingen. 

Gravlund på Sandfallet 
Elvebakken bygdelag fraråder at ny gravlund plasseres på Sandfallet. Det er ingen kirker i nærheten, 
det vil generere mye unødvendig trafikk, Sandfallet er skolevei for mange, det er en viktig grønn 
lunge i Alta. Området brukes av barnehager, skoler, eldre, mosjonister osv. Et viktig 
rekreasjonsområde for Altas innbyggere. 

 16/6039-416 Miljøpartiet De Grønne Alta, innspill datert 12.04.19 
Sentrumsnær gravlund: 
Sandfallet bør ikke avsettes til gravlund. Området er et svært viktig natur- og friluftsområde. 

Alternativ 2 med to mindre gravplasser er bedre for grønnstrukturen i Alta, gitt at det må settes av så 
store arealer for gravlund. Finner videre at potensialet for gjenbruk av eksisterende gravplasser 
burde vært utredet nærmere, slik at behov et for nye plasser reduseres. 

 16/6039-417 UiT Norges arktiske universitet, innspill datert 12.04.19 
UiT ønsker ikke at det skal etableres gravlund på Sandfallet. Det er flere av fagmiljøene ved UiT som 
bruker området aktivt i undervisnings- og forskningsprosjekter. Det er en viktig kvalitet for UiT Alta å 
har nærhet til områder hvor det drives undervisning og forskning innen fysisk aktivitet og helse, 
idrett, friluftsliv og reiseliv. Slik de oppfatter forslaget vil en gravlund stenge for store deler av denne 
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bruken. De er også redde for at når området først er «tatt» til gravlund, vil det åpne for at det blir 
enklere å få aksept til andre prosjekter som tar i bruk enda større deler av denne oasen i Alta. 

Det er også viktig å verne om Sandfallet også ut i fra et folkehelseperspektiv. 

 16/6039-418 Alta Venstre, innspill datert 12.04.19 
6. Ikke ha gravlund på Sandfallet, men vurdere Altagårdsskogen som alternativ 

Råstoffområder 

 16/6039-295 Rune Herstad Pettersen, brev datert 13.03.19 
Viser til planutvalgets positive behandling av dispensasjonssøknaden for eiendom 35/1/153, og ber 
om at området endres permanent til fritid og/eller caravanoppstilling i kommuneplanens arealdel. 

De har et ønske om å utvikle og tilrettelegge sin eiendom for permanente caravanoppstillingsplasser. 
Viser til at området er ferdig opparbeidet, og har strøm, vann, servicebygg og septik der toaletter fra 
vogner kan tømmes. Ny veg til området er opparbeidet, og vedlikeholdes årlig for forslagsstillers 
regning. 

I innspillet bes det om at deres eiendom fritas fra kravet om områderegulering for Bollo, siden 
området allerede har vist seg velegnet for caravanoppstilling. Det er på områdets areal på 15 mål 
tilstrekkelig plass for minst 50-80 vogner og kanskje flere. 

 16/6039-303 Eriksen Maskin AS, innspill datert 28.02.19 
Forslag til endring i bestemmelser: 

1.5.5 Overskuddsmasser 
På Holmen deponiområde skal det leveres rene masser. Det gjøres unntak på mellomlagringsområde 
hvor det er tillatt å ta i mot betong og asfalt for knusing og videre bearbeiding til gjenbruk 
(retningslinjer tilpasset dette). 

2.11.2 Tabell råstoffutvinning 
Deponier 
28. Holmen, midlertidig (rene masser, samt mottak for knusing av betong og asfalt) 

 16/6039-323 Bernt Davidsen, innspill datert 08.04.19 
Buolamahaugen (innenfor BU023 Detsika) ønskes endret, slik at gamle skiferstuer kan brukes som 
fritidsbolig. Eventuelt endre formål til kombinert Råstoffutvinning/Annen 
bebyggelse/Fritidsbebyggelse. 

Området vil neppe bli benyttet til skiferdrift og Finnmarkseiendommen er innstilt på å bruke det til 
annen bebyggelse om planen åpner for det og Skiferlaget går med på det. 

 16/6039-351 Direktoratet for mineralforvaltning, innspill datert 
11.04.19 

DMF er positive til at råstoffområder er et av hovedtemaene i planen, og at kommunen har satt av 
områder for både nåværende og fremtidig råstoffutvinning i plankartet.  

Minner om muligheten til å legge hensynssoner på mineralressurser i plankartet, for å sikre at 
ressursene er ivaretatt til neste planperiode. Dette gjelder spesielt ti områder nært andre formål, 
som f.eks bolig- og fritidsbebyggelse. DMF oppfordret kommune til å bruke denne muligheten. 



Oppsummering merknader til offentlig ettersyn, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 26 
 
 

DMF bemerker at i forbindelse med innsigelse fra Mattilsynet mot Jordfallet massetak skal gjøres en 
utredning for nytt hoveduttaksområde for sandmasser. Oppfordret il at Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) sin ressursdatabase legges til grunn i dette arbeidet. DMF anbefaler at 
kommunen sikrer alle aktuelle ressurser som ikke allerede er avsatt til råstoffutvinning med 
hensynssone for mineralressurser. 

DMF minner om at kommunen i følge NGU har flere forekomster av jern- og basemetaller, 
karbonatmineraler, Silika, Feltspat og Olivin. DMF anbefaler at kommunen sikrer forekomstene med 
hensynssone for å sikre at fremtidige generasjoner har mulighet til å utnytte ressursene. 

Håndtering av overskuddsmasser: Når det reguleres til en kombinasjon av deponi og uttaksområde er 
det viktig at resterende kvalitetsmasser blir fullstendig utvunnet før andre masser deponeres over. 

 16/6039-409 Anne Karin Myreng, innspill datert 15.04.19 
Viser til forslag til caravanoppstilling i Stilla, og opplyser om at hun har en steinbergstue som ligger 
innenfor dette området. Hun ønsker å kunne beholde hytta og bruke den som fritidsbolig. 

 16/6039-411 Alta Last, innspill datert 12.04.19 
Alta Last har driftsavtale med FeFo for Bjørnstad grustak i Tverrelvdalen. 

Viser til at dagens uttaksområde nærmer seg slutten, og ønsker at området utvides mot sørøst.  

 

Alta Last er av den oppfatning at det vil være fornuftig å lage en langsiktig plan over området, som 
viser potensialet etter at driften av massetaket er ferdig. Eksempelvis kan det planeres ut (skråning 
1:7) som kan brukes til bolig, industri, jordbruk eller skogbruk. Dette vil være i sydvendt område. 

 16/6039-418 Alta Venstre, innspill datert 12.04.19 
3. Avslutte masseuttak på Jordfallet innen 2030. Nytt masseuttak må finnes og etableres 
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Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 16/6039-271 Langfjordbotn jeger- og fiskeforening, brev datert 
03.02.19 

Langfjordbotn jeger- og fiskeforening ønsker å utvide parkeringsplassen for scooterløypa som starter 
på Høgda i Langfjordbotn (Løype 2 Langfjord – Flomvannet). Primært ønskes det at Alta kommune 
står for utvidelsen, men om det ikke finnes budsjett for det, tilbyr de seg å utføre tiltaket selv. 

 16/6039-305 Foreningen Langfjord samfunnshus, brev datert 02.04.19 
Det er behov for to parkeringsplasser i Langfjordbotn. Paringsplassen som er foreslått utvidet er kun 
for scooterkjørere, ikke for skigåere. Parkeringen ved scooterløypa er for langt unna for skikjørere og 
andre som ikke kjører scooter. 

Det naturlige startområdet for ski- og toppturaktivitet er i Tappeluftveien. Kommunen oppfordres til 
å tilrettelegge for en egen parkeringsplass for denne gruppen ved Tappeluftveien, etter avkjørselen 
mot Øksfjord fra E6. Det betyr området ved samfunnshuset og Bygdetunet cafe. Kostnadene til 
brøyting av disse plassene dekkes i dag av foreningen Langfjord samfunnshus og Parken gård, men 
plassene fylles opp av bilene til skikjørere og turfolk. 

Dersom kommunen vurderer at parkering i Tappeluftveien 16 (eiendom 5/63 og 5/72) ikke bør inn i 
arealplanen, ber foreningen Langfjord samfunnshus v/Randi Emaus om at kommunen bidrar til å 
dekke kostnadene for vedlikehold vinterstid. 

 16/6039-308 Alta kommune, Kommuneoverlegen, brev datert 
12.04.19 

- Det er positivt at traseer til strandpromenade og elvepromenade framkommer av plankartet, 
samt nye traseer for gang- og sykkelveier. 

- Det er positivt at det er lagt opp til flere parkeringsplasser til utfartsområder. Disse bør være 
tilgjengelig både sommer og vinter. Det bør i tillegg settes av areal til offentlig parkering i 
området Stokkedalen-, Biggas- og Sennalandet, spesielt mtp. vinter. I tillegg bør det vurderes 
noen form for areal til parkering knyttet til utgangspunkt for topptur til Haldde. 

 
Transport: 
En del av områdene som planlegges utbygd vil medføre ringvirkninger i form av økt biltrafikk og 
utfordringer for myke trafikanter. Eks fra Altadalen: utvidelse av Trasti og Trine, utvidelse av 
Sorrisniva, massetransport til og fra Pæska, transport til og fra avfallsanlegget, utvidelse av hyttefelt i 
Detsika. Totalt blir dette en stor belastning på eksisterende vegnett, og spesielt bru over Eibyelva. 

Bestemmelsene bør derfor si noe om transport. I tillegg vises det til pågående arbeid innen 
sykkelbyen Alta og Alta kommune som trafikksikker kommune. 

Forslag til bestemmelser: 

- Alle planforslag skal ta hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende og reisende med 
kollektivtransport, samt virkningene for trafikksikkerhet og framkommelighet på berørt 
vegnett. 

- Korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målepunkt, herunder lokale tjenestetilbud og 
kollektivholdeplass skal ivaretas i all arealplanlegging. 
 

- Bestemmelser: 
Punkt 1.11.2 om rigg og gjennomføringsplan: Det må tydeliggjøres mer om hva som skal 
inngå i rigg- og gjennomføringsplanen. Det er lagt ved eksempel på bestemmelse og 
retningslinje fra Trondheim kommune. 
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- Punkt 7.1.1 drikkevannssoner og nedslagsfelt: I retningslinjene er det henvist til at det er 
etablert hensynssoner rundt vannuttket, og at det i hensynssonene er fastsatt restriksjoner 
mot ulike tiltak og aktiviteter. Det er viktig at det henvises til hvor man finner de aktuelle 
restriksjonene. Det kan med fordel inngå som et vedlegg til arealplanen. Hensynssonene må 
også vises i plankartet. 
 

- Annet som ikke fremkommer tydelig nok i bestemmelsene: 
- Forurenset grunn, forslag: Alle tiltak skal planlegges slik at forurensning fra grunnen ikke 

kan føre til helse- og miljøskade. 
 

 16/6039-312 Bollo hytteforening, innspill datert 04.04.19 
- Bollo hytteforening ønsker at det settes av et område nord for eks. p-plass i Detsika til 

ytterligere scootergarasjer. Ønsker også at parkeringskapasiteten utvides i Romsdal, med 
areal både til parkering og garasjer. [kartutsnitt] 

 

 16/6039-322 Otto Guts Andersen, innspill datert 07.04.19 
Ber om at parkeringsarealet som er foreslått i Storeggiveien, på 48/86 tas ut av planen. 
Informasjonen i innspill fra Nyvoll bygdelag datert 09.03.17 om at grunneier er positiv til å selge deler 
av arealet til Alta kommune for tilrettelegging av parkering stemmer ikke. 

Arealet har i praksis vært disponert som fellesareal for Gunnheim gård og Storeggiveien 11, og 
ønskes også videre disponert på samme vis. 

 16/6039-316 Alta kommune, Folkehelsekoordinator, innspill datert 
09.04.14 

Kollektivtrafikk: 
Det påpekes i dokumentet at allerede planlagte kollektivtraseer bør realiseres den neste 
kommuneplanperioden. Det er en styrke for kollektivsatsningen i Alta at dette vektlegges.  

 16/6039-330 Alta kommune, kulturvirksomheten, innspill datert 
10.04.19 

Utfartsområder: Det viktig at det settes av areal til parkeringsplasser ved populære friluftsområder 
for ikke-motorisert ferdsel. 

Byløypa: Det er bra at byløypa har fått sterkere vern (4.4.2 i bestemmelsene). Byløypa fremmer fysisk 
aktivitet både for transport og som aktivitetsarena. Løypa kan ses som trafikksikkerhetstiltak. 

Andre tema: 

- Snarveier og gang-/sykkelveier er viktige for barn og unge, og fremmer fysisk aktivitet. 
- Tilgang til strandområder må ikke bygges ned. Vi må ta vare på de strandsonene vi har igjen i 

Alta. 
- Det er viktig med sykkelparkeringsplasser ved skoler, butikker, idrettsanlegg og andre steder 

barn og unge ferdes. Sykkelparkering må være utformet slik at rammen på sykkelen kan 
låses fast, og plasseres nærmes mulig inngangsdører. Det fremmer bruk av sykkel og fører til 
mer fysisk aktivitet. 
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 16/6039-334 Gunn Heidi og Leif Helge Henriksen, innspill datert 
07.04.19 

Har i forbindelse med offentlig ettersyn blitt oppmerksom på forslag til parkeringsplass ved 
Storeggiveien, og at denne er basert på innspill fra Nyvoll bygdelag datert 09.03.17. Arealet har 
inngått som naturlig fellesareal mellom Storeggiveien 11 og Gunnheim gård. 

Parkering så nært deres hustomt, vil medføre forringelse for eiendommen på grunn av økt 
scootertrafikk over eiendommen, økt støy, støv, innsyn og fjerning av leskog som gir vern mot støy 
fra eksisterende scooterløype samt vern mot vær og vind for innkjørsel, uteområde og hus. 

Med bakgrunn i dette ber de om at foreslått parkeringsplass tas ut av planforslaget. 

 16/6039-342 Nyvoll bygdelag og grendehus, innspill datert 10.04.19 
- Ønsker at nedslagsfeltet for vannverket på Nyvoll blir mindre, spesielt i det området der det 

er hytter per i dag langs veien opp mot Rabben. Reglene er ikke tilpasset i foprhold til det 
utstyret som finnes i dag med tanke på hytte med tett septiktank, infiltrasjonsanlegg osv. 
Hyttene ligger 700-1100 meter fra vannverket. 

 

 16/6039-345 Skaialuft vel, innspill datert 10.04.19 
Det må være et mål å redusere trafikkbelastningen i Kjeldsbergveien for tungtrafikk til 
industriområdet. Velforeningen mener at kommuneplanen må utrede et alternativ for uttrekk av 
trafikk fra industriområdet og voksenopplæringa via Alta båthavn og Malmveien. (Kjeldsbergveien 
kan da stenges for tungtrafikk). Oppgraderingen av Kjeldsbergveien med fortau er et godt tiltak, men 
sikrer bare de som skal til skolen. Myke trafikanter som skal videre inn i boligområdet må krysse 
Kjeldsbergveien. Det er en lite trafikksikker løsning. 

Velforeningen har tidligere spilt inn potensialet for å utvikle strandområdet i Skaialuft til å bli Altas 
bystrand. Det gjenstår fremdeles en bit av dette strandområdet øst for industriområdet. Dessverre 
ligger overløpsledningen fra avløpspumpestasjonen uten overdekning i stranden. Denne bør graves 
ned og føres enda lenger ut, slik at overløpet ikke kan påvirke fjæreområdet. Dette er selvfølgelig et 
tiltak som ikke ivaretas i arealplanen, men velforeningen er opptatt av at områdets kvalitet som 
friområde opprettholdes og gjerne utvikles til å kunne brukes i rekreasjonsøyemed i større grad enn i 
dag. 

 16/6039-347 Jens C. Andreassen, innspill datert 10.04.19 
I følge planforslaget foreligger det planer om økt aktivitet i skiferbruddet i Pæska, hos 
turistnæringene i Sorrisniva og Trasti og Trine, samt ved utbygging av nye oppstillingsplasser for 
caravan i Detsika. I tillegg planlegger Alta kommune å etablere nye næringsområder nord for 
Stengelsmoen og til og med et eventuelt biogassanlegg på det eksisterende anlegget på 
Stengelsmoen. 

Veien gjennom Tangen er allerede strekt overbelastet med tunge kjøretøy i den grad at det er stor 
fare for ulykker. Strekningen mellom Tangen bru og Trasti og Trine i starten av Gargiaveien 
inneholder flere stopp for skolebussen og er også hovedåre for myke trafikanter i området. 

Tangen bru ble kategorisert som farlig bruk i VGs brugjennomgang i 2018. Brua har bare ett felt, og 
de som ferdes der til vanlig ser stadig farlige situasjoner på bakgrunn av uoversiktlig og rotete 
trafikkavvikling. Spesielt knyttet til tungtrafikk. Brua er også i dårlig stand. Trafikkbelastningen må 
ikke økes uten at det iverksettes tiltak som gang- og sykkelvei, busslommer, lys langs veien og 
utvidelse av veien. 
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Beboerne på Tangen opplever også plager med lukt, fluer og forurensning fra ekesiterende 
avfallsanlegg på Stengelsmoen (blant annet flyveavfall i skogenog fejllet omkring avfallsanlegget). 
Dette kan man ikke lenger akseptere uten at det iverksettes tiltak. 

Det må forutsettes en konsekvensutredning i forkant av regulering på Stengelsmoen som sikrer en 
forutsigbar fremtid for nærmiljøet og en forsvarlig utvikling av trafikken i området i årene som 
kommer. Slik situasjonen er nå er den uholdbar. 

 16/6039-361 Arne Johanson, innspill datert 11.04.19 
Alta kommune har i dag ingen destinasjonsladere på parkeringsplasser i Alta sentrum. Ingen 
offentlige destinasjonsladestasjoner eller hurtigladestasjoner. Det finnes kun 2 stk såkalte 
normalladere tilknyttet parkeringsplassene på sentrum utenfor Amfi, men disse er uegnet til 
moderne el-biler fordi det tar ca 30 t å lade opp en moderne el-bil. 

At kommunen som ønsker å fremstå som et handelssenter og som er et studiesenter med det 
arktiske universitet og videregående skole for Nord-Troms og Finnmark ikke har planer om å 
utplassere moderne destinasjonsladere på parkeringsplasser i sentrum framstår som merkelig i 
denne sammenheng.  

 16/6039-375 Hakkstabben og Altnes bygdelag, innspill datert 11.04.19 
Hakkstabben og Altneset bygdelag: 

- Parkering v/fergeleie i Alta. Fri parkering. Det er begrenset bilkapasitet på båten som 
trafikkerer området. Det er urimelig at bilen blir stående i Alta på ubestemt tid om det 
innføres betal-parkering. Det må i såfall ordnes med parkeringskort. 

- Når parkeringsplassen på Storekorsnes utvides må det settes opp belysning. 
- Alta kommune ønsker å redusere privatbilismen. Dette må også gjelde i distriktet. 

Bygdelaget ønsker ikke flere biler på strekningen Hakkstabben-Altneset enn nødvendig. For å 
klare dette er det viktig å opprettholde anløp av rutebåt på Hakkstabben i fremtiden. Da vil 
de som i dag reiser over Hakkstabben kai slippe å ta med seg bil Dette reduserer også 
behovet for plass på ferge. Anløpet er også nødvendig for å få større gods, søppelcontainer, 
drivstoff etc. til stedet. Det er ikke mulig å få gods på land på Altneset. 

- Det er fortsatt behov for regulering av Havnbukt i Store Kufjord. Det er mange som har 
etablert fortøyninger i området. Kan virke kaotisk med mange enkeltfortøyninger, 
flytebrygger og andre anlegg. Bygda har behov for båthavn/marina. 

- Altneset fergeleie: behov for oppmerket parkering og toalettanlegg. Er kjent med at det vil 
komme venterom/skur og plakatering og Seiland Nasjonalpark. 

- Belysning fra Altneset kai til Havnbukt: renovert lysanlegg har for få punkter. Siste beboer 
mot Havnbukt har ikke lys fra kaia og hjem. Det er behov for lyspunkter til Havnbukt og nede 
i havna. 

- Hakkstabben kai: her er det «anlagt» privat parkering, både korttids og langtids.  
 

 16/6039-381 Alta kommune, avd. for Miljø, park og idrett, innspill 
datert 12.04.19 

Ladeklare bygg: 
Forslag til tillegg til bestemmelser: 

For store boligbygg og omsorgsboliger/sykehjem/institusjon skal minst 50% av bilparkeringsplassene 
ha lademulighet for ladbare biler (f.eks. el-bil). Det skal være mulig å tilrettelegge samtlige 
parkeringsplasser for lading på et senere tidspunkt, dvs. tilstrekkelig OV (overdrive voltage) og 
elektrisk kapasitet inn i bygget (min. 3,6 kW * antall plasser). Parkeringsplasser for ladbare biler er 
inkludert i normtallene. 
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For næring og offentlig tjenesteyting der bilparkering er beregnet til hovedsklige eller langtidsbesøk 
(kontor, industri og lager, undervisning, hotell/overnatting), skal minst 50% av bilparkeringsplassene 
ha lademulighet for ladbare biler. For øvrige arealbrukskategorier skal minst 20% av 
bilparkeringsplassene ha lademulighet. 

Målsettingen gjelder boligbygging og omfatter ikke industriområder. 

Øvrig arealbruk: 

Industriområdet i Talvik havn: kan området i større grad settes av til havneformål, ev. med park og 
inngjerding av området? Det er ikke ideell bruk per dags dato. 

Parkeringsplass på Statsnetts riggområde ved rv 45 under Gampvannslia er uteglemt i 
kartgrunnlaget. 

 16/6039-397 Klaus Brundtland, innspill datert 12.04.19 
Det må settes av areal til gang og sykklevei langs Killiveien. Vi må sikre trygg skolevei i fremtiden. 

 16/6039-398 Alta sentrumsutvikling, innspill datert 12.04.19 
Alta Sentrumsutvikling AS eier området avsatt til fremtidig sentrumsområde på Prestegårdsjordet. De 
har motforestillinger mot at man skal avvente områderegulering av Prestegårdsjordet til potensialet i 
dagens sentrum er utnyttet. Mener at utvikling av Prestegårdsjordet et viktig for vekst og utvikling av 
Alta. De er også uenige i planens premiss om at realisering av ny E6 mellom Alta sentrum og 
Hjemmeluft er en forutsetning for å kunne ta i bruk området, og mener snarere at jo lenger tid det 
tar å få realisert veien, jo viktigere vil det bli å utvikle Prestegårdsjordet. 

Foreslår at det legges en kulvert under dagens E6 for en gang- og sykkelforbindelse mellom 
Midtbakken og Bossekop skole. 

 16/6039-407 Grete Karlsen Opgård, innspill datert 12.04.19 
Henviser til at innspill innsendt november 2017 ikke var med i merknadsbehandlingen til 
planforslaget, og sender innspillet på nytt. 

Ønsker at det skal tilrettelegges for å legge ut privat flytebrygge og offentlig flytebrygge i regi av Alta 
havn i Havnebukt. 

Ønsker at det tilrettelegges bedre for parkering der Zirkonveien slutter, og at stien ned til fjæra blir 
gjort framkommelig slik at man letter kan frakte ting opp. Det er viktig  med belysning i området. 

Hamnebukt er forsøplet i dag. Ødelagte båter, plastsøppel (bl.a fra oppdrett) og game fortøyninger 
som ikke er i bruk. Ønsker at det blir foretatt en opprydning i området. 

 16/6039-416 Miljøpartiet De Grønne Alta, innspill datert 12.04.19 
MDG Alta gir honnør for et gjennomarbeidet og generelt godt utredet planforslag. Det er gledelig å 
registrere at planforslaget tar positive retningssteg for miljø og samfunn på områder som; 

- reviderte parkeringsbestemmelser med krav om sykkel-p (bør økes til 2 per leilighet) 
- Nye gang- og sykkelveier for økt trafikksikkerhet og miljøvennlig transport. 

 
MDG vil peke på følgende forbedringspotensiale i planen: 
 
Avlastningsvei: 
MDG Alta er motstander av avlastningsveien slik den er regulert og planlagt videre østover med 
motorveilignende standard. Er ikke egnet til å redusere biltrafikken i Alta, og vil snarer føre til økning 
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(med de negative konsekvenser det vil ha for folkehelsen i influensområdet). Veien legger i tillegg 
beslag på uforholdsmessig mye matjord. 
 
I kommuneplanen bør det tas initiativ til oppheving av gjeldende reguleringsplan for vestre parsell, 
samt at kommunen inviterer vegvesenet m.fl. til et utredningsarbeid med sikte på å lage en 
transportplan for Alta med mål om nullvekst i personbilbruken og til fremme for folkehelsen i byen 
og matjord for fremtidige generasjoner. 
 

 16/6039-418 Alta Venstre, innspill datert 12.04.19 
12. Det er viktig at kommunalt boligfelt på Kreta sør blir utbygd. Her må det endres på krav 

slik at en kan få bygd ut feltet. 
22. Forslaget om blågrønne strukturer på Aronnes bør tas inn. Det å grave opp kjosene og 

åpne vannveiene er et viktig tiltak. 
 

 16/6039-419 Mattilsynet, innspill datert 12.04.19 
Trygt drikkevann er en forutsetning for flere av satsningsområdene i Alta vil. Mattilsynet hadde 
forventet at dette kom tydeligere fram i planforslaget. Både ved å formulere en egen målsetning om 
dette, og ved å henvise til ev. hovedplan vann. I planbeskrivelsen står det ingen ting om at 
hovedvannverket eller sikringssonen finnes i Øvre Alta og skal tas hensyn til.  

Dersom det skulle være behov for etablering av nye vannverk, som ikke framkommer av arealplanen, 
må det likevel etableres nye hensynssoner. Ser at det ikke fremkommer av kartet at det er planer om 
et nytt vannverk i Rafsbotn, til tross for at caravanoppstillingsplassen er tegnet inn og vi vet at 
dagens vannverk ikke kan øke kapasiteten. 

Raipas: 
Poenget med hensynssonene rundt vannuttakene er p kunne beskytte vannkildene mot forurensning 
i nedslagsfeltet. I Raipas er et område avsatt både til sikringssone nedslagsfelt for drikkevann for Alta 
by vannverk, og som råstoffområde. Mattilsynet mener dette er to samfunnsinteresser som ikke akn 
kombineres. Generelt mener Mattilsynet at Alta kommune må velge om området skl benyttes til 
drikkevannskilde eller til masseuttak, og deretter må man jobbe for å finne en erstatning til det man 
velger bort. Mattilsynet mener at i et samfunnsnytteperspektiv veier hensynet til grunnvannskilden 
tyngre enn hensynet til utnytting av grusressursen. 

Mattilsynet har fremmet innsigelse til reguleringsplan fro Jordfallet massetak, da den ikke sørger for 
tilstrekkelig vern av drikkevannskilden i Englandsskogen og at den er i strid med de politiske 
føringene i Nasjonale mål – vann og helse. Saken er oversendt departementet, men ikke avgjort 
enda. 

Finner det ikke formålstjenlig å fremme en ny innsigelse på samme området, men fastholder den 
som allerede foreligger. 

 16/6039-423 Kviby bygdeutvalg, innspill datert 12.04.19 
Hytter/trafikkforhold 
Viser til fremtidig potensiale for fritidsbebyggelse ved Arnebyvann, Skavikbukt og Kobbevik, samt 
spredt bebyggelse i området Laukvika-Djupvika. Til sammen 51 nye fritidsboliger på strekningen 
mellom Arnebyvann og Tømmernes. (Kommentar adm.: det er ikke lagt inn nye hytter i 
planforslaget). Kviby bygdeutvalg mener dette er en stor overetablering, og vil gå i mot forslaget. Slik 
hyttebygging vil bidra til å redusere bokvaliteten for de fastboende i området og ødelegge områdets 
særpreg. 
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Antall hytter vil gi stor trafikkvekst, og parkeringsbehov for hyttene er ikke avklart. Hyttebygging som 
foreslås vil klart gå ut over trafikksikkerhet. Djupvikveien lider allerede av manglende vedlikehold, og 
vil ikke tåle den økte trafikkbelastningen. Eksisterende parkeringer er ikke dimensjonert for de nye 
hyttene. Allerede i dag forekommer det parkering på og langs vei som er direkte trafikkfarlig. Det har 
også hendt at brøytebilen ikke har kunnet brøyte, på grunn av parkerte biler. 

 16/6039-431 Toften Velforening, innspill datert 12.04.19 
Fastholder sine opprinnelige innspill til planarbeidet. 

Har i tillegg følgende innspill: 

- Det må tilrettelegges med busstopp ved innkjøringen til E6 fra Isenestoften. Slik det er i dag 
stopper Tromsbussen kun ved Fornes, som i praksis betyr at de ikke kan benytte bussen. 

- Det er viktig å tilrettelegge for syklister. Ber om at det tilrettelegges for at syklister kan sykle 
utenfor tunneler der det er mulig. F.eks. merke der den gamle E6 går mellom Alta og 
Storsandnes. 

- Forventer at kommunen sørger for opprydding på Finnes etter samisk utsalgssted. 
- Vil be kommunen om å beholde vegbredden som eksisterer i dag når de overtar veien ved 

Isnestoften. Forventer at veien oppgraderes, da den i dag er nedkjørt. Vil minne om at det er 
en værhard vegstrekning, og flere utkjøringer fra husstander må ordnes da det er en 
utfordring med at rørene fryser om vinteren. Minst tre punkter med vann/isdannelse. 

- En viktig sak for Toften velforening er at det tilrettelegges for de som ønsker å bosette seg 
der. Sett fra deres side synes det enklere å få til hyttebygg enn boliger. Ønsker 
tilbakemelding på hva som ligger til grunn for vurdering av skredfare. Jvilekn type skred er 
det? Hvorfor er det mer fare på øversiden av E6 enn nedsiden? Hvorfor er det mer leirfare 
på Heimstein enn lengre ut eller inn på Isnestoften? Bor vi trygt? 

- Synes det er greit med hyttebygg, emn vil at det skal være likhet for alle. 
- Ønsker at eksisterende scooterløype knyttes opp mot Talvik scooterløype. 

 

 16/6039-440 Alta Brann og redningskorps, innspill datert 17.04.19 
Alta brann og redningskorps har erfart at det er behov for landingsplasser for helikopter i forbindelse 
med trafikkulykker på strekningen sør for Eiby og fram til kommunegrensa i Kautokeino. 
Utfordringene er knyttet blant annet til at det vokser skog tett på veg, og dermed blir vanskelig for 
redningshelikopter å lande.  

Et dokument med koordinatfestede punkter er lagt ved innspillet i ESA. 
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Grønnstruktur 

 16/6039-304 Rut Olsen, innspill datert 03.04.19 
Alta har fått et stort hundemiljø, og i store deler av året er det båndtvang. Det er mange hundeeiere i 
Alta som ønsker en hundepark hvor hunder kan være fri og leke sammen og sosialisere seg. 
Hundehold er folkehelse. Det vil ikke være store kostnader knyttet til tiltaket. Det trengs et 
inngjerdet område, noen benker og hundebokser. 

Formålet med hundeparken eller et friområde er å gi hundene mosjon og gleden av å løpe fritt under 
tilsyn av eier, spesielt i perioder med båndtvang. 

 16/6039-345 Skaialuft vel, innspill datert 10.04.19 
Registrerer at tidligere innspill fra Skaialuft vel med forslag om endring av arealformål til lekeplass på 
eiendom 27/50 ikke er foreslått lagt inn i planen. Skaialuft er et boligområde med økende etablering 
av barnefamilier, det er et generasjonsskifte på gang. Det er ingen lekeplasser i nærområdet, 
nærmeste ligger på Midtbakken og i Bakkeveien. Etter velforeningens oppfatning finnes det ikke 
mange andre alternativer for lekeplass enn på 27/50. Det kan være et alternativ å avsette et areal til 
lekeplass innenfor friområdet øst for industriområdet, på eiendommen 27/51. Ulempen med dette 
er nærheten til sjø. Adkomst til lekeområdet kan være via friområdets forbindelse til Skaialuftveien. 

Velforeningen har tidligere spilt inn potensialet for å utvikle strandområdet i Skaialuft til å bli Altas 
bystrand. Det gjenstår fremdeles en bit av dette strandområdet øst for industriområdet. Dessverre 
ligger overløpsledningen fra avløpspumpestasjonen uten overdekning i stranden. Denne bør graves 
ned og føres enda lenger ut, slik at overløpet ikke kan påvirke fjæreområdet. Dette er selvfølgelig et 
tiltak som ikke ivaretas i arealplanen, men velforeningen er opptatt av at områdets kvalitet som 
friområde opprettholdes og gjerne utvikles til å kunne brukes i rekreasjonsøyemed i større grad enn i 
dag. 

 16/6039-385 Alta kommune, Barn og unges representant, innspill 
datert 12.04.19 

Barn og unges representant har følgende merknader til planforslaget: 

Turløyper: 
Positivt at strandpromenade, elvepromenade og ny turløype langs Sandfallfoten er hensyntatt i 
planforslaget. Viktig at arealet settes av slik at det er mulig å lage slike turstier i framtiden. Turløype 
langs Sandfallfoten kan fungere som snarvei fra Aronnes til fremtidig hall ved Elvebakken skole. 

Det er viktig at Byløypa ivaretas på en så sterk måte at ikke utbygginger kommer i konflikt med 
bruken av byløypa. 

Lekeplasser: 
Lekeplasser og grønne områder for barn må ikke omdisponeres til andre formål. Dersom det er 
nødvendig må det skaffes fullverdige erstatningsarealer i rimelig nærhet. 

Tilgang til lekeplasser og grønne områder må ikke stenges. Et eksempel er tilgang til fjære i Skaialuft. 
Dette er ivaretatt i planforslaget. 

Det er ikke bra at Skaialuft mangler gode områder for lekeplass. 

Det er viktig at arealer avsatt til lekeplass ikke omreguleres selv om lekeapparater tas bort. Behov 
kan endres, og ved generasjonsskifter i boligområder kan det bli behov for å istandsette lekeplass 
igjen. 
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 16/6039-418 Alta Venstre, innspill datert 12.04.19 
4. Sette av område til hundepark i arealplanen, f.eks på Altagård, eller på Aronnes. 
22. Forslaget om blågrønne strukturer på Aronnes bør tas inn. Det å grave opp kjosene og 

åpne vannveiene er et viktig tiltak. 

LNFR (inkl. spredt boligbyggingg) 
 

 16/6039-267 Tor Emaus, brev datert 04.02.19 (også 16/6039-348) 
Innspill angående eiendommen 6/13, 6/36 og 6/57 i Langfjordbotn. 

Eiendommene ligger innenfor område avsatt til «Spredt boligbebyggelse», og innsender ønsker at 
dette endres til «spredt bolig- og fritidsbebyggelse». Det vises til at det allerede er fradelt fire tomter 
fra de nevnte eiendommene, som benyttes til fritidsboliger.  

 16/6039-268 Hildegunn D. Thomassen, brev datert 06.02.19 
Viser til at hennes innspill om å bygge en bolig på sin eiendom 38/105 ikke er tatt til følge i planen, 
mens flere eiendommer ti Tverrelvdalen fikk positiv behandling i planutvalget 30.01.2019. Mener 
dette er forskjellsbehandling, og ber om at hennes ønske om å bygge en bolig på eiendommen 
38/100 blir tatt til følge i den videre behandlingen av kommuneplanens arealdel. 

Hun ønsker å bo på eiendommen og dyrke jordbær og grønnsaker, i tillegg til dagens 
rundballeproduksjon på eiendommen. 

 16/6039-269 Tore Haldorsen, brev datert 05.02.19 
Viser til planutvalgets behandling av kommuneplanens arealdel 30.01.2019, hvor hans innspill fra 
13.11.18 om boliger på 38/169 ble tatt opp. Det er protokollført at innspillet ikke ble votert over, og 
innsender ber om at innspillet blir med i planforslaget på lik linje med de punktene som ble votert 
over. 

 16/6039-277 Marianne Aas, brev datert 05.03.2019 
Ber om at det åpnes for å skille ut to nye tomter på deres eiendom 35/52 i Tverrelvdalen. 

 16/6039-279 Anne Karin Myreng, brev datert 05.03.19 
Viser til protokollen fra møte i Planutvalget 30.01.19, hvor innspill fra Otto Erik Aas om to tomter på 
hennes eiendom 38/62 Borrasveien ikke ble votert over. Da innspillet heller ikke ble behandlet i nest 
møte 27.02.19, ber hun om at forslaget tas til behandling i planutvalget i lik linje med de andre 
forslagene fra Otto Erik Aas. 

 16/6039-285 Hildegunn D. Thomassen, brev datert 11.03.19 
Innspillet gjelder eiendommen 38/105 på Nerskogen, som også ble spilt inn undervarslingsfasen. 

I innspillet henvises det til at det i planutvalgets behandling av planforslaget den 30.01.2019 skjedde 
en urimelig forskjellsbehandling, da flere enkelteiendommer i Tverrelvdalen ble tatt opp og votert 
over, og dermed lagt inn i planen, mens andre ikke har fått samme behandling. 

Hun ber igjen om at det i kommuneplanens arealdel gis tillatelse til oppføring av én bolig på hennes 
eiendom 38/105, for å kunne bo og utnytte eiendommen på en bærekraftig måte, og dyrke jordbær 
og grønnsaker i tillegg til den rundballeproduksjonen som skjer på eiendommen i dag. 
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 16/6039-288 Anne Karin Myreng, brev datert 05.03.19 
Henviser til tidligere innspill angående del av 38/302, som var spilt inn for endring til boligformål med 
8 tomter. Viser til at området ligger utenfor kvikkleireområdet, og er lett tilgjengelig med veg langs 
området, van og avløp inntil området og strøm og fiber langs området. Ber om at området vurderes 
på nytt, med tanke på Kvitberget boligfelt og muligheten for flere boliger i samme område. 

 16/6039-294 Anne Karin Jungård, brev datert 17.03.19 
Ber om at eiendommen 25/7 på Simanes blir avsatt til boligformål. Viser til at eiendommen tidligere 
har vært godkjent til formålet, og at kommunestyret i 1978 vedtok å disponere området øst for 
Simanesvegen til framtidig boligfelt. Henviser også til innspill fra Kvenvik bygdelag i november 2016, 
hvor det ønskes flere boligtomter i området. 

 16/6039-307 Ing. Vidar Nilsen AS, brev datert 03.04.19 
Ber om at Talvikbukta 104 (eiendom 11/98) endres til boligformål. 

Eiendommen er bebygd med en bolig og grenser til foreslått område for boligbebyggelse på Jansnes. 
Det er regulert avkjørsel direkte fra eiendommen til E6. 

 16/6039-314 Tore Haldorsen, innspill datert 07.04.19 
Ut i fra uttalelser fra kommunens ledelse på møtet 20. mars på Saga skole, ber vi om barmarks 
befaring av området som er foreslått til boligbygging på 38/169, 38/176 og 38/210.  

Viser for øvrig til brev av 05.02.19 angående at det ikke ble votert over Otto Erik Aas sitt forslag som 
gjelder Stillaveien 55. 

 16/6039-317 Arnfinn Holst-Olsen, innspill datert 07.04.19 
Mener det vil være fornuftig å omregulere en del av jordbruksarealet på sin eiendom (35/55, 
Sønvismoen 23). Har sendt inn to alternativer. Alt. 1, med fire tomter á 1000 m2, eller alt. 2 med tre 
tomter á 1500 m2. Mener selv alternativ 1 er å foretrekke. 
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Begrunner forslaget med at det allerede er brukt betydelige offentlige midler til etablering av vann 
og kloakk som ligger i umiddelbar nærhet, det er nylig gitt tillatelse til to tomter på motsatt side av 
Fv26. Det er også gitt tillatelse til en tomt med tomtegrense til deres eiendom. Tiltaket vil være med 
å øke bolyst i Tverrelvdalen som bygd, og tomtene vil ha nærhet til idrettsanlegg og barnehage. 

 16/6039-318 Trond Arvid Larsen, innspill datert 08.04.19 
Reagerer på at eiendommene 48/5,6 og 7 ikke er en del av arealet som er avsatt til spredt 
boligbygging på Nyvoll, og finner det uakseptabelt at denne er utelatt fra området. 

Ber om at LS806 på Nyvoll utvides til også å omfatte 48/5,6,og 7.
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 16/6039-321 Olav Nilsen, innspill datert 08.04.19 
Innspillet er en klage på at opprinnelig innspill ikke er tatt til følge i planforslaget. 

De viser til at deler av eiendommen allerede er åpnet for spredt bebyggelse, og ønsker en utvidelse 
av dette med åpning for inntil 6 tomter, eller i hvert fall minst 3 innenfor deres eiendom. 

Det argumenteres med at det ikke er økonomisk forsvarlig å drive jordbruk på denne delen av 
eiendommen, samt at annen bebyggelse i området ligger nærmere Tverrelva enn de foreslåtte 
tomtene. Ønsker at kommunen befarer området. 

 16/6039-328 Martin Westmark, innspill datert 09.04.19 
Ønsker at eiendommen 12/102 endres til boligformål, som i opprinnelig innspill. Synes avslaget på 
endringen er vanskelig å forstå, da eiendommen grenser til boliger på alle sider. 

Viser også til behovet for boligtomter i Talvik. Mangel på tomter over tid i området bremser veksten i 
Talvik. 

Kommentar: det er boliger på naboeiendommene, emn disse er i KPA ordinært LNFR, ikke avsatt til 
boligformål… 

 16/6039-331 Toril S. Suhr, innspill datert 10.04.19 
Ønsker å få fradele 9 tomter på egen eiendom, 35/33. Området som ønskes fradelt er ikke dyrket, og 
heller ikke lett dyrkbart. Gangbar avstand til barnehage og skole, og idrettsanlegg. 

 

 

 16/6039-333 Trond Emil Kristoffersen, innspill datert 04.04.19 
Viser til vedtak om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 06.10.2016 for eiendommen 43/149. 
Dispensasjonen medfører at hele eiendommen 43/149 avsatt til LNFR kan benyttes til 
fritidsbebyggelse. Ber om at dette hensyntas i revisjonen. 
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 16/6039-335 Anne Therese og Trond Nilsen, innspill datert 09.04.19 
Ønsker at det åpnes for fradeling av to tomter på eiendommen 25/34. Eiendommen har ikke vært 
utsatt for utvasking og utsabil grunn. Ligger i et allerede bebygget område. Vil ikke være til hinder for 
et eventuelt framtidig industrianlegg på Simanes. Forslag til plassering av hus 1 tegnet inn på kart. 

 

 16/6039-336 Johnny Asle Berg, innspill datert 10.04.19 
Nå som E6 er lagt i tunnel og ikke lenger går forbi, ønskes det at det åpnes for fradeling av én 
hyttetomt på eiendommen 10/22 vest for gamle E6. 

 16/6039-342 Nyvoll bygdelag og grendehus, innspill datert 10.04.19 
- Ønsker å endre eiendommen 48/119 fra skolebygg til næringstomt. Har ønske om å endre 

deler av Nyvoll grendehus til næringsbygg. Ønsker også et møte med Alta kommune og 
Nyvoll grendehus AL og Nyvoll bygdelag for å avklare hvem som eier hva. 

- Ønsker å utvide spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse til å gjelde helt inn i sansbukta 
der veien slutter på Nyvoll. 
 

 16/6039-346 Sønvisen Eiendom ANS, innspill datert 11.04.19 
Har laget en grovskisse over hvordan de kan tenke seg eiendommen 35/59, Sønvismoen 76, 
opparbeidet med boligtomter. 
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 16/6039-353 Sigrid Leinan Knutsen, innspill dater 10.04.19 
Innspill om at en del av eiendommen 26/52, Øverbygdveien 39 foreslås omdisponert til boligformål.  

Arealet er bart berg, med lite vegetasjon og ikke egnet til landbruksformål. Gir fortetting av området 
uten å bygge ned dyrka mark. Ligger ved eksisterende boliger som gir praktiske fordeler for 
tilknytning til vei, vann og strøm. 

 



Oppsummering merknader til offentlig ettersyn, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 41 
 
 

 16/6039-354 Mariam og Ole Magnus Rapp, innspill datert 09.04.19 
Visert til sitt innspill av 17.11.17. Spiller inn forslaget på nytt. 

Innspill av 17.11.17 gjelder 10-15 fritidsboliger med mulighet for kolonihager på eiendommen 6/40 i 
Langfjordbotn, begrunnet med økonomiske hensyn på grunn av store vedlikeholdskostnader og 
behov for modernisering av Altafjord Camping (naboeiendommen). 

Gjør oppmerksom på at det i punkt 5.56 i merknadsbehandlingen er referert spredt 
fritidsbebyggelse, mens de har bedt om 10-15 hytter. (kommentar: 5.56 er det første innspillet, de 
sendte to. Det andre innspillet gjelder 10-15 hytter) 

Er takknemlig for planutvalgets vedtak om spredt fritidsbebyggelse, men ønsker antall økt til 15 
enheter. Vil anføre at «konsentrert» fritidsbebyggelse er en fordel for reindriften. 

Viser til vedlegg 12 der det er anført 5 fritidsboliger på 6/20. Det er også deres eiendom, men ikke 
den som ble spilt inn. Er positiv til dette, forutsatt at det også er gitt på 6/40. (Kommentar: skrivefeil i 
kart og tabell. Skal være 6/40…) 

 16/6039-355 Mariam og Ole Magnus Rapp, innspill datert 09.04.19 
Viser til innspill datert 17.11.17 om å få endret hele eindommen 49/45 i Korsfjorden til 
fritidsbebyggelse for å styrke økonomien, jf. store vedlikeholdsutgifter på et kulturhistorisk bygg fra 
1950 og behov for oppgradering og modernisering for å kunne utvikle drift. Har beregnet at det er 
plass til minst 20 fritidsboliger i konsentrert bebyggelse på eiendommen. 

Viser til punkt 5.84 i merknadsbehandlingen, hvor det er kommentert til innspill om spredt 
fritidsbebyggelse at dette er ivaretatt i gjeldende planforslag, og ber om at området endres til 
konsentrert fritidsbebyggelse med 20 enheter i planforslaget. Rad og skredfare tas stilling til i 
regulerings/byggesøknader. 

Begrunnelse: 
- fradeling til fritidsbebyggelse vil gi mulighet til bruk og vedlikehold av eiendommen 49/25 

Lamvikveien 23. 
- Det tidligere barnehjemmet i Korsfjorden er et kulturhistorisk bygg, og det bør være av 

samfunnsinteresse å ivareta og vedlikeholde bygget. 
- Løsningen legger til rette for kombinert fritids- og næringsrettet bruk. Barnehjemmet kan 

med noe oppgradering bli base for næringsrettet bruk innenfor reiseliv. 
-  
- Fritidsboliger er en viktig del av verdiskapingen i ytre Altafjord. Kan gi viktige bidrag for å 

opprettholde sysselsetting, bosetting, infrastruktur og servicetilbud. 
 

 16/6039-356 Anne-Karin Jungård, innspill datert 22.03.19 
Repetisjon av innspill fra 17.03.19, 16/6039-294, ang endring av 25/7 på Simanes til boligformål. 

Viser til at det ikke er et nytt prosjekt, emn har vært godkjent til formålet en gang tidligere jf. 
vedlagte dokumenter. 
 

 16/6039-358, Grunneiere i Djupvik, innspill datert 09.04.19 
Tor Einar Johansen, Daniel Lien Johnsen og Ole Edvard Kristensen, grunneiere for 43/28, 43/76 og 
43/48 i Djupvika ønsker at et begrenset areal inklusive deres eiendommer endres til spredt 
fritidsbebyggelse, jf. vedlagt kartutsnitt. 
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 16/6039-359 Inger Marie Karlsen, Innspill datert 01.04.19 
Har et ønske om å fradele to boligtomter på sin eiendom med gårds- og bruksnummer 38/64 ved 
Tverrelvdalsveien. 

Eiendommen er ikke dyrket i dag. Kan benytte eksisterende utkjøring fra naboeiendom. En eventuell 
utbygging vil ikke komme i konflikt med landbruket. 

 

 16/6039-360 Torbjørn Johansen, innspill datert 11.04.19 
Viser til brev av 14.06.17 v/Ellinor Eriksen angående eiendommen 43/29. [Spredt fritidsbebyggelse, 
5-7 enheter, nr5.73 i merknadsheftet] 
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Argumentet er som før! 
Hytter bygges i området, og godkjenning til dette går jeg ut i fra at Alta kommune står for. 

Ønsker å bruke utmark til hyttebygging, antall og plassering kan diskuteres. 

 16/6039-369 Knut Tore Heitmann, innspill datert 11.04.19 
Henviser til tidligere innsendt innspill via Rambøll, datert 07.04.16, angående endring av deler av 
24/123 i Øvre Alta til boligformål. Ønsker fremdeles at dette innarbeides i planen. 

 16/6039-370 Vera Opgård, innspill datert 11.04.19 
Viser til den politiske behandlingen av hennes innspill om to tomter på eiendommen 38/42, og 
vedtaket om å åpne for fradeling av én tomt. 

Ønsker fremdeles at det åpnes for to tomter. Det begrunnes med at tomtene ikke berører dyrkbar 
mark, naboeiendommen 38/211 er avsatt til boligformål, Svennbakken 38/40 er også avsatt til 
boligformål, Kommunen har opparbeidet ny kloakk til Tverrelvdalen, Vannledningsnettet er av nyere 
dato. 

 16/6039-371 Stig-Rune Larsen, innspill datert 11.04.19 
Henviser til tidligere innsendt innspill datert 15.11.17, angående endring av 22/20 og 22/35 i Øvre 
Stengelsen til boligformål. Ønsker at innspillet vurderes på nytt, da det er stort behov for boligtomter 
i området. 

 16/6039-377 Johan Anders Mienna, innspill datert 11.04.19 
Viser til tidligere innsendt innspill om 3-4 boligtomter på eiendommene 38/284 og 38/294 på Lathari. 
Innspillet ble ikke tatt til følge i planforslaget. 

Å kunne bygge på eiendommen har stor betydning for han og hans familie. Eiendommen har 
adkomst fra Lathariveien, og lett tilgang til infrastruktur som vei, vann og avløp. Viser til at 
jordbrukssjefen i brev datert 13.08.96 har vurdert at eiendommen ikke er eget til jordbruk eller 
skogbruk. Å avsette eiendommene til LNFR spredt boligbebyggelse vil ikke være til ulempe for 
landbruket, naturen, friluftslivet eller reindrifta. Å avsette eiendommen til spredt bebyggelse vil være 
med på å lette presset på blant annet dyrka jord, og få flere eneboligtomter i Alta kommune. Håper 
med dette at eiendommen kan avsettes til LNFR – spredt boligbebyggelse med 3-4 tomter. 

 16/6039-383 Lars Johan Hapalahti, innspill datert 11.04.19 
Viser til tidligere innsendt innspill i samme sak, datert 25.04.2017. 

Setter stor pris på at en del av eiendommen er avsatt til boligformål, men mener avgrensningen er 
unaturlig. Mener at en bedre løsning vil være å frigi hele stripen langs østkanten av eiendommen, 
helt bot til hjørnet av skileikanlegget. Dette vil gi flere «gode» tomter. 

Har i tillegg fått en helt konkret forespørsel om kjøp av ei tomt i vestre hjørne av eiendommen. 
Vedkommende har sterk tilknytning til de gamle tufteruinene som ligger der. Begge forslagene er 
tegnet inn på vedlagt kart. 

Ber om at begge de nevnte sakene tas med i neste runde av planbehandlinga, og at de blir frigitt til 
boligformål. 
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 16/6039-384 Kristian Olaussen, innspill datert 12.04.19 
Forpakter og driver Minde Gård på gnr/bnr 24/81 i Øvre Alta, og ønsker å satse på landbruk i Alta. 

Arealet på 24/330 på gårdens Fefo-forpaktning er på ca 50 dekar, hvor halvparten foreslås endret til 
boligformål. Dette arealet er en viktig del av gårdens ressurser og brukes i den kritiske tiden vår og 
høst som beite for dyra for å unngå overbeiting av slåttearealet. I tillegg beiter hestene der om 
sommeren. Arealet er viktig fordi det ligger tett opp til gårdens hovedareal og derfor er lett 
tilgjengelig, og de ønsker å dyrke opp deler av arealet i forbindelse med videreutvikling av gården. 

Ber om at arealet på eiendommen 24/330 tas ut av planforslaget og at de sikres areal til videre drift 
og ekspansjon. 

 16/6039-388 Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune, 
innspill datert 12.04.19 

Skogbrukssjefen har følgende merknader: 

5.1 Langfjordbotn: 
6/20 LNFR Spredt Ole Magnus Rapp tas ut. Arealer avsatt il spredt i gjeldende plan synes å dekke 
behovet. Arealet perforerer et sammenhengende jord- og skogbruksområde i lia. Mye av 
eiendommen er tilplantet med barskog, og avskoging til boligformål er ikke intensjonen til denne 
tilplantingen. 

6.2. Øvre Alta 
Foreslår endret avgrensning på Trasti & Trine. Området tirås redusert fra ca 10 daa til 4,5 daa for 
utvikling av bedriften. Skogtaksten viser at det er meget god skogbonitet i Finnmarkssammenheng. 
Hensynet til den fornybare, langsiktige, klimaskapende og bærekraftige skogbruksnæringa skal 
vektlegges. 
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6.4 Rafsbotn 
Foreslår endret plassering av nytt boligfelt i Rafsbotn. Det avsatte området (1) bør forbeholdes 
skogbruk. Ny plassering foreslås øst for det innspilte området (2). Dette området har noe lavere 
bonitet, og ligger mer i tilknytning til eksisterende boligfelt. 

 

 

 16/6039-392 Hans Jørgen Strøm, innspill datert 11.04.19 
Viser til tidligere innsendt innspill til revisjonen, med journalpostnummer 15/5508-20, hvor deler av 
27/262 ble foreslått endret til næringsvirksomhet. Ønsker å komme med tilleggsforslag, hvor 
eiendommen også kan tilrettelegges for boliger, med et område for barnehage. Arealet som 
innspillet gjelder er det samme som opprinnelig innspill, men forslaget er enten næring eller bolig, 
ikke begge deler. 

 16/6039-402 Finnmark bondelag, innspill dater 08.04.19 
Felles innspill fra Alta bondelag og Finnmark bondelag. 
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Støtter at det satses på etablering av større og sammenhengene boligfelt fremfor å splitte ut 
enkelttomter i LNF-områder. Utskilling av enkelttomter kan fort gi presedens der man hele tiden 
henviser til at naboen fikk lov. 

Ved etablering av store felt må man være forsiktig med å legge feltene i etablerte landbruksområder. 
Feltene som er foreslått i Øvre Alta blir kiler som presses inn i landbruksområder. Bondelaget frykter 
at man ved å opprette boligfelt på dyrkbar jord ved dyrka mark «premierer» de som ikke har dyrka 
jorda, eller har latt dyrka mark gro igjen. Dette kan igjen vanskeliggjøre muligheten for nydyrking i 
områder som er sær nok til sentral-Alta til at man kan legge et boligfelt der. 

Viser til at det er utfordrende å bygge boliger/boligfelt nær dyrka mark. Bonden vil oppleve at det vil 
bli store restriksjoner på bruk av husdyrgjødsel, når på døgnet man kan slå gresset, hvor man kan 
slippe kyr eller ungdyr på beite m.m. 

Alta kommune burde bruke mer tid og ressurser på å bygge byen innover. Oppfordrer til fortetting. 
Bygge mer i høyden og få industriprega bygningsmasse ut av sentrum. 

I distriktet må fulldyrka areal skjermes. Kan ikke bygges ned på bekostning av campingvogner eller 
hytter. 

Alta kommune bør: 
- Utarbeide en nydyrkningsplan som tilrettelegger for nydyrking for bønder i Alta kommune. 
- Sikre matjorda ved nedbygging (sikre at den flyttes til alternative dyrkningsområder) – det 

som er skjedd på Skillemoen, der førsteklasses matjord er dumpet utfor kanten i 
Pæskabruddet må aldri skje igjen. 

- Oppfølging av driveplikt – eks. Storekorsnes og Nyvoll hvor grunneiere lar jordene gro igjen 
til tross fro interesse for arealene fra bønder. 

 
Konkrete innspill til planforslaget: 
Tverrelvdalen: 

- Ved utskilling av tomter som ikke er i konflikt med landbruk kan man ikke kreve at huset skal 
kobles til offentlig kloakknett der bygging av dette kommer i konflikt med dyrka mark. 

- Ikke skille ut tomter der man er avhengig av vei over dyrka mark for adkomst. 
- Mardalsveien er i så dårlig stand at det kankje ikke er forsvarlig å øke belastningen ved å 

skille ut flere tomter. 
- Man bør se på hvordan feltene Svennbakken/Kvitberget kan slås sammen. Begge feltene kan 

utvides mot verneområdet for å få inn flere boenheter. Adkomst må ikke gå over dyrka 
mark. 

- Anbefaler ikke at det åpnes for fradeling på 38/31, 35/79, 34/251, 35/44. Vil være negativt 
for landbruket. 

- Anbefaler ikke at det åpnes for boligfelt på 35/56 v/Romsdalsveien. Dette er høyproduktiv 
landbruksjord i et aktivt landbruksområde. Området burde vært dyrket framfor at man 
premierer grunneier med å skille ut boligtomter. 

 
Raipas: 
Positiv til spredt bebyggelse på 34/226. Er det mulig å åpne for flere boliger her? Generelt en mer 
ønskelig type spredt boligbebyggelse. 
 
Øvre Alta: 

- Viktig å bevare store sammenhengende områder for landbruket. 
- 24/127 er dyrkbar mark og bør heller dyrkes opp. 
- Utvidelse av Lærer Rustens vei -  dyrkbar jord med jordbruk på alle kanter. Anbefales ikke. 
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- Lampemyraveien/Kautokeinoveien – Dyrkbart område med aktive gårdsbruk rund. Boligfelt 
bør unngås. 

 
Langfjorden: 
10/30 – det må legges ned krav om at dyrka mark ikke berøres. Dette er jorder i aktivt bruk. 
 

 16/6039-407 Grete Karlsen Opgård, innspill datert 12.04.19 
Ønsker at det åpnes for spredt fritidsbebyggelse også på vestsiden av Zirkonveien, på eiendommen 
54/10. 

 

 16/6039-412 Henrik Stang Aas, innspill datert 12.04.19 
Ønsker å endre den delen av eiendommen 48/112 (korsnesveien 26) som i dag er LNFR, til LNFR 
spredt bebyggelse. Viser til nærhet til vann og kloakk, samt område avsatt til fritidsbebyggelse. 

 

 16/6039-416 Miljøpartiet De Grønne Alta, innspill datert 12.04.19 
MDG Alta gir honnør for et gjennomarbeidet og generelt godt utredet planforslag. Det er gledelig å 
registrere at planforslaget tar positive retningssteg for miljø og samfunn på områder som; 

- Kjerneområder landbruk 
MDG vil peke på følgende forbedringspotensiale i planen: 
 
Prestegårdsjorda: 
Bør i denne revisjonen tilbakeføres til LNFR. Det er ikke framsatt et reelt behov for utbygging av 
området, og MDG mener det riktige signalet å sende er at eksisterende sentrumsområder skal satses 
på framfor å bygge på nye arealer som attpåtil er viktig landbruksjord. 
 

Kjerneområde landbruk: 
MDG registrerer at planutvalget gjorde endringer i sin førstegangsbehandling som overlapper 
mellom kjerneområde landbruk og utbyggingsformål/LNFR. Prinsipielt bør ikke hensynssonen 
overlappe med utbyggingsformål. MDG foreslår at utbyggingsformål/LNFR spredt tas bort der det er 
overlapp, med mindre kommunens landbruksadministrasjon kan anbefale at hensynssonen viker i de 
aktuelle tilfellene. 

 16/6039-418 Alta Venstre, innspill datert 12.04.19 
7. Fjerne boligfelt i Varas, erstattes med nytt boligfelt langs E6 opp mot Sarves (se vedlegg 

1). Det er behov for et stort sammenhengende boligfelt i Rafsbotn som kan utløs et 
betydelig antall boliger. 
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8. Åpne for spredt bebyggelse øverst i Rafsbotn (tidligere fremmet i planutvalget) (se 

vedlegg 1) 
9. Utvide området på Nyvoll for spredt bebyggelse til å gjelde hele Nyvoll (vedlegg 2). 

 
10. Tillate spredt boligbygging på begge sider av veien på strekningen Hakkstabben til 

Altnes (vedlegg 3). 
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13. Åpne for spredt boligbebyggelse i Kåfjord i områder som ikke er til hindring for 

jordbruk. 
16. Alta kommune forskutterer kostnaden ved å undersøke skredfare i Kåfjorden slik at en 

kan utløse potensialet for spredt boligbygging i Kåfjord. 
17. Det må finnes areal til nytt boligfelt i Eiby, og samtidig åpne for spredt boligbygging i 

området som ikke er til hinder for landbruket. 
18. Åpne for spredt boligbebyggelse i Tverrelvdalen i områder som ikke er til hinder for 

landbruk. 
19. Det bør legges til rette for at Trasti og Trine får utvidet sitt areal. 
20. Åpne for økt antall boliger i områder avsatt til spredt boligbygging i hele kommunen. 
21. Åpne for spredt boligbygging i Langfjorden og Kviby. 
23. Legge til rette for parsellhager ved Forsøksgården Aronnes 
24. Felt B303 og 304 (Lampemyrvegen og Kautokeinoveien) og utvidelse av Lærer 

Rustensvei tas ut som nye boligfelt da dette er kjerneområde for landbruk. 
25. Raipas, blant annet 34/226 settes av til boligtomter (gult felt) 
26. Venstre ønsker ikke boliger på følgende tomter fordi det er definert som kjerneområder 

for landbruket. 
Tverrelvdalen: 35/36 – 38/31- 35/79 – 34/251 – 35/44 – 35/55 
Øvre Alta: 24/127 
Langfjorden: 10/30 

27. Venstre ønsker å ta inn følgende tomter til spredt boligbygging: 
Kåfjord/Kvenvik: 14/58 – 15/59 – 25/34 
Mathisdalen: 15/24 - 15/91 (under forutsetning av å holde seg utenfor 100 meter 
sone). 

 

 16/6039-420 Jonny og Gjert Guddingsmo, innspill datert 12.04.19 
Ønsker muligheten til å få regulert deler av eiendommen 10/69 i Alta kommune til hyttebygging. 
Ønsket gjelder deler av eiendommen hvor det ikke er rasfare. Ønskes at eiendommen settes til LNFR 
spredt fritidsbebyggelse. 

 16/6039-424 Harald Mikkelsen, innspill datert 12.04.19 
Det er sterkt beklagelig at kommunen ikke har klart å realisere Ressebakken eller Sollia boligfelt i 
Talvik siden siste rullering av kommuneplanen. 
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Nytt boligfelt på eiendom 12/3 Halsemarka, Mikkelsens eiendom, kom overraskende på ham. Synes 
umiddelbart det er en dårlig løsning grunnet at det strekker ut boligområdene unødvendig mye. En 
av bokvalitetene i Talvik er nettopp den tette boligstrukturen i bygda. 

Spiller inn egen eiendom på 12/46 Myra som alternativ til de to områdene planutvalget la inn. Denne 
eiendommen ligger inneklemt mellom boligbebyggelse på flere sider. 

Eiendommene 11/36 og 11/110 er nedlagt butikklokale. Ber om at disse endres til boligformål, ev. til 
kombinert formål med boli/næring som tilliggende eiendommer. 

Ber om et møte med planadministrasjonen for en gjennomgang av mulig arealbruk for 
eiendommene. 

 16/6039-425 Siv.ing. Ole Hammari AS, innspill datert 12.04.19 
Tre innspill. 

Tverrelvdalen 
Viser til opprinnelig innsendt innspill på vegne av Stine Hedvig Moland, på eiendommen 35/47. I 
innspillet ønsket de eiendommen avsatt til boligformål med 10 boenheter. Eiendommen er 
videreført som spredt bebyggelse. (med økt antall fra 3 til 5.) 

Ønsker fremdeles å kunne bygge ut eiendommen med 7-8 nye boenheter. Vurderes ikke å være i 
konflikt med landbruket. 

Tømmernes 
Vil anmode om at antall innenfor LNFR spredt fritidsbebyggelse på Tømmernes (44/34, 18 og 7) økes 
fra 5 til 10, med begrunnelse at han får avslag på å fradele 5 på 44/34 fordi det også kan være ønske 
om å fradele på 44/18 og 44/7. 

Korsfjorden 
Viser til at opprinnelig innsendt innspill om å sette av området omkring Kortbukta i Korsfjorden til 
fritidsbebyggelse ikke ble tatt inn i planforslaget. Ønsker at innspillet vurderes på nytt, at området 
omkring Kortbukta, spesielt gnr/bnr 49/45 og kanskje flere eiendommer endres til fritidsbebyggelse, 
med omkring 30 enheter. 

Flere ønsker i dag fritidsboliger med gode fasiliteter med hensyn til vegadkomst, vann og strøm. 
Dette lar seg lett etablere i dette området. Flere fritidsboliger samles innenfor et område og man 
unngår spredning av enkelttomter utover større områder, noe som spesielt vil være en ulempe for 
reindrifta. 

 16/6039-427 Kåfjord Bygdelag, innspill datert 12.04.19 
Felles innspill fra bygdelagene i Kåfjord og Kvenvik angående Kåfjord, Kvenvik og Mathisdalen. 
Bygdelagene registrerer at flere av deres innspill er ivaretatt i planforslaget, og setter pris på dette. 
Ønsker å legge ytterligere trykk på innspill som ikke er imøtekommet, frafalle noen tidligere innspill 
og komme med noen nye innspill som er i tråd med bygdelagenes overordnede og langsiktige forslag 
om tilrettelegging for spredt boligbygging i deres områder. 

Boligformål og LNFR 
Vil understreke at det er viktig at kommunen kan legge til rette for vekst og utvikling i deres bygder 
gjennom å åpne for spredt boligbygging i arealer som er attraktive for folk å bygge og bo på. I bygder 
som Kåfjord, Kvenvik og Mathisdalen er fortetting i «sentrum» en feilslått strategi, da de som bor der 
og ønsker å flytte dit gjerne ønsker eneboliger med større tomter fremfor billige rekkehus og 
tettbygde boligfelt med små tomter. Det kan gjerne åpnes for konsentrert småhusbebyggelse 
(rekkehus/tomannsbolig), men ikke på bekostning av eneboliger. 
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I Bygder som Mathisdalen er det viktig å legge til rette for at folk kan drive landbruk, og bosette seg 
der også. Bygdelaget ser at det er vanskelig å peke på konkrete tomter for spredt bebyggelse, og 
ønsker at det heller åpnes for spredt boligbebyggelse gjennom de generelle bestemmelsene, og så 
kan de som ønsker å fradele være konkrete på hvilke arealer det søkes om i den enkelte sak. 

Flere av områdene som er avsatt til bolig eller spredt bolig i Kåfjord er urealistiske pga ras/skredfare 
og store infrastrukturkostnader. Ber om en revurdering av eksisterende områder og åpning av større 
områder for spredt bebyggelse for mer realistisk arealplan.  

Konkrete innspill: 
- Kreta sør omreguleres til spredt boligbebyggelse med 5 tomter, eller redusere 

infrastrukturkravene slik at tomtekostnadene blir realistiske. 
- Kreta 15/64 (nord/øst for Kreta friluftsområde) endres til boligfelt i privat regi. 
- Støtter forslaget om utvidelse av Stokstadbakken boligfelt, ber om at reguleringsarbeidet 

igangsettes raskt så tomtene kan realiseres. 
- 15/147 og 15/35 (sørlig del av sykehjemstomta i Kåfjord) – spredt boligbebyggelse, 

fortrinnsvis ønskelig med eneboligtomter. 
- 14/58 og 14/59 Storvikeidet – spredt boligbebyggelse. Det er allerede flere boliger i 

områder, gode solforhold og grunnforhold, og ingen fare for skred. God bussforbindelse til 
indre Kåfjord, Talvik og Alta. Ev. ønsker de at det åpnes for spredt boligbygging i hele ytre 
Kåfjord for et bestemt antall tomter da det er nok potensiale for flere eneboligtomter også 
her. 

- Kvenviknes industriområde ønskes endret til spredt boligbebyggelse. Industriområdet er 
uønsket. 

- 25/34 åpnes for fradeling av to tomter. Grunneier må få bruke eiendommen slik han vil. 
Opprinnelig innspill fikk avsal pga mulig vei til industriområdet. 

- Eiendommen mellom Fv18 og 25/70 – innspillet fikk avslag pga vernskog. Ber om 
revurdering da det er snakk om å kunne få én tomt på sørsiden av eiendommen, lengst fra 
trafikkstøyen på E6 som skogen skal verne mot. 

- 25/40 på Simanes, ønsker mulighet for fradeling av to tomter. 
- 15/91 og 15/24 – foreslår at de overordnede bestemmelsene åpner for mulighet for spredt 

boligbebyggelse i hele Mathisdalen med angivelse av potensiale på et visst antall tomter 
uten at det er tilknyttet konkrete tomteforslag, men slik at grunneierne kan søke om og få 
vurdert fradeling og at det ved enkeltsaksbehandling sikres at landbruksjord, nedslagsfelt for 
drikkevann, 100 metersbeltet til elv og andre bestemmelser blir ivaretatt.  
 

Natur- friluftsliv og idrettsområder 
Kreta friluftsområde bes prioritert opparbeidet i henhold til plan. 

Det er beklagelig at innspill et om gradvis flytting av alle skytebaneaktiviteter til Kumyra ikke er tatt 
til følge i planforslaget. Foreslår at det i planen legges føringer for at nyetableringer, utvidelser 
og/eller oppgraderinger ikke er lov i det gamle skyteområdet, men at det i slike tilfeller legges til 
rette for flytting til områder nærmere motorsportanlegget (Kumyra). Uansett ønskes det 
begrensninger i skytetiden på banene, og at man sikrer større avstand mellom den populære turstien 
til Sakkoban og nærliggende skytebaner. 

Næringsområder 
Møllenes, spesielt området ved elveutløpet, har vært mye brukt til camping og turliv. Mye på grunn 
av gode forhold for å fiske fra land. Ønsker at området legges til rette for fortsatt bruk til dette , og at 
det tas hensyn til at området ved elveutløpet er og vil bli brukt til fiske fra land og tilhørende turliv. 
Dvs. at veien ikke stenges så høyt opp at det ikke er plass til å parkere, og at det sikres at 
reguleringsplanravene for området ved elven er fulgt opp, da det virker som området ved elven er 
fylt opp mer enn tillatt i planen. 



Oppsummering merknader til offentlig ettersyn, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 52 
 
 

For Kvenvik og Simanes er det viktig å snarest mulig få avklart trase for ev. ny vei og industriområdet 
på Kvenvik, slik at videre utvikling i bygda ikke blir satt på vent. 

Kystsone 
Ser at det er foreslått nye bestemmelser om utslipp fra nye akvakulturlokaliteter, eller vesentlige 
endringer på eksisterende lokaliteter. Ser at disse bestemmelsene nok ikke vil være gjeldende for 
slakteriet på Simanes, og ber om at det stilles tilsvarende krav knyttet til utslipp fra 
produksjonslokaliteter på land. 

 16/6039-434 Paul Håkon Nilsen, innspill datert 10.04.19 
Henviser til tidligere innspill og forutgående behandlinger angående å få realisert en boligtomt på sin 
eiendom i Transfarelv. 

Ber om at politikerne gjør de nødvendige grep for å få løst saken. Om det er nødvendig at 
reguleringsplan for vernskogen endres, må administrasjonen få beskjed om å fremme en sak. Om 
dette må innbakes i rulleringen er ikke så viktig, men han ber om at det gjøres nødvendige vedtak så 
han kan benytte eiendommen til boligbygging. 

 16/6039-435 Jo-Tore Lampe, innspill datert 11.04.19 
Viser til tidligere innsendt innspill om boligbygging på deler av hans eiendom 24/218 i Øvre Alta. 
Dette området er ikke egnet til å dyrke, og ligger fint til for boligbebyggelse med nærhet til 
barnehage og skole. Mener dette er et mye bedre alternativ enn det forslaget som ble fremmet av 
planutvalget. Alternativet på Lampebakken er fantastisk dyrkbar jord, og i klar konflikt med 
landbruket (det eksisterer planer om å fulldyrke dette området). 

 

 16/6039-445 Alta kommune Næring og Landbruk, innspill datert 
30.04.19 

Hovedutvalg for Næring, drift og miljø har fått forelagt landbruksfaglig uttalelse til offentlig ettersyn 
av kommuneplanens arealdel. HNDM fattet følgende vedtak: 

Hovedutvalget for næring, drift og miljø har vurdert planutvalgets innspill til regulering i den nye 
kommuneplanens arealdel. Vi kan ikke se at noen av sakene i noen vesentlig betydning, er til skade 
for jordbruket i dag eller i fremtiden. Vi vil derfor ikke ta ut noen av forslagene.   

Den faglige utredningen er lagt ved oversendelsen av protokollen, og finnes i ESA. 
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Reindrift 

 16/6039-301 Reinbeitedistrikt 30 C Østre sone/Nuortajohtolat, 
innspill datert 31.03.19 

Styret i Nuortajohtolat, Reinbeitedistrikt 30C kan ikke akseptere at LNFR-områder brukes til 
boligbygging. 

Kommentar: Tverrelvdalen, Raipas, Kronstad, Saga/Transfarelv, Stilla (ingen protest mot 
caravanoppstilling i Stilla?) 

 16/6039-309 Reinbeitedistrikt 27 – Joahkonjárga, brev datert 03.04.19 
Feltene LS001-010 er i konflikt med distriktets interesser i området. LS011 er ikke i konflikt med 
distriktets interesser. 

Distriktet vil ved etablering av opp til 46 fritidsboliger og 17 eneboliger fra Langfjordbotn til Seljelid 
miste et stort beiteareal til fritidsformål, og trekk- og flyttveiene til og fra sommerbeitet vil bli 
sperret.  

Økt friluftsaktivitet i området vil også være med på å presse distriktets reinflokk bort fra området. 

Reinbeitedistriktet vil ikke godta planen som foreslått. 

 16/6039-372 Tor Emaus, innspill datert 11.04.19 
Henviser til merknadsbehandlingen av hans innspill fra 19.11.17, nr 5.61 i merknadsheftet, angående 
flyttlei for rein som går gjennom hans eiendom. Den punktmessige oppsummeringen av innspillet er 
korrekt. Har kommentarer til kommentarene. 

Det stilles spørsmålstegn ved hvem som er den ansvarlige myndighet angående flyttleier. Opplever at 
nevnte flyttelei er av nyere dato, da han ikke kjenner til denne fra tidligere, og eiendommen tidligere 
har vært avgjerdet. Mener at flytteleier for rein er for alvorlig til at det ikke skal være regulert 
gjennom den kommunale planleggingen 

 16/6039-375 Hakkstabben og Altnes bygdelag, innspill datert 11.04.19 
Hakkstabben og Altneset bygdelag: 

- Ilandsetting av rein, distrikt 24 A. Det er avsatt prammingsområde i Bekkarfjord. De siste 
årene har rein også blitt satt i land i fjærene mellom Hakkstabben og Altneset, som 
innebærer at oksereinen blir gående nede i bygda langt utover sommeren. 

- Bygdelaget er kjent med at reindrifta har fått avtale om at det ikke skal settes opp nye bygg 
på oversiden av FV 31 på strekningen Hakkstabben Altneset. Dette er uforståelig for 
bygdelaget, da en god del av dette berører private eiendommer. Det betyr at det nesten er 
umulig for nyetableringer for ferie- og fritidsbruk. 

 

 16/6039-391 Bavttajohtgiera Siida, innspill datert 12.04.19 
1. Fredningsgrense for rein 
Fremmer innsigelse på at fredningsgrense for rein rundt Alta by videreføres i KPA. Viser til 
begrunnelsen for fredningen, og annen bruk i området som er like skadelig for hensynet til 
barskogen. Eksempelvis elgbestanden i området og at Alta beitelag fester eiendommen 22/1/13 
innenfor båndleggingsområde naturvern med hensynsnavn Goskamarka naturreservat. Ber om at 
kommunen kommenterer bruken og dens ulemper i forhold til naturreservat. Ber også om at det 
kommenteres omkommunen har innvilget dispensasjon for motorferdsel til eiendommen. Legger ved 
kartutsnitt som viser at dyrka mark er opparbeidet utenfor eiendommen, og ber om kommentar på 
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hvordan skogbrukssjefen skal håndtere «ulovligheten». Dersom beitelaget ikke eksisterer lenger, er 
det naturlig at festekontrakten utgår. 

Angående fredningsbestemmelsen viser de til brev fra Landbruks- og matdepartementet til 
Stortinget hvor det står bl.a «Den aktuelle fredningsbestemmelsen i reindriftsloven gir mulighet for å 
frede et område mot reinbeite en viss tid. Høyesterett har slått fast at myndighetene etter en viss tid 
må vurdere om grunnlaget for fredningen er tilstede.» 

En av grunnene til fredningsgrensa var konflikt mellom bønder og reindrift. Når det nå er oppført 
konfliktforebyggende gjerder krever siidaen at forskriften revideres, hvor dette tas med i 
vurderingen. Det sier seg selv at det vil være naturlig å justere fredningsgrensa da en stor del av 
problemet er løst, og vil ikke oppstå selv om reinen er i området rundt jordene. 

Kan ikke se at kommunen anser barskogen som viktig, da det tillates ulike tiltak innenfor områdene. 
Bl.a. tynning av skog i Sokkelvmoen, grustak i Sokkelvmoen, caravanplass i Gargia, samt alle 
skogsveier som holdes åpne til Altaelva. Ber om at alle forhold til barskogen strammes inn på lik linje 
med reinbeitefri område. 

Om planmyndigheten anser barskogen som sårbar, stilles spørsmål ved hvorfor kommunen har tillatt 
å anlegg grustak på 22/1/40, som kan anses å være et vesentlig inngrep i furuskog. 

Hvordan reinen klarer å ødelegge mer enn både grustak og uttynning av skogen med tilhørende 
maskiner, samt all motorisert ferdsel som foregår i disse skogene i sommerhalvåret, er ikke 
begrunnet eller forklart noen steder. 

Vi ber også om at lovligheten til å fastsette fredningsgrense i kommuneplanens arealdel vurderes, og 
at det skjer i samråd med reindriftsmyndighetene og landbruksdepartementet. Dette særlig med 
tanke på reindriftens alders tid bruk. Ved å innføre en slik grense gjør at rettigheter blir skjøvet bort. 

Hevder at fredningsgrensen som ligger i plankartet ikke samsvarer med kart fra NordAtlas under 
kategorien okse- og simlebeiteland. 

2. Caravanoppstillingsplasser BFT_C5 Gargia 
Motsetter seg at det avsettes areal for 25 caravanoppstillingsplasser i Gargia BFT_C5. Regner med at 
skogbrukssjefen er sterkt imot dette, da det er naturlig at dette vil være meget ødeleggende for 
området som defineres som viktig barskogområde.  

Ber om at det legges til punkt i arealdelen om at samtlige tiltak innenfor fredningsgrensen skal 
fremlegges for skogbrukssjefen for uttalelse slik at det skal være lett for befolkingen å holde oversikt 
over hva som tillates gjort i området og vurdere kommunens eventuelle forskjellsbehandling mellom 
reindrift og andre parter. 

Annet: 
Støtter Sametingets uttalelse om reindriftens behov, og ber om at distriktiets siidaandeler blir varslet 
i god tid og senest når planlegging av en utbygging iverksettes. 

 16/6039-408 Advokat Gisle Loso, innspill datert 12.04.19 
Innspill på vegne av Mikkel Persen Kemi, hjemmelshaver av 49/89 på Nordnes. 

Viser til historikk omkring opprettelse og bruk av reindriftsanlegg på eiendommen. Viser til at da 
klienten la ned sin reindrift rundt år 2000, ble alt av gjerdeanlegg og det meste av slakteanlegg 
fjernet fra eiendommen. Avtalen med øvrige siidaer om bruk av anlegget ble sagt opp, blant annet på 
grunn av vesentlig betalingsmislighold. 
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Mikkel Persen Kemi er kjent med at det er mangel på byggeområder for fritidsboliger i Alta, og ønker 
å videreutvikle og utvide eksisterende reguleringsplan for hytter på Nordnes. 

Ber med dette om at dagens hensynssone reindrift oppheves, og at det legges til rette for at 
eiendommen kan videreutvikles mtp. eksisterende hyttefelt på eiendommen. 

 16/6039-439 Reinbeitedistrikt 23B Girenjarga/Garnassa, innspill 
datert 18.04.19 

Takker innledningsvis for at de fikk forlenget høringsfrist, slik at de fikk muligheten til å komme med 
en uttalelse til kommuneplanens arealdel. Ber om at kommunen i framtiden tar direkte kontakt med 
berørte reinbeitedistrikt i god tid før, når kommuneplaner skal revideres. 

Innsendt innspill presenterer en oversikt/beskrivelse over deres reinbeitedistrikt, reinens utnyttelse 
av beiteområder, fritidsboliger og øvrig bebyggelse, og viktig problemstillinger som sperregjerde på 
Nyvoll, veier og menneskelig aktivitet, Kraftlinjer, vannkraftverk på Sjernevatn, Rovdyr, 
omorganisering av distrikt 23 og gjerde mot distrikt 22 og hvordan disse temaene påvirker 
reindriften. Dette kan leses i originaldokumentet i ESA. 

Distriktet har følgende uttalelse til planforslaget: 

Nyvoll – endring fra fritidsbebyggelse til spredt fritidsbebyggelse 
Distriktet går på det sterkeste i mot forslaget om å endre området ved Rabben på Nyvoll fra fremtidig 
fritidsbebyggelse med krav om detaljregulering til LNFR – spredt fritidsbebyggelse. Frykter at om det 
ikke stilles plankrav til fritidsbebyggelse, kan det medføre ekstra store utfordringer med direkte og 
indirekte beitetap. Henviser til Repparfjorddalen i Kvalsund, hvor distrikt 22 Fiettar har svært store 
utfordringer knyttet til ulovlige byggeaktiviteter. 

Reindrift – medvirkning 
Digitale reindriftskart fra nordatlas.no er ikke oppdatert, og inneholder informasjon som ikke 
stemmer. 

Distriktet mener orienteringer om planprosessen i det årlige dialogmøtet mellom Alta kommune, 
reindrift og bondelag ikke er tilstrekkelig or medvirkning. Det burde vært kalt inn til særmøter med 
de enkelte siidaer/distrikt. Deltakelse fra reindriftsforvaltningen i arbeidsgruppe er ikke tilstrekkelig 
for å ivareta reindriftsinteresser, for de innehar ikke nødvendig lokal kunnskap. 

Foreslår at Alta kommune som en av landets største reindriftskommuner etablerer en kontaktperson 
for reindrifta som behersker samisk og har kunnskap om reindrift, som kan være bindeledd i 
arealsaker, utbyggingssaker, planlegging av turstier, løypetraseer etc. Dette ville gjøre det enklere for 
personer i reindrifta å ta kontakt om det skulle være noe. Reindriftsfag er utfordrende å formidle på 
norsk, fordi det norske språket mangler reindriftsfaglige ord, og fordi norsk ikke er morsmålet til de 
som er i næringen. 

Vurdering av konsekvenser og avbøtende tiltak 
Det er positivt at Alta kommune i kapittel om reindrift sier at Alta kommune skal ha et aktivt forhold 
til reindriftsnæringens interesser. 

Påpeker at det er uheldig og ikke ønskelig at det legges opp til utvidelse av hytteområder, eller 
endring til spredt fritidsbebyggelse. Ønsker heller fortetting av allerede utbygde områder, samt at 
denne fortettingen gjøres i samråd med berørte siidaer/distrikt for å sikre at kommunen har 
førstehåndskunnskap. 
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Reinprammingsplassene i Korsfjord og Nordnes kan tas ut av plankartet, da disse ikke brukes mer. 
Skillefjordnes/Steikbukta brukes i stedet for disse plassene. Sentralisering av prammingsområder gir 
mindre slitasje for beiteområdene, som allerede er hard rammet med inngrep og arealtap. 

Vedlegg 2 samiske interesser 
Inneholder gammel informasjon, og må oppdateres. 

Hensynssoner for reindrift 
Det må være hensynssoner i vår- og tidlig sommerbeiteområder, samt parringsområder. 

Inngrepskart distrikt 23B 
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Samiske interesser 

 16/6039-364, Alttá Sámiid Searvi, innspill datert 02.04.19 
Alta sameforening vedtok i årsmøte 28.03.19 å gi innspill til arealdelen for opprettelse av en egen 
samisk skolekrets i Alta. 

Ved å opprette en egen samisk skolekrets vil man etablere et eget samisk nærmiljø hvor man får 
sikre en god språkopplæring for samiske barn. Samiske foreldre i Alta mener at opprettelse av ene 
egen samisk skolekrets vil kunne medføre at foreldre med barn vil søke seg til dette miljøet hvor 
både språk, kultur og tradisjoner verdsettes. Jo bedre og større tilbud kommunen har å tilby til 
samiske barn, jo enklere blir det for samiske foreldre å flytte til nordlysbyen. 

Styret mener at for å sikre en god opplæringsmodell for samiske barn i Alta må man se på et helhetlig 
utdanningsløp med barnehage, grunnskole og videregående skole i sammenheng. For å samle ulike 
samiske fagmiljøer bør blant annet språksenteret også tilknyttes denne skolen. Styret mener i tillegg 
at det må opprettes et samarbeid med samisk høgskole/Arktiske universitet Campus Alta for å sikre 
tilgang til samiske lærere. Alta sameforening har blant annet vært i dialog med samisk høgskole om 
hvordan de stiller seg til et samarbeid om undervisning. Høgskolen er positiv til et slikt samarbeid. 

Styret er opptatt av at det blir en offentlig skole, men er åpen for å diskutere andre løsninger. 

 16/6039-386 Sámediggi/Sametinget, innspill datert 12.04.19 
Det er uheldig at rapporten om samiske interesser ikke er oppdatert etter 2011. Dette er uheldig 
med tanke på beskrivelse av reindriften i kommunen. Tall som beskriver næringen er datert 10 år 
tilbake i tid. Problemstillingene i dokumentet er utdatert og det er heller ikke beskrevet hvilke 
utfordringer næringen sjøl møter i dagens Alta. Beskrivelse av andre næringer som fiske og 
utmarksnæringer er også utdatert. 

Det har vært lite dialog med reinbeitedristrikter som har sine årstidsbeiter i kommunen. Sametinget 
minner om kravet om å sikre medvirkning fra grupper som trenger spesiell tilrettelegging etter pbl 
§5-1 og Sametingets planveileder. 

Oppfordrer kommunen til å innlede jevnlig dialog med reinbeitedistriktene for å opprettholde et 
oppdatert kunnskapsgrunnlag om behovene som næringen har ift. Beitegrunnlaget sitt. 

Nye tiltak i LNFR: 
Det er foreslått forholdsvis få nye tiltak utenfor Alta bysentrum. Det er likevel en del områder for 
spredt boligbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse og ny utfartsparkering som foreslås i planen. 
Sametinget registrerer at mange av de foreslåtte tiltakene vil kunne få konsekvenser for reindrift. 

Ser også at enkelte fritidsboligfelt er endret til spredt fritidsbebyggelse uten plankrav, og mener det 
er uheldig om endringen vedtas uten at det har vært dialog med berørte distrikt og siida. 

Sametinget foreslår at kommunen styrker vernet for reindriftens arealbehov gjennom tilføyelse av et 
nytt punkt f i planbestemmelsenes punkt 5.2.1 Unntak fra plankrav. 

 5.2.1 c) tiltaket skal ikke plasseres i strid med følgende interesser: 
 f. reindriftens særverdiområder 

Sametinget ber om at det føres opp i retningslinjene at Fylkesmannens reindriftsavdeling og berørte 
reinbeitedistrikter og siida skal ha mulighet til å uttale seg, og at plassering av tiltakene gjøres i tett 
dialog med berørte reinbeitedistrikter. 
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Bruk av sjø: 
Alta kommune ønsker å føre en restriktiv politikk i forhold til økning av akvakultur i kommunens 
kystsone. Kommunen legger ikke ut nye arealer til akvakultur, og legger inn krav om null utslipp ved 
endringer av eksisterende tillatelser. Sametinget ser dette som et positivt grep for naturgrunnlaget 
for sjøsamisk kultur og næringsutøvelse. 

 16/6039-390 Alttá Sámid Searvi, innspill datert 02.04.19 
Styret i Alta sameforening ønsker å gi følgende innspill til planbeskrivelsens pkt. 6.3.3 Oppsummering 
Tverrelvdalen. 

P-plass/Caravanoppstilling i Stilla: Dette må også ses i forhold til vedlegg 2 Samiske interesser. 

Styret i Alttá Sámid Searvi kommer med følgende innspill om 0-punktet i Stilla: 
Det bør sette av plass til merking av 0-punktet og at det også tilrettelegges for stopp/parkering ved 
dette punktet. 

0-punktet er en historisk plass i norsk og samisk historie, men i dag er det ingen ting som viser hvor 
dette punktet er.  

Punktet bør merkes, og det bør tilrettelegges for informasjonstavler med kort historikk om 0-punktet 
og Altaaksjonen. Det vil være til stor nytt for turister fra inn- og utland, og for Altas egen befolkning. 

Håper Alta kommune kan initiere et samarbeid mellom Álttá Sámiid Searvi, Álttá Sámi 
Giellaguovddás, Alta museum og Sametinget for realisering av et slikt prosjekt, ettersom det i år er 
40 år siden Alta-aksjonen og 0-punktet ble historisk. 

 16/6039-414 Edel Sofie Thomassen m.fl, innspill datert 12.04.19 
Ønsker at kommunen gir rom for å ivareta samisk byggeskikk med samlokalisering av bolig, lager, 
verksted for duodji-produksjon og småskala salg av duodji-produkter ved framtidig bolig på deres 
eiendommer på 30/181 og 30/182 i Amtmannsnes boligområde. 

Kystsone/Akvakultur 

 16/6039-298 Albert Vekve, innspill datert 25.03.19 
Akvakultur: Alta kommune må legge opp til en mye strengere praksis hva gjelder 
oppdrettskonsesjoner, nye og utvidelse av eksisterende aktiviteter må ikke skje. Altafjorden har nok, 
både indre og ytre del. Det snakkes bare om villaks og hvilken påvirkning oppdrett har på denne, hva 
med all annen fisk og skalldyr. Fokuset må være på alt liv i havet. 

Innspillet tar opp luseproblematikk, og foreslår å stille krav til rognkjeks som lusetiltak og forby 
hydrogenperoksid i Alta kommune. 

Værforholdene i Stjernsund er ekstreme, med både sørlig og vestlig vind som skaper utfordringer. 
Stjernsund er også hovedinnfartsåre for all fisk til Altafjorden, så derfor må Stjernsundet være 
oppdrettsfritt. 

Nordlysbyen og sykkelbyen er fine navn, men hva med Miljøbyen? Viser til at Tromsø har vedtatt 
byen fri fro plastposer, og sier at vi kan gjøre det samme i Alta. Det vil skape et godt miljøomdømme 
som blir lagt merke til. 

Er ikke i mot oppdrett, det bringer penger i kassa og verdiskaping, arbeidsplasser og mange andre 
aktiviteter, og det er bra. Men det må ikke gå på bekostning av våre fornybare ressurser, vi sager av 
den greina vi sitter på om vi fortsetter. Det er distriktene som tar hovedstøyten av oppdrett og har 
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arbeidsplasser knyttet til dette. Alta kommune må bli bedre på å tilrettelegge i distriktene. Kaianlegg 
på Storekorsnes og Nyvoll er i ferd med å rase sammen, svært dårlig, parkeringsplasser er små og 
mørke, noe som skaper uheldige hendelser for dem som bruker disse ofte og i alt slags vær. 

 16/6039-324 Haugens Rør AS, innspill datert 09.04.19 
Havbruksnæringa er den største og viktigste inntektsnæringa for bedriften. Egne ansatte spesielt for 
arbeid innenfor havbruksnæringen. Om havbruksnæringa blir borte/redusert er det mulig at ansatte 
må sies opp. 

 16/6039-329 Alta Laksefiskeri interessentskap, innspill datert 
09.04.19 

Oppdrettsnæringen i Norge og Altafjorden har vokst masse, og biomassen i Altafjorden er 
mangedoblet de siste 10 år. Dette har ført til utfordringer som rømt oppdrettslaks, lakselus og 
sykdommer. I tillegg slippes det ut enorme mengder skit fra oppdrettslaksene, samt forspill ut til det 
ytre miljøet. Det er viktig at både dagens og fremtidens produksjonsteknologi tar høyde for de 
utfordringene som næringen påfører det ytre miljøet. ALI mener teksten som er foreslått i 
bestemmelsens pkt. 6.2.1 d) er bra, men foreslår følgende omformulering: 

Ved etablering av nye lokaliteter eller vesentlige endringer på eksisterende lokaliteter skal det ikke 
forekomme utslipp av organiske partikler, lakselus eller rømt oppdrettslaks til resipienten. 

 16/6039-327 Albert Vekve, innspill datert 09.04.19 
Hvorfor innføres dette uten konsekvensutredninger og ros-analyser vedrørende oppdrett og 
gruvedrift. Med hensyn til utslipp i sjø- Hvorfor ivaretar ikke Alta kommune lokale fiskeres 
fiskerettigheter som de har hatt i generasjoner, men tillater i stedet at fiskere blir fortrengt og 
fiskefjorder ødelegges. 

Oppdrett i Stjernsundet må bort, og hele området må fredes for oppdrett. På begge sider av 
Sjernsundet har det vært fisket etter torsk, kveite og reke i generasjoner. Fiskeplassene blir nå 
ødelagt av oppdrett. Tau og fortøyninger gjør det umulig å fiske der. Med tanke på at Sjernsundet er 
hovedinnfartsvei til alle fiskeslag til Altafjorden, er det viktig å begrense forurensning og tilførsel av 
gift (eks. hydrogenperoksid). All utslipp av hydrogenperoksid til sjø i Alta kommune må bli forbudt. 

Det må tilrettelegges for landbaserte og lukkede anlegg, og de som satser på dette må belønnes. 

Oppdrett er kommet for å bli, og det må derfor stilles strengere miljøkrav og det må tas mer hensyn 
til primærnæringen fiske og hensyn til lokale fiskere må vektlegges. 

Sibelco må få strenge regler å forholde seg til. Må ikke få innvilget økt utslipp i Stjernsund. Utslipp må 
minimaliseres og det må stilles strengere krav til rensing før utslipp. 

 16/6039-337 Storekorsnes bygdelag, innspill datert 10.04.19 
Oppdrettslokaliteten Davatluft i Stjernsund bør flyttes fra innvandringsveien for fisk. Det er allment 
kjent at fisk som kommer inn til Altafjorden benytter Stjernsund som innvandringsvei. Dette gjelder 
sannsynligvis alle fiskeslag. Mange fiskesalgs vandringsmønster påvirkes av oppdrettsanlegg og 
forurensing. Her tenker vi at Alta kommune må vektlegge føre-var-prinsippet sterkere. 

Bruk av kjemikalier for avlusning påvirker også reke- og skalldyrsbeatenden negativt i Altafjorden. 

Alta kommune bør sette av flere og større arealer for lukka og helst landbaserte oppdrettsanlegg. 

I tillegg mener vi at søknad fra Sibelco om utvidelse av sjødeponi fra Lillebukt må utredes mer for å 
unngå enda mer negativ påvirkning av innvandringsveien for fisk. 
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 16/6039-339 Kreativ industri, innspill datert 10.04.19 
8 bedrifter i Alta som jobber i leverandørindustrien til havbruksnæringen har organisert seg i et 
klyngesamarbeid (leverandørklyngen).  

Leverandørklyngen har stor tro på at oppdrettsnæringen må styres ut i fra kunnskapsbaserte 
beslutninger og dialog, framfor polarisering av standpunkter. Er sterkt opptatt av at det stilles 
strenge krav til en bærekraftig utvikling og en balanse mellom næringen og villaks-/miljøinteresser. 
Klyngen mener at krav om nullutslipp av organiske partikler (i praksis krav om lukka anlegg) ved 
endringer av dagens lokaliteter ikke er et riktig virkemiddel. 

Selv om intensjonene er gode, vil forslaget til bestemmelsen heller bli til hinder for innovasjon for å 
redusere fotavtrykk, forbedre fiskevelferd, redusere lusepåvirkning og sikre anleggene mot trusler 
(eks. flytting av anlegg pga. fare for snøras i Davatluft). 

Viser til at vedtak i Tromsø om lukka anlegg er endret fra krav til en politisk viljesbeslutning. 
Leverandørklyngen tolker det slik at det er tvilsomt om kommunen har hjemmel til å overstyre 
myndighetene og at slike vedtak må være basert på faktum og saksutredning rundt konkrete 
problemområder som rømming, lusepåvirkning på utvandrende smolt, negativ påvirkning på det 
marine miljø osv. Her er det gjort et godt arbeid i Kompetanseklynge Laks med kunnskapsinnhenting. 

 16/6039-341 Aquastructures AS, innspill datert 10.04.19 
Stans i havbruksnæringen i Alta kommune vil på sikt kunne medføre redusert satsning og eventuelt 
nedbemanning i firmaet. Aquastructures bidrar sammen med tiltak fra oppdretter til å redusere 
faren for tekniske rømmingshendelser hos oppdrettere i Alta og omegn. Bidrar derfor til økt 
bærekraft i oppdrettsnæringen. 

 16/6039-365 Tekna havbruk og fiskehelse, innspill datert 11.04.19 
Tekna havbruk og fiskehelse stiller seg svært kritiske til det nye kravet for akvakultur om null utslipp 
av organisk materiale ved nyetablering eller endringer i eksisterende lokaliteter. 

Det stilles spørsmål ved om kommunen har tatt innover seg konsekvensen av å implementere et slikt 
krav da alle endringer på eksisterende lokaliteter, små eller store, er søknadspliktige etter 
akvakulturloven. Siden dette vil kreve implementering av teknologi som i dag ikke eksisterer, vil ingen 
anlegg kunne gjøre endringer i plassering for å sikre minimalt fotavtrykk i miljøet, god fiskehelse og 
fiskevelferd. 

Tekna Havbruk og fiskehelse er som fagpersonell innen fiskehelse og havbruk bekymret for hvilke 
konsekvenser disse nye kravene kan få for havmiljøet i Altafjorden og overordnet for en næring som 
er viktig for lokalsamfunnet. 

 16/6039-367 Alta næringsforening, innspill datert 11.04.19 
Alta næringsforening ønsker å gi innspill i forhold til akvakultur og havbruksnæringen i Alta. Det 
framlagte planforslaget kan føre til mindre miljøvennlig drift på oppdrettsanleggene i Alta enn det 
som vil være mulig på anlegg i andre kommuner. Havbruksnæringen vil ikke kunne ta i bruk ny 
fremtidige innovasjoner som reduserer deres miljøavtrykk eller forbedrer fiskevelferden. 

Forslaget innebærer at dersom oppdrettsnæringen skal gjøre vesentlige endringer som krever 
tillatelse etter akvakulturloven, så kan de ikke slippe ut organiske partikler fra anlegget. Selv mindre 
justeringer som å snu en forflåte eller en fortøyning noen grader krever søknad etter 
akvakulturloven. Ettersom teknologien kommuneplanen legger opp til ikke finnes, vil selskapene i 
realiteten ikke kunne gjøre endringer på anleggene i Alta. 
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 16/6039-387 Fiskeridirektoratet, innspill datert 12.04.19 
Fiskeridirektoratet uttaler seg som forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur, samt at de har et 
særskilt ansvar for marine ressurser og marint miljø. 

Det er positivt at et av hovedtemaene i planen er fokus på kystsonen og arealer og bestemmelser for 
akvakultur. Det er også positivt at representanter fra fiskerinæringen og akvakulturinteressene har 
vært med i arbeidsgruppen knyttet til kystsonen. 

Det er positivt at arealer der det er etablert akvakultur videreføres og justeres der det er nødvendig. 
Planmessig er det også ryddig at arealer som ikke er egnet til akvakultur med dagens teknologi og 
driftsform tas ut av planen og ikke beslaglegger unødvendig areal. 

Miljømessig er det gunstig å drive høy produksjon på gode lokaliteter og avslutte produksjon på 
mindre gode og dårlige lokaliteter. Det er dermed ikke nødvendigvis negativt at det søkes om økt 
areal eller biomasse på en lokalitet. Derfor er det også uheldig å sulle legge restriksjoner på drift ved 
søknad om endringer på en lokalitet. Ikke alle områdene hvor akvakulturnæringen ønsket utvidelse 
er det tatt med i planen. 

Kommunens anledning til å sette bestemmelser for den delen av planen som gjelder akvakultur er 
bestemmelser knyttet til art. Det er ikke anledning til å sette krav til teknologi eller begrensning på 
belastning. Etter fiskeridirektoratets vurdering har kommunen ikke anledning til å sette krav 
gjennom plan- og bygningsloven som skissert i planbestemmelsen. Dette oppfatter de som en 
formalfeil som må rettes opp. 

En bestemmelse om nullutslipp på en lokalitet er ikke hensiktsmessig da det kan være 
fiskevelferdsmessige eller miljømessige årsaker til at en vil ønske å foreta endringer på en lokalitet. 
Fiskeridirektoratet region nord mener at flytting, vridning av anlegget eller endring av konfigurasjon 
innenfor avsatt område ikke er en vesentlig endring selv om det er underlagt søknadsprosess med 
kommunal høring. 

Det er registrert et rekefelt i Stjernsund. I plankartet har dette området i midten av sundet 
hovedformål bruk og vern av vassdrag med tilhørende strandsone. Fiskeridirektoratet mener 
områder hvor det er registrerte rekefelt bør ha fiske som hovedformål (enbruksområde), ev. i 
kombinasjon med andre formål utenom akvakultur, siden reketråling og akvakultur ikke kan 
kombineres. Dette er også et område som er registrert som fiskeområde med passive redskap. 

I konsekvensutredning for Øvre Alta, tabell 6.2.2 i planbeskrivelsen s. 50, er det krysset for 
fiskeri/havbruk, det skal antakelig være infrastruktur. 

Område for massedeponi i Stjernsundet vil som det kommer fram måtte behandles separat, og 
fiskeridirektoratet har ingen merknader til det på nåværende tidspunkt. 

Ut fra fiskeridirektorates vurdering er kjente registreringer de har gjort gjennom kystnære fiskeridata 
i hovedsak tatt hensyn til i planen.  

Tilrår at deres merknader tas hensyn til i planen, spesielt merknader til bestemmelser for akvakultur 
og formål for sjøarealet i Stjernsund. 

 16/6039-389 Kystverket, innspill datert 12.04.19 
Kystverket fremmer innsigelse mot bestemmelsen 3.5 Havn (SHA) på bakgrunn av at fiskeriformålet 
ikke er ivaretatt i planbestemmelsen eller planbeskrivelsen. 

Storekorsnes er en statlig fiskerihavn. Det vil si at staten har investert midler i utbyggingen av 
havneområdet for å legge forholdene til rette for fiskerinæringen.  
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Kystverket mener at å utelate informasjon om Storekorsnes som statlig fiskerihavn fra 
planbeskrivelsen og ikke prioritere fiskerinæringen i bestemmelsene kommer i konflikt med statens 
intensjoner og kan føre til unødig press på fiskerinæringene og arealene. 

Fiskerinæringen er godt ivaretatt i detaljreguleringen for Storekorsnes havn vedtatt 2015. Kystverket 
mener at å inkludere de samme elementene fra denne planen inn i arealdelen vil gi en bedre 
sammenheng mellom planverkene og forankre prioriteringen av fiskerinæreingen i overordna 
planverk. 

Forslag til løsning: 
Presisere i bestemmelse 3.5 at fiskeriformålet skal prioriteres foran annen virksomhet/næring 
innenfor formålet. Samtidig legge inn et avsnitt i planbeskrivelsen om Storekorsnes som statlig 
fiskerihavn. 

Merknader: 
Plankart: 
Flere områder i kartet mangler områdenavn, og kommer kun opp med arealformål eks: Havn, ikke 
Havn SHA eller kombinert formål i sjø i stedet for kombinert formål i sjø FFNF eller FFNFA. 

Ingen områdenavn i pdf. 

Bestemmelser: 
bestemmelse 6.2.1 d) om strengere krav til oppdrettsnæringen: 
Kystverket Troms og Finnmark mener foreslått bestemmelse blir for innskrenkende med tanke på 
eksisterende virksomhet og deres muligheter til å optimalisere sin plassering innenfor 
akvakulturområdet. (Slik vesentlig endring er definert vil det i praksis si alle endringer) 

Samtidig støtter Kystverket Alta kommunes tolkning av plan- og bygningslovens § 11-9 pkt. 6, men 
ber om at kommunen vurderer å gi etablerte virksomheter muligheter til å gjøre endringer gjennom 
akvakulturloven, herunder arealendringer. 

Bestemmelse 6.2.1 e) om forholdet til hvit lyktesektor: 
Kystverket påpeker at formuleringen av bestemmelsen kan sette flere begrensninger enn det er 
hensiktsmessig. En av de eksisterende lokalitetene i fjorden vil i praksis bli i strid med plan. 
Kystverket ivaretar forholdet til hvit lyktesektor i sin saksbehandling. Far forslag til ny formulering, 
samt at bestemmelsen endres til retningslinje: I området innenfor hvit lyktesektor tillates ikke 
installasjoner høyere i vannsøylen enn -25 m. Hensynet til farleden har forrang, selv om arealet er 
avsatt til akvakultur. 
 

 16/6039-406 Funn, innspill datert 12.04.19 
Funn har en betydelig del av sin aktivitet knyttet opp mot ulike oppdrettsselskaper i Alta og andre 
kommuner i landet. Funn skal forstå kundejobben og er opptatt av bærekraft og anvendelse av 
teknologi mot det. Er i tett dialog med oppdretterne for å løse deres kundejobber «godt miljø = god 
økonomi».  

I forslag til ny kommuneplanens arealdel virker det som næringen får tildelt mindre areal og mindre 
mulighet til å gjøre tilpasninger på eksisterende anlegg. Funn vil gjerne bidra i den videre dialogen for 
så vel å nyansere ved bruk av teknologi for å avdekke fakta og selvsagt oppdatere seg selv. 

 16/6039-416 Miljøpartiet De Grønne Alta, innspill datert 12.04.19 
MDG Alta gir honnør for et gjennomarbeidet og generelt godt utredet planforslag. Det er gledelig å 
registrere at planforslaget tar positive retningssteg for miljø og samfunn på områder som; 
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- bestemmelse om nullutslipp fra akvakulturanlegg  
 
MDG vil peke på følgende forbedringspotensiale i planen: 
 
Akvakultur: 
Er fornøyd med den nye kursen som er lagt for akvakultur, og legger merke til at den er i tråd med 
forslag til veikart som norsk industri har lansert: «null lus, null rømming og nullressurser på avveie». 

Oppfatter ordlyden i bestemmelsen om null organiske utslipp til å innebære at ressursene i avfallet (i 
særdeleshet nitrogen og fosfor) ikke lenger vil komme på avveie ved etablering av nye anlegg. 

Vil likevel påpeke at medisin og lusemiddel også er et problem, og stiller spørsmål om også dette er 
ivaretatt? 

Ber om en ekstra sjekk på at det anvendes riktige paragrafer i plan- og bygningsloven, i forhold til om 
det også må henvises til §11-11. 

Formuleringen på side 21 i planbeskrivelsen: «alle parter aksepterer den oppdrettsaktiviteten som er 
i fjorden per i dag» er misvisende, og kan bruke som en aksept for dagens nivå av miljøpåvirkning i 
fjorden. Særlig i forhold til lakselusproblematikk er det nok mange berørte som mener aktiviteten er 
for høy i dag. MDG mener også aktiviteten er for høy i forhold til Alta som gytefjord for torsk og 
annen villfisk. 

 16/6039-418 Alta Venstre, innspill datert 12.04.19 
 
13. Stille krav om null utslipp (av kjemikalier og organisk materiale) til sjø i nye og 

eksisterende oppdrettsanlegg. 
 

 16/6039-422 Havbruksnæringen i Alta, innspill datert 12.04.19 
Felles innspill fra Cermaq Norway, NRS Finnmark og Grieg Seafood Finnmark, angående bestemmelse 
6.2.1 d) om krav om null utslipp av organisk materiale. 

Kan føre til mindre miljøvennlig drift: 
I dag finnes ikke det teknologi for å drive havbruk i sjø uten utslipp av organiske partikler. 
Havbruksnæringen har dermed ikke mulighet til å etterkomme det kravet som forslaget legger opp 
til. Det skal heller ikke store endringer til på anlegget før akvakulturloven krever søknad. Det gjelder 
selv mindre justeringer på anlegg, som å snu en fôrflåte eller en fortøyning noen grader. 

Ettersom teknologien forslaget etterspør ikke finnes, vil konsekvensen være at havbruksnæringen 
mister muligheten til å ta i bruk bedre løsninger, og må drive nøyaktig som i dag. 

Utslipp av organiske partikler har ikke endret miljøet i Altafjorden: 
Forstår Alta kommunes bekymringer for Altafjordens tilstand, og deler målet om en sunn og frisk 
fjord. Med åpne merder som i dagn, vil det alltid være et avtrykk under og rundt anlegget når det er 
fisk i merdene, men avtrykket skal ikke påvirke fjorden vesentlig i sin helhet. Avtrykket er også 
reversibelt. 

Viser til den miljøundersøkelsen av Altafjorden som Alta kommune bestilte i 2017, som konkluderte 
med at det ikke ble påvist vesentlige miljøendringer i sedimenter eller bløtdyrsamfunn siden 
tilsvarende undersøkelse i 2005, og heller ikke påviste økte belastninger eller belastningseffekter i 
noen av dypområdene som følge av oppdrettsvirksomheten i fjorden og tilstøtende sund. Mener på 
bakgrunn av dette at det ikke foreligger kunnskap som gir grunnlag for innføring av foreslått krav om 
nullutslipp.  
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Samarbeid for sameksistens med villaks 
Påpeker at det er mange typer utslipp fra anleggene deres som de jobber hardt for å unngå. Spesielt 
opptatt av å unngå rømming og lite lakselus, og begynner å se resultater av arbeidet. 

Viser også til samarbeid om kompetanseklynge laks, og overvåkningsprogrammet sammen med 
NINA, resten av næringen, Vest-Finnmark jeger og fiskeforening og elveforvalterne om overvåking av 
innslaget av oppdrettslaks i Altaelva og Repparfjordelva. 

Hensiktsmessig ansvarsfordeling mellom ulike myndighetsorganger 
Forvaltningen av akvakulturregelverket forutsetter at kommunen er planmyndighet, og 
fylkesmannen er forurensningsmyndighet. Det er viktig at miljøkravene som stilles til 
akvakulturnæringen er målrettet og kunnskapsbasert, slik at det stilles riktige krav i riktig omfang. For 
å sikre dette er det avgjørende at miljøkravene håndteres av miljømyndigheten, mens kommunen 
begrenser seg til å opptre som planmyndighet; altså beslutning om hvilke områder og arealer som 
kan benyttes til akvakulturformål. 

Kommunen kan bare «i nødvendig utstrekning» gi bestemmelser for bruk og vern av vannflate, 
vannsøyle og bunn etter pbl § 11-11. Etter havbruksnæringens syn er det ikke hensiktsmessig eller 
rettslig grunnlag til å innføre en bestemmelse som foreslått, siden det allerede finnes miljøkrav for 
utslipp fra oppdrettsanlegg som forurensningsmyndigheten vurderes som tilfredsstillende. 

Forslag til endring av bestemmelsen 6.2.1 d) 

Krav om null utslipp av organiske partikler erstattes med: 

- Vekst i havbruksnæringen skal skje på en miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig 
måte, med særlig fokus på næringens klima- og miljøavtrykk. 

- Det skal i produksjonen benyttes den til enhver tid beste miljømessige og tilgjengelige 
løsning for å hindre utslipp, rømming og lus. 

 

 16/6039-423 Kviby bygdeutvalg, innspill datert 12.04.19 
Oppdrett 
Bygdeutvalget mener innskjerpingen i utslippskrav som foreslås knyttet til eventuelle nye 
oppdrettsanlegg er positivt og bør opprettholdes. Det er ikke ønskelig med ytterligere etablering i 
deres område. 

 16/6039-426 Byggmester Bengt Andersen AS, innspill datert 12.04.19 
Om lag 20 % av omsetningen til bedriften er knyttet til havbruksnæringen. For deres del vil en stans i 
utviklingen av havbruksnæringen i Alta føre til mulige permitteringer og svikt i omsetning. De ser at 
det havbruksnæringen genererer av arbeidsplasser og utvikling til sine underleverandører er 
ekstremt viktig, ikke bare for denne bedriften men deres underleverandører og andre som er direkte 
engasjert av havbruksnæringen. 

 16/6039-429 Oleif Simensen Transport AS, innspill datert 12.04.19 
Oleif Simensen Transport AS har oppdrag for havbruksnæringen i Alta. Oppdragene består av 
transport og krantjenester av forskjellige typer. Ved endringer i havbruksnæringen vil bedriften miste 
en del av oppdragsmengden den har i dag. 

 16/6039-430 AQS AS, innspill datert 12.04.19 
AQS AS er leverandør av servicetjenester til havbruksnæringa. Har en betydelig flåte av servicefartøy 
som utfører oppdrag som utlegging av fortøyninger, notvasking, ringvasking, avlusning og andre 
tjenester. 
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Tolker bestemmelsen 6.2.1 d) i realiteten som et krav om at oppdrett skal inn i lukkede anlegg. 

I dag er lukkede anlegg ikke et reelt alternativ, verken teknisk, miljømessig, arealmessig eller 
energimessig. Hvis tiltak som for eksempel flytting av en fôrflåte, justering av lokalitet eller 
volumvekst, skal utløse krav om lukkede anlegg, vil næringa få store problemer. Det vil også få 
negative konsekvenser for AQS AS og deres satsning i Alta.  
 
Både serviceleverandører og havbruksnæringa legger stor vekt på å sette et så lite miljøavtrykk som 
mulig. Produksjon av laks er og skal fortsatt være en bærekraftig virksomhet på alle områder. Da er 
det viktig at også myndighetene, lokale som sentrale, legger rammebetingelser som gjør dette mulig. 

 16/6039-432 Fiskarlaget nord, innspill datert 12.04.19 
Innledningsvis vil Fiskarlaget Nord påpeke at de arbeider for en god og kunnskapsbasert 
sameksistens med andre næringer, ikke minst med akvakulturnæringen. Samtidig er det en 
forutsetning at andre næringer og aktiviteter ikke går på bekostning av hav- og fjordmiljø, ville 
bestander og/eller driftsgrunnlag og lønnsomhet for lokale fiskere. 

Mener at fiskeri og akvakultur må behandles som likeverdige næringer i kommunale planprosesser, 
og at det må legges stor vekt på å oppnå en best mulig sameksistens mellomfiskeri- og akvakultur i 
kommunens kystsoneplan. Primært mtp. arealbruk, men også i aller høyeste grad påvirkningen på 
det marine miljøet og fiskernes ressursgrunnlag. I forbindelse med høringen har Fiskarlaget Nord 
vært i kontakt med Storekorsnes fiskarlag og Alta Fiskarlag. De har ikke særskilte merknader til 
forslaget. 

Kommunen har et særlig ansvar for å ivareta lokalt vikitge gyte- og oppvekstområder og fiskefelt. 
Fiskeridirektoratet har kartlagt kystnære fiskeridata som dokumenterer både bruks- og 
ressursområder for fiskeriinteressene. I Alta kommunes sjøareal er det kartlagt flere gyteområder for 
torsk og oppvekst- og beiteområde for torsk og hyse. Av fiskeplasser er det registrert et større 
rekefelt og flere felt for aktive redskaper for torsk og sei, og passive redskaper i fiske etter torsk og 
hyse. Det er også kartlagt flere låssettingsplasser. Låssettingsplasser må ivaretas i kommuneplaner, 
helst avsatt som enbruksområder for fiske, eller kombinasjonsområder uten akvakultur. 

Det registrerte rekefeltet ligger i nærheten av og delvis overlappet av lokaliteten Davatluft. Det 
forutsettes at nye fortøyninger etableres som omsøkt og forholder seg innenfor akvakulturformålet., 
slik at rekefeltet ikke påvirkes ytterligere. Det forventes at rekefeltet ivaretas i henhold til nye 
regelverk for tømming av vann tilsatt legemidler i forbindelse med behandling mot lakselus. 

Planforslaget til Alta kommune gjenspeiler i mange områder kystnære fiskeridata, og vil i stor grad 
ivareta fiskeriinteressene. På generelt grunnlag skeptisk til at det legges inn flerbruksområder der det 
er betydningsfulle fiskeriinteresser. Dersom flerbruksformål brukes, bør dette i så fall være uten 
akvakultur. Nåværende forvaltningspraksis innebærer at kommunen ikke har myndighet i forhold til 
klarering av akvakulturlokaliteter i flerbruksområder med akvakultur. 

Det er per i dag ikke god nok kunnskap til å si noe om hvorvidt og/eller i hvilken grad akvakultur 
påvirker ville fiskebestander. På generelt grunnlag er det mange områder som tidligere har vært 
fiskerike, hvor fiskere har erfart dårligere tilgang på ressurser etter etablering av akvakultur. Det 
stilles spørsmål ved om akvakultur kan påvirke fiskebestandens vandringsmønster, gyteområder, 
rekruttering og mattilgang, og generelt økosystem. Akvakultur kan påvirke fiskeriinteressene både 
direkte og indirekte.  Fiskarlaget Nords prinsipielle holdning er at andre næringer og aktiviteter ikke 
må ødelegge for fiskerne og havmiljøet, men at det blir opp til, i dette tilfellet oppdrettsnæringen, å 
velge aktuell teknologi. Frem til kunnskapsgrunnlaget er bedre, er deres klare oppfatning at føre - var 
- prinsippet og beste tilgjengelige kunnskap må anvendes når det er tvil. 



Oppsummering merknader til offentlig ettersyn, Kommuneplanens arealdel 20170001  | 66 
 
 

Fiskarlaget Nord ønsker avslutningsvis å påpeke at de registrerer mange søknader som omhandler 
endring av lokaliteter, både i form av endring av anleggskonfigurasjon og økt biomasse, samt søknad 
om nye lokaliteter og dispensasjoner fra kommuneplaner. Det er viktig at Alta kommune 
tilrettelegger for medvirkning av de ulike bruksinteressene i kommunens sjøareal og setter av store 
nok og passende arealer for bl.a akvakultur. På den måten kan en unngå stadig nye søknader om 
nye/justerte arealer og gi større forutsigbarhet for fiskerinæringen, akvakulturnæringen og øvrige 
interesser. 
 

 16/6039-433 Naturvernforbundet i Finnmark, innspill datert 12.04.19 
Er veldig glade for at Alta stiller miljøkrav til alle arealene for lakseoppdrett! Er stolte over at 
politikerne i Alta står for en offensiv oppdrettspolitikk og følger opp det man har sagt i uttalelser og 
vedtak i mange år. 

Foreslår at kommunen tilføyer ordet organismer til bestemmelse 6.2.1 d), «Ved etablering av nye 
lokaliteter eller vesentlige endringer på eksisterende lokaliteter skal det ikke forekomme utslipp av 
organiske partikler eller organismer til resipienten.» 

Angående definisjonen av hva som er vesentlige endringer foreslår Naturvernforbundet at det settes 
punktum etter «…hvor kommunen er høringspart med tanke på forhold til plan,», da de er urolige for 
at oppdrettsselskapene skal lete etter hull i formuleringen til å søke dispensasjon. 

Kommentarer til planbeskrivelsen: 

- Naturvernforbundets klage på tildeling av lokaliteten i Davatluft er fremdeles til behandling 
hos Fiskeridirektoratet. 

- Kan ikke se at det er registrert nåværende tillatelser knyttet til slaktelokaliteten i Kongshus, 
kun opphørte tillatelser. 

- 3.4: ber om at første setning i avsnittet endres. Naturvernforbundet ønsker ikke at frysen i 
veksten skal vare bare tre år, men at mengden oppdrettslaks i åpne merder i Altaafjorden 
aldri skal økes. Er redd for at om «de neste tre årene» blir stående, kand et medvirke til at 
det enklere kan gis dispensasjoner i fremtiden. 

- Peker på uheldig sammenblanding av begrep i kap 3.4, hvor ordet volum bruks om mengde 
fisk i tillatelser, mens MTB beskriver maks tillatt vekt (Biomasse) i sjøen til enhver tid. 
Kanskje er mengde et bedre ord, da dette kan henvise både til vekt og antall? Oftest er det 
antall fisk og størrelse på fisk som avgjør hvilken påvirkning en lokalitets mengde får på 
omgivelsene. 

- Greit å skille på termene areal og lokalitet. Et areal er ikke en lokalitet før den har tillatelser 
knyttet til seg. 

- Minner om at tillatelse til produksjonsvekst gjennom trafikklyssystemet gjelder for 
produksjonsområdet som helhet, så selv om deler av området kvalifiserer til gult er det 
samlet vurdering som gjelder. 

- S.21 avsnitt en: «I prosessen er det tydelig kommet frem at alle parter aksepterer den 
oppdrettsaktiviteten som er i fjorden per i dag» - må endres. Naturvernforbundet aksepterer 
ikke oppdrettsaktiviteten som er i fjorden i dag. Etter deres syn er det trolig for mye 
oppdrettslaks i fjorden til å oppnå flere av målsettingene i samfunnsdelen, om livskraftig 
fjord og elv og vern av nasjonal laksefjord og Altalaksen som villaksstamme. Det 
naturvernforbundet aksepterer, er at Alta kommune ikke har makt til å minske mengden o-
laks i sjøen. Oppdrettstillatelsene er ikke tidsbegrenset, og det er så vanskelig å få fjernet 
tillatelser at de innser at det ikke er en oppgave Alta vil kunne gjøre i år. 

- Håper at Alta kommune vil åpne for en prosess med å fjerne all akvakulturvirksomhet 
innenfor nasjonal laksefjord. (Inkl. landanlegg i fjæresonen, utslipp fra rognkjeksklekkeri, 
åpen ventemerd ved slakteri). All trafikk mellom lokalitetene og anleggene i fjæresonen 
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medfører risiko for laksefiskene. Spesielt frakt av oppdrettslaks og oppbevaring av denne i 
åpen ventemerd. 

- Støtter innspill om blågrønne strukturer og overvannshåndtering ved Altaelva, og er glad for 
at det anbefales løst som en egen sak i etterkant av planrevisjonen. 

- Er det på tide med en tiltaksplan mot plast i Alta, som i Bergen og Fredrikstad? 
- Kanskje er det på sin plass at også arealdelen synliggjør bedre hvordan den skal bidra til å 

oppnå målene i kommunedelplanen om klima, energi og miljø. 
- Er glad for at den vestre delen av avlastningsveien som er detaljregulert oppheves. 

Bestemmelser 

 16/6039-308 Alta kommune, Kommuneoverlegen, brev datert 
12.04.19 

Forslag til bestemmelser: 

- Alle planforslag skal ta hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende og reisende med 
kollektivtransport, samt virkningene for trafikksikkerhet og framkommelighet på berørt 
vegnett. 

- Korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målepunkt, herunder lokale tjenestetilbud og 
kollektivholdeplass skal ivaretas i all arealplanlegging. 

-  
- Bestemmelser: 

til punkt1.10 om risiko og sårbarhet, punkt e), forslag til tillegg i bestemmelsene: 
- Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. 

Miljøverndepartementets retningslinje for støy i arealplanlegging, T1442, skal legges til 
grunn. 

- Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. 
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i 
arealplanleggingen, T1520, skal legges til grunn. 

- Bruk av ordlyden støyfølsom bebyggelse: det må viss til hva som inngår i dette, dvs skoler, 
barnehager, boliger, sykehus, pleieinstitusjoner og rekreasjonsarealer. 

- For sentrumsområdene: viktig at det skilles på hva som kan tillates i gul og rød støysone. 
o I gul sone: dersom lydnivået ved fasade er over 60 dB bør minst ett soverom legges 

mot fasade med lydnivå under Lden 55 dB. 
o I gul støysone skal alle boenheter/leiligheter ha stille side for å sikre gjennomgående 

leiligheter. I tillegg må det være tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende 
lydnivå. 

o I rød støysone tillates ikke støyfølsom arealbruk, men etablering av boliger i de 
aktuelle sentrumsområdene kan vurderes. Boenhetene skal være gjennomgående 
og ha en stille side hvor uterom kan plasseres. Minst 50 % av rom for varig opphold 
og minst ett soverom skal vende mot stille side. 

o I retningslinjene bør det fremkomme informasjon om at det ved planforslag eller 
søknad om ny bebyggelse eller anlegg som kan gi økt støy skal det foreligge en 
støyfaglig utredning og kartfesting av støysoner, samt påvirkning på nærliggende 
støyømfintlig bruk, med forslag til avbøtende tiltak og en vurdering av effekten av 
disse. Det tillates ikke støyfølsom bebyggelse i rød støysone med brudd på 
forurensningsforskriften. 

-  
- Punkt 1.11.2 om rigg og gjennomføringsplan: Det må tydeliggjøres mer om hva som skal 

inngå i rigg- og gjennomføringsplanen. Det er lagt ved eksempel på bestemmelse og 
retningslinje fra Trondheim kommune. 
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- Punkt 2.13 Idrettsanlegg, 2.13.1 krav om detaljregulering: Det henvises i punkt b) til krav til 
støyende virksomheter, uten at det er definert nærmere hva som er støyende virksomhet. 
Eksempelvis vil all bruk av høyttaleranlegg medføre at en virksomhet kan bli støyende. Det 
anses som viktig at alle tiltak, inkludert idretts- og nærmiljøanlegg, planlegges slik at 
støyforholdene blir tilfredsstillende. 

- Punkt 7.1.1 drikkevannssoner og nedslagsfelt: I retningslinjene er det henvist til at det er 
etablert hensynssoner rundt vannuttket, og at det i hensynssonene er fastsatt restriksjoner 
mot ulike tiltak og aktiviteter. Det er viktig at det henvises til hvor man finner de aktuelle 
restriksjonene. Det kan med fordel inngå som et vedlegg til arealplanen. Hensynssonene må 
også vises i plankartet. 

-  
- Annet som ikke fremkommer tydelig nok i bestemmelsene: 

- Forurenset grunn, forslag: Alle tiltak skal planlegges slik at forurensning fra grunnen ikke 
kan føre til helse- og miljøskade. 

- Arealplanens bestemmelser bør inneholde krav som omhandler barn og unge, 
kriminalitetsforebygging og folkehelse. Henviser til eksempler fra Trondheim: 

o Ved planlegging og tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 skal barn og unges 
behov for leke og oppholdsarealer ivaretas. 

-  
- Retningslinjer: 

- Det skal tas særlig hensyn til trafikksikre snarveier, gang- og sykkelforbindelser og varierte 
aktivitetsområder. 

- - Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom, fellesareal, fri- eller 
uteområde til skoler og barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det gjøres en 
vurdering av leke- og oppholdssituasjonen og skaffes fullverdig erstatning i rimelig nærhet. 

- - Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. De skal få uttale seg om 
utformingen av felles uterom og lekeplasser. Barnetråkk og uttalelser fra elevråd og 
ungdommens bystyre skal brukes som dokumentasjon i saker som angår barn og unge. 

-  
- Alle tiltak skal planlegges slik at fare for kriminelle handlinger og utrygghet unngås. 
- Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse. 

o Retningslinje: Virkemidler for å fremme folkehelsen kan blant annet være 
universell utforming, miljøfaktorer (støy og luftkvalitet), andre helsefremmende 
faktorer (tilgang til grøntarealer, tilrettelegging for fysisk aktivitet, solforhold), 
kriminalitets- og ulykkesforebygging og tiltak for å utjevne sosiale 
helseforskjeller, som sosiale møteplasser. Reguleringsplan skal redegjøre for 
virkninger for folkehelse i planområdet og influensområder. 

 

 16/6039-311 Alta kommune, byggesak, brev datert 10.04.19 
Det er svært viktig at bestemmelsene som skal ligge til grunn for saksbehandlingen er entydige og at 
språket som benyttes er lett forståelig for alle. Dersom bestemmelsene til stadighet må tolkes, vil vi 
kunne oppleve at kundene blir forskjellsbehandlet. Det er ikke ønskelig. Byggesak har følgende 
tilbakemelding til bestemmelsene: 

1.10 Risiko og sårbarhet 

Bokstav C – punktet bør deles, slik at kvikkleire er eget punkt og annen skredfare et annet. 

Bokstav B – Havnivåstigning/stormflo: bestemmelsen er noe strengere enn DSB sin veileder for 200-
års returnivå (ligger på kote 2,80 i veilederen) Hvorfor? 

1.11.2 Rigg og gjennomføringsplan 
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Skrivefeil i første setning 

2.2.3 – Størrelse på p-plasser 
Presisere at størrelsene er inkl. manøvreringsareal, jf. veileder for Grad av utnytting. 

2.2.5 – Frikjøp parkering 
Frikjøp bør ikke gjelde for eneboliger og rekkehus. 

2.3.2 – Standardklasser 
Her bør det tas med at ved oppføring eller utvidelse av fritidsbygg skal standardklasse 1 eller 2 legges 
til grunn også i regulerte områder. 

Unntaket fra dette er hytter på høyfjellet hvor det bør føres en mer restriktiv praksis i forhold til 
hyttestørrelse. Der det er reguleringsplan bør disse gjelde. 

2.5.4 – Uteoppholdsareal 
Bokstav A – for bastant, kan ikke innfris for alle byggeområder i Alta (når på året?) 

Bokstav D – endres til: ved reguleringsplaner og ved større byggetiltak. (byggesak utarbeider rutine 
på hva som er større tiltak) 

2.5.5 – Arealkrav boligtomter 
Bokstav A – eneboligtomter i nærområdet bør endres fra 700-1000 m2 til 800-1400 m2.  

2.5.6 – Garasje/carport – størrelse og plassering 
Bokstav D – det bør åpnes for at frittliggende garasje kan tillates i tillegg til garasje i bolig. 
I retningslinjene må det endres fra BRA til BYA, i samsvar med bestemmelsens pkt. D. 

2.6 – Fritidsbebyggelse 
Feil referanse i retningslinjer under kaier naust m.m., skal refereres til pkt. 6.1.1 og 6.1.2. 

2.6.4 – Størrelse, utforming og lokalisering 
Bokstav A – tillegg: I tillegg kan 1 bygg på maks 5 m2 tillates (utedo, vedsjå og lign.) 

2.11.1 – Krav om detaljregulering 
Tekst under bokstav C bør komme først (som bokstav A) 

2.13.1 – Krav om detaljregulering 
Ikke samsvar mellom overskrift og tekst i bokstav A. Overskriften bør endres til Detaljregulering. 

I retningslinjene hvor det fremgår «utvidelse for IL Frea i Øvre Alta bør det også fremgå at det gjelder 
eiendommen gnr/bnr 24/207. 

5.1.2 – Eksisterende bebyggelse i LNFR 
Tungt språk – vanskelig å forstå hva som menes. 

Det bør også komme inn en tekst om at bygg unntatt søknadsplikt (pbl §20-5) ikke krever 
dispensasjon fra LNFR-kategorien så fremt avklaring mot landbruk foreligger. 

6.1.2 – Særskilt om naust (fritidsformål) 
Bokstav B mangler. 

Burde fått inn tekst om at i områder for spredt bebyggelse ved sjø, kan naust tillates oppført etter 
gjennomført høring mot berørte myndigheter. I dag behandles alle slike søknader som dispensasjon 
fra plan. Fylkesmannen har påpekt at slik generell dispensasjonsbehandling ikke er lov. 
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7.2.3 – Kjerneområde landbruk (H510) 
Hvorfor tas ikke alle landbruksområder med hvor det drives aktivt landbruk? (Tverrelvdalen, 
Transfarelv/Nerskogen, Raipas, Eiby) 

7.2.5 – Kulturlandskap (H570) 
Ordet bør i teksten bør erstattes med noe annet. 

Generelt: 
Det bør tas med et punkt om at der det ikke foreligger motstrid mellom reguleringsplaner og 
kommuneplanens arealdel, vil kommuneplanen supplere gjeldende reguleringsplaner. 

 16/6039-388 Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune, 
innspill datert 12.04.19 

Skogbrukssjefen har følgende merknader: 

Bestemmelser og retningslinjer: 
Innspill til endring i kursiv. 

1.6.2 Teknisk infrastruktur 
- Gjerdekrav mot grøntarealer og dyrka mark i pkt 2.4.1 

1.8.1 Miljøvennlig energiforsyning 
c) Klimagassregnskap skal utarbeides o forbindelse med alle større tiltak som gjelder: 
- Nybygg større enn 1000 m2 BRA (ved vurdering av tre som byggemateriale skal hele 
klimagassregnskapet fra skogbruket/treindustri medregnes) 

Begrunnelse: Skog er et fornybart råstoff som i for liten grad blir vektlagt i klimagassregnskapet 
gjennom forløpet. 

2.4.1 Gjerde mot grønnstruktur og dyrka mark 
I boligområder skal slike gjerder være 1 m høye. I andre områder vurderes høyden nærmere, men de 
skal ikke være høyere enn at viltet kan forsere. 

(Egentlig burde det ikke være gjerde mot grøntareal i det hele tatt, men kun mot dyrka mark. Det er 
uansett viktig at gjerdene fungerer som en grense og ikke oppfattes som konfliktforebyggende tiltak) 

2.11 Råstoffutvinning (BRU) 
e) Detaljreguleringen skal redegjøre for adkomst til offentlig veg. Det er krav om suksessiv 
avslutningsplan og revegetering i form av tilplanting med stedegne treslag etter bruk. Ved regulering 
av nye områder ………. 

2.12 Næringsbebyggelse (BN) 
c) ……..opp gjerde i tomtegrense mot grønnstruktur. Tomteeier mot grønnstruktur har ansvar for 
vedlikehold/erstatningsplikt ved hærverk for å holde gjerdet i opprinnelig tilstand. 

5.1.4 – nytt punkt- har kommet med innspillet tidligere og ønsker det vurdert på nytt: 
Tiltak knyttet til friluftsliv, rekreasjon, helsefremmende tiltak tillates, men skal ikke gå på bekostning 
av naturens premisser. Tiltakene skal vurderes etter naturmangfoldsloven og skogbruksloven. 

Begrunnelse: Skogbrukssjefens innspill er at man skal vurdere før man tillater. Vurderingen skal 
utføres av landbruk, natur, friluftsliv og reindriftsinnteressene som blir berørt (skogbruk blir som 
regel alltid berørt.) Det blir etter hvert stor slitasje på nærområdene for å ivareta ulike 
helsefremmende tiltak. Dette kan kanskje være bra for befolkningen, men uheldig for flora og fauna. 
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Man kan komme i den situasjonen at enkelte helsetiltak knyttet til friluftsliv får et eierskapsforhold i 
skog- og utmarksområder. Dette vil skape konflikter både mellom næring og mellom andre 
rekreerende interesser. 

 16/6039-398 Alta sentrumsutvikling, innspill datert 12.04.19 
Alta Sentrumsutvikling AS eier området avsatt til fremtidig sentrumsområde på Prestegårdsjordet. De 
har motforestillinger mot at man skal avvente områderegulering av Prestegårdsjordet til potensialet i 
dagens sentrum er utnyttet. Mener at utvikling av Prestegårdsjordet et viktig for vekst og utvikling av 
Alta. De er også uenige i planens premiss om at realisering av ny E6 mellom Alta sentrum og 
Hjemmeluft er en forutsetning for å kunne ta i bruk området, og mener snarere at jo lenger tid det 
tar å få realisert veien, jo viktigere vil det bli å utvikle Prestegårdsjordet. 

Følgende konkrete endringer er foreslått: 

- Bestemmelse 2.7.1: «I perioden 2019-2024 skal det gjennomføres områdeplanlegging av det 
areal som i kommuneplanens arealdel er definert som Prestegårdsjordet. 
 
Fra 2025 er det åpnet for detaljplanlegging og utbygging i henhold til vedtatt områdeplan.» 
 

- Bestemmelse 2.1: siste setning foreslås endret til «Dette gjelder også landbruksarealer som 
er avsatt til annet formål i kommuneplankart, med unntak avPprestegårdsjordet, se 2.7.1»  
(opprinnelig formulering: Dette gjelder også landbruksarealer som er avsatt til annet formål i 
kommuneplankart, f.eks. Prestegårdsjordet.)  
 

 16/6039-418 Alta Venstre, innspill datert 12.04.19 
5. Åpne Prestegårdsjorda for bygging som planlagt fra 2025. Det settes 

rekkefølgebestemmelser slik at boligområdene, områder til offentlige bygg og hotell åpnes 
først. Områder for storhandel åpnes først fra 2030-2035. 
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Andre tema 

 16/6039-308 Alta kommune, Kommuneoverlegen, brev datert 
12.04.19 

Kommunelegens uttalelse i saken er med utgangspunkt i Lov om folkehelsearbeid og forskrifter innen 
miljørettet helsevern. 

Planbeskrivelsen med konsekvensutredning er godt gjennomarbeidet, og det framkommer tydelig 
hva som er endringer for de ulike områdene i Alta. 

- Grønn linje, friluftsliv: 
- Det er positivt at traseer til strandpromenade og elvepromenade framkommer av plankartet, 

samt nye traseer for gang- og sykkelveier. 
- Det er positivt at det er lagt opp til flere parkeringsplasser til utfartsområder. Disse bør være 

tilgjengelig både sommer og vinter. Det bør i tillegg settes av areal til offentlig parkering i 
området Stokkedalen-, Biggas- og Sennalandet, spesielt mtp. vinter. I tillegg bør det vurderes 
noen form for areal til parkering knyttet til utgangspunkt for topptur til Haldde. 

- Kartlagte og verdsatte friluftsområder må fremkomme av kommuneplanens arealdel, enten i 
arealplanen eller et vedlegg til planen. 

- Deler av planlagt boligområde Lille Skoddevarre, særlig vest, nord og øst for Gakorivann må 
ta hensyn til friluftskartleggingen. Røde områder i friluftskartleggingen bør endres til 
friluftsområde i kommuneplanens arealdel. I tillegg må allmennhetens tilgang til turområdet 
rundt Gakorivann sikres, eksempelvis med en grønn korridor gjennom boligområdet. 
 

 16/6039-316 Alta kommune, Folkehelsekoordinator, innspill datert 
09.04.14 

Planprosessen: 
Viser til andre kommuners opplegg med andre typer medvirkning i planprosesser, for inspirasjon til 
fremtidige prosesser. (Myntet på alle ansatte i kommunen) 

Fortettingsstrategi: 
Det er positivt at Alta kommune har som målsetting å fortette boligbebyggelse i Alta. Dette kan gi 
flere boenheter i sentral-Alta, som igjen er tilrettelagt for økt andel syklister og gående. Det 
forutsettes da at det prioriteres veiarealer for gående og syklende. 

Stadig utvidede boligområder i nærområdene gir økt behov for motorisert ferdsel, som er uønsket. 
(mindre fysisk aktivitet, forverre lokalmiljø herunder luftkvalitet, mer trafikkerte veier). 

Tilrettelegging for og arealer til offentlige møteplasser for befolkningen vil kunne motvirke psykisk 
uhelse og legge til rette for økt sosialisering og aktiviteter i nærmiljøene. 

Boligpolitikken generelt: 
Det imøteses at kommuneplanens arealdel tar høyde for større varisajon på boligmarkedet. Spesielt 
legges det vekt på at prosjekter med flere leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse bør gå foran 
eneboligprosjekter. Dette åpner i større grad opp for at vanskeligstilte får muligheter til å komme inn 
i et allerede presset boligmarked. 

Ved at mange fortettingsprosjekter oppstår i nærheten av sentrum blir tilgangen til enkle 
transportmidler tilstrekkelig for de fleste (sykkel, kollektivtansport, gange) 

Ny gravlund: 
Plassering av ny gravlund på Sandfallet støttes ikke. Området er svært hyppig brukt av befolkningen i 
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rekreasjonsøyemed, og omkringliggende skoler benytter området i undervisning og til fysisk aktivitet. 
Kombinasjonen med gravlund anses som svært uheldig, da de aktivitetene som foregår i området i 
dag ikke anses som forenlig med et område hvor mennesker skal være begravet.  

Som et motforslag foreslås det at man vurderer områder ved Altagård (bygningen). Her er store 
gressarealer med til dels strenge høyderestriksjoner pga flyplassen. Området anses som svært 
sentralt og dels tilrettelagt allerede. 

Kollektivtrafikk: 
Det påpekes i dokumentet at allerede planlagte kollektivtraseer bør realiseres den neste 
kommuneplanperioden. Det er en styrke for kollektivsatsningen i Alta at dette vektlegges.  

 16/6039-330 Alta kommune, kulturvirksomheten, innspill datert 
10.04.19 

Komsa skole: Området må bevares til offentlig virksomhet eller idrettsformål, og ses i sammenheng 
med bruk av fjellhallen. 

Sirkustomt/festivaltomt: Det bør settes av areal til sirkus/festival/større arrangement sentrumsnært.  

Kåfjord sykehjem: Dersom Tirpitz museum ønsker det bør de få muligheter til utvidet areal. 

Andre tema: 

- Sanrveier og gang-/sykkelveier er viktige for barn og unge, og fremmer fysisk aktivitet. 
- Tilgang til strandområder må ikke bygges ned. Vi må ta vare på de strandsonene vi har igjen i 

Alta. 
- Det er viktig med sykkelparkeringsplasser ved skoler, butikker, idrettsanlegg og andre steder 

barn og unge ferdes. Sykkelparkering må være utformet slik at rammen på sykkelen kan 
låses fast, og plasseres nærmes mulig inngangsdører. Det fremmer bruk av sykkel og fører til 
mer fysisk aktivitet. 

 

 16/6039-376 Raymond Londal (privat), innspill datert 11.04.19 
Ønsker at hele Altagårdsskogen settes av til sykehusformål, dersom det kommer henvendelse fra det 
offentlige eller private helseforetak. Altagårdsskogen skal ikke benyttes til andre formål. 

Dersom avd. for samfunnsutvikling skulle vurdere Altagårdsskogen som ikke ønskelig eller mulig til 
sykehustomt, håper han de kan foreslå 1-3 andre alternativer. 

 16/6039-380 Mariam og Ole Magnus Rapp, innspill datert 12.04.19 
Det har utviklet seg en næring i Alta kommune, fisketurisme. Det er ønskelig at det i den nye 
arealplanen inngår bestemmelser om fisketurismen, og retningslinjer som legger til rette for at det 
tillates flytebrygger for turistbedrifter/bedrifter som driver med fisketurisme. 

Fisketurisme er en ikke ubetydelig distriktsnæring i Alta kommune, og det bør derfor defineres inn i 
næringsbegrepet i Alta kommune og inn i arealplanens bestemmelser. 

Viser til at de selv fikk avslag på søknad om etablering av flytebrygge i Korsfjord, fordi fisketurisme 
ikke stod i den kommunale planen og for å etablere flytebrygge måtte den være tilknyttet fiske som 
næring, og man fant ikke fisketurisme i kriterier for stedbundne næringer da det i hovedsak var 
knyttet opp mot landbruk 
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 16/6039-385 Alta kommune, Barn og unges representant, innspill 
datert 12.04.19 

Andre tema: 

- Snarveier er viktige for barn og unge. Fremmer fysisk aktivitet. 
- Tilgang til strandområder må ikke bygges ned.  
- Viktig med sykkelparkeringsplasser ved butikker, skoler, idrettsanlegg og andre steder barn 

og unge ferdes. Rammen på sykkel må kunne låses fast og parkering må ligge nært 
inngangsdører. 

- Komsa skole bør beholdes til offentlig virksomhet og ses i sammenheng med bruk av 
fjellhallen. 

 

 16/6039-388 Skogbrukssjefen i Finnmark og Kvænangen kommune, 
innspill datert 12.04.19 

Skogbrukssjefen har følgende merknader: 

Planbeskrivelsen: 
Savner fokus på sirkulær økonomi, klimaendringer, det grønne skiftet, FNs bærekraftmål osv. i 
planbeskrivelsen. Synes dette er vesentlig når vi har en arealplan som skal speile de neste 20 år. 

Innspill til omformuleringer i planbeskrivelsen i kursiv: 
Kap. 3.2 Fortettingsstrategi s. 15: 
Midt i første avsnitt: …..øke jo nærmere Alta sentrum utbyggingen skjer. I dag er dettet et viktig 
signal for det grønne skiftet, men det som har vært en viktig utfordring…. 

Kap. 4.3, s 28 
Landbruk: 
Alta er den største jordbrukskommunen og en av fire barskogkommuner i Finnmark. For å ivareta 
flere av FN`s bærekraftsmål, retning i det grønne skiftet og å redusere klimaendringene er det viktig å 
ikke bygge ned dyrka og dyrkbar jord og sammenhengende produktive skogbruksarealer. Dette 
skaper utfordringer for Alta som vekstkommune. Som et ledd ……. 

Kap 5 Distriktet 
Generelt: 
 I tabellene om kartlegging av konsekvenser/uønskede hendelser er det ikke krysset av når det er i 
konflikt med landbruk (jord- og skogbruk). I merknadsfeltet er det heller ikke kommentert at det er i 
konflikt med jord- og skogbruk.  

Flere av innspillene er ene bit-for-bit ervervelse som kun tilgodeser søkeren og ikke vektlegger 
fremtidens arealbehov. 

 16/6039-400 Verdensarvsenter for Bergkunst – Alta museum IKS, 
innspill datert 12.04.19 

Innspillet kommer fra seksjon for samtid og historisk tid. 

5.2 Talvik: 
Kystfort på Isnestoften: 
Kystfortet på Isnestoften fra andre verdenskrig ligger i område med planlagt fritidsbebyggelse og 
turistformål. Kystfortet er et av de viktigste krigsminnene i Alta og må bevares for fremtiden. 
Kystfortet ble i 1990-årene foreslått tilrettelagt for besøkende av kommunen. Den strategiske 
beliggenheten og det storslåtte landskapet er en stor opplevelse og kommunen burde sikre dette 
kulturminnet til bruk for skoler, i reiselivet og for lokalbefolkningen. 
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5.3 Leirbotn 
Kystfort på Storekorsnes: 
Kystfortet fra andre verdenskrig på Storekorsnes er et annet av Altas viktigste krigsminner og ligger i 
fremtidig område for turistformål. Fortet har noen av regionenes mest imponerende minner etter 
krigen. Det burde være av betydning for Altasamfunnet å sikre kulturminnene for bruk i skoler, 
reiseliv og lokalbefolkning. 

Kulturminner på Årøya: 
Det finnes flere viktige kulturminner på Årøya, blant annet Altas eldste kirke, samiske gravplasser, 
flere seidesteiner, flere skattefunn og noen av Altas fineste steinaldertufter.  

Kongshus festning på Årøya, bygd 1610-1611 av Christian IV er et av Altas staseligste kulturminner og 
vedtaksfredet. Lokalbefolkningen har meldt om gjentatte inngrep som forringer området rundt dette 
viktige kulturminnet, og det er grunn til å frykte at planlagt utbygging vil forverre dette. [hvilken 
planlagt utbygging? Ingen endringer]  

5.4 Korsfjord 
Stabbur i Lille Lerresfjord: 
Alta museum forvalter tre små laftede hus eller stabbur fra 1800-tallet. Disse står ved elva i Lille 
Lerresfjord, midt i et utbyggingsfelt og må tas hensyn til.  

5.5 Rognsund 
Evakueringshule på Hakkstabben: 
Evakueringshulen på Hakkstabben ser ut til å ligge i eller nær planlagt framtidig friluftsbebyggelse. 
Hulen, som ligger ved Ørntind, har stor kulturhistorisk verdi og må tas hensyn til ved eventuell 
utbygging.  

6.1 Kåfjord 
Kulturminner oå Strømsnes og rundt Kåfjord skole: 
Det bør vises aktsomhet med hensyn til kobberverkskulturminner i forbindelse med eventuell 
utbygging på sørvestsida av Strømsnes. 

Det er etablert en kultursti i forbindelse med Fotefar mot nord, som går fra toppen av Strømsnes der 
introduksjonsskiltet for Kåfjord kobberverk står og videre til Heitmannplatået. 

Det er planlagt boligtomter langs den gamle veien fra kirken til direktørboligen «The House» hvor 
Kåfjord Skole står i dag. Direktørboligens hageanlegg lå der det er planlagt boliger og eventuelle 
rester av imponerende hageanlegget vil bli borte. Fotefar mot nords informasjonsskilt om «The 
house» står også der det er planlagt boligtomter i området. 

Ankringsplasser for Tirpitz: 
Ankringsplassene i Kåfjord lå nord for Strømsnes og under Sakkobadne på østsiden av fjorden. Tiltak 
som hindrer utsikten til ankringsplassene vil være til forringelse av formidlingen av Altas viktige 
krigshistorie. 

7.1 – 7.2 Alta vest – Komsaflata  
Kulturminner i Alta sentrum knyttet til nordlysforskningen: 
Det bør være av interesse for nordlysbyen Alta å ivareta vikitge kulturminner i nordlysforskningens 
historie. 

Alta museum foreslår en kultursti om nordlyset, tilrettelagt for innbyggere og turister ved skilting. 
Viktige punkt på stien: 
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- Tomten til Aurora, Halddeforskernes hus i Bossekop. Eies i dag av Alta kommune, og brukes 
som lekeplass. Bør sikres til bruk i fremtidig utvikling av nordlysturisme og lokla 
historieformidling. 

- Wiigs hotell i Skaialuft der professor Størmer og nordlysforsker Vegard beviste nordlysets 
høyde og kartla nordlysets farger. 

- Området brukt av den franske Rechercheekspedisjonen i Skaialuft-Bossekop 1838-39 hvor 
den internasjonale nordlysforskningshistorien startet. (området er nå boligfeltet Havspeil, 
men inkluderte målestasjoner på Nilsenberget) 

- Området på Breverud der Norges nordlysobservatorium sto 1882-83. 
 
Bossekopmarkedet i Skaialuft: 
Bossekopmarkedet lå i området sør for det nåværende Mekonomenbygget i Bossekopveien i 
Skaialuft. Markedet er noe av det viktigste i Altas historie. Området er avsatt til framtidig 
boligbygging, men det er ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser i grunnen. Markundersøkelser med 
metalldetektor har gitt rike funn av mynter og andre verdisaker. 
 
7.5 Alta øst 
Fangeleirer fra andre verdenskrig: 
Det var to store tyske fangeleirer i Alta i tillegg til mindre leirer. Historien om de tyske fangeleirene er 
et tema som lenge var mørklagt, men det er i dag stor interesse for leirenes historie både fra 
Altasamfunnet og historikere. Det vil være av stor betydning å ivareta disse stedene. 

- Stalag 330 i Saga, en av de største i Nord-Norge 
- Strafgefangenleir Nord på Aronnes, desertørleir 

 

 16/6039-416 Miljøpartiet De Grønne Alta, innspill datert 12.04.19 
MDG Alta gir honnør for et gjennomarbeidet og generelt godt utredet planforslag. Det er gledelig å 
registrere at planforslaget tar positive retningssteg for miljø og samfunn på områder som; 

- bestemmelse om nullutslipp fra akvakulturanlegg  
- kvalitetskrav til fortettingsområder i byen  
- reviderte parkeringsbestemmelser med krav om sykkel-p (bør økes til 2 per leilighet) 
- Kjerneområder landbruk 
- Nye gang- og sykkelveier for økt trafikksikkerhet og miljøvennlig transport. 

 
MDG vil peke på følgende forbedringspotensiale i planen: 
 
Konsekvensutredning klima, energi og trensport: 
Planforslagets konsekvenser for klimagassutslipp, transportbehov og energiforbruk kunne med fordel 
være tydeligere utredet og synliggjort. Det savnes en vurdering av avstand til kollektivtransport som 
reisemåte til daglige gjøremål for nye områder til boligformål, og til fortettingsområder. 
 

 16/6039-423 Kviby bygdeutvalg, innspill datert 12.04.19 
Hytter/trafikkforhold 

Viser til fremtidig potensiale for fritidsbebyggelse ved Arnebyvann, Skavikbukt og Kobbevik, samt 
spredt bebyggelse i området Laukvika-Djupvika. Til sammen 51 nye fritidsboliger på strekningen 
mellom Arnebyvann og Tømmernes. (Kommentar adm.: det er ikke lagt inn nye hytter i 
planforslaget). Kviby bygdeutvalg mener dette er en stor overetablering, og vil gå i mot forslaget. Slik 
hyttebygging vil bidra til å redusere bokvaliteten for de fastboende i området og ødelegge områdets 
særpreg. 
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Antall hytter vil gi stor trafikkvekst, og parkeringsbehov for hyttene er ikke avklart. Hyttebygging som 
foreslås vil klart gå ut over trafikksikkerhet. Djupvikveien lider allerede av manglende vedlikehold, og 
vil ikke tåle den økte trafikkbelastningen. Eksisterende parkeringer er ikke dimensjonert for de nye 
hyttene. Allerede i dag forekommer det parkering på og langs vei som er direkte trafikkfarlig. Det har 
også hendt at brøytebilen ikke har kunnet brøyte, på grunn av parkerte biler. 

Mangelfull utredning og vurderinger 
Viser til at planbeskrivelsens kap. 5.3 ikke inneholder relevante vurderinger av konsekvenser knyttet 
til antall nye hytter i området. Ikke vurdert opp i mot temaer som naturmangfold, friluftsliv, samiske 
interesser, infrastruktur osv. Dette fører til at konklusjonene i oppsummeringen blir feil. Bygdelaget 
ber om at punktet vurderes ytterligere i videre prosess og at deres innspill ivaretas. 

Viser til at bygdelaget var negativ til den omfattende hyttebyggingen og de negative konsekvensene 
det medførte ved forrige rullering, og at bygdelagets innspill den gangen ble lite ivaretatt. 

Utvikling av Kviby fremfor fokus på hytter 
Bygdeutvalget mener Alta kommune fremfor den foreslåtte hytteetableringen bør søke å legge til 
rette for en stedsutvikling og herunder legge til rette for mulige arealer avsatt til 
utleieboliger/næringsarealer og andre sosiale funksjoner. Bygdelaget ønsker i økt grad å kunne legge 
til rette for tilflyttere som kan etablere seg i bygda uten å kjøpe egen bolig. 

Etablering av hytter må skje som fortetting av eksisterende hyttefelt. Med så omfattende 
hyttebygging står Kviby i fare for å bli en hyttegrend hvor de fastboende er i mindretall. 

Det bør avsettes et område for skilek og leke/fritidsaktiviteter hvor det kan etableres byggverk og 
gapahuk. Det foreslås plassert i tilknytning til skiløypa bak Trettegamhaugen. 

Oppdrett 
Bygdeutvalget mener innskjerpingen i utslippskrav som foreslås knyttet til eventuelle nye 
oppdrettsanlegg er positivt og bør opprettholdes. Det er ikke ønskelig med ytterligere etablering i 
deres område. 
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Regionale myndigheter 

 16/6039-292 Statsbygg, brev datert 20.03.19 
Slik Statsbygg kan se, opprettholder planforslaget gjeldende utbyggingsmuligheter og 
reguleringsplaner for de eiendommene Statsbygg eier og forvalter i Alta kommune. Det er positivt at 
eiendommene for Alta ungdomssenter og ved Thomasbakken nå avsettes til sentrumsformål. Videre 
er det positivt av tomten i Skiveien skal inngå i et fornyingsområde #2 hvor det åpnes for 
transformasjon og fortetting. Ut over dette har Statsbygg ingen merknader. 

 16/6039-299 Avinor, brev datert 29.03.19 
Avinor registrerer at revidert restriksjonsplan for alta lufthavn, vedtatt av Samferdselsdepartementet 
12.05.2014, ikke er innarbeidet i kommuneplankartet som egne hensynssoner H190_1 
(høyderestriksjonsflater rundt rullebanen) og H190_2 (byggerestriksjonsflater rundt 
flynavigasjonsanlegg og øvrige bestemmelser).  

Restriksjonsplanen rundt rullebanen og byggerestriksjonskartet bes lagt inn som egne temakart til 
kommuneplanens arealdel som viser mer detaljert de ulike restriksjonene. Avinor ber om at det i 
bestemmelsen for hensynssonene H190_1 og H190_2 legges inn følgende formulering: 
Restriksjonsplanen for Alta lufthavn med høyderestriksjonsflater rundt rullebanen, 
byggerestriksjonsflater rundt flynavigasjonsanlegg og øvrige bestemmelser, sist revidert 12.05.2014, 
gjelde innenfor hensynssonene. 

Det foreslås også en utfyllende tekst til retningslinjene for bestemmelsen. 

Den særskilte bestemmelsen om skileikanlegg på Aspemyra (4.3.3 i bestemmelsene til 2011-planen) 
bes videreført i ny arealdel. 

Bestemmelsen vedrørende Alta havn – oppankring (7.1.3 i bestemmelsene til 2011-planen) foreslås 
videreført med følgende endring i retningslinjene: Tiltak i/ved Alta havn skal klareres med blant 
annet Alta Havn KF og Avinor Alta lufthavn før igangsetting. 

Ovennevnte hensynssoner samt bestemmelser og tilhørende retningslinjer bes innarbeidet i 
kommuneplanens arealdel. Dersom dette ikke innarbeides, vil Avinor måtte vurdere bruk av 
innsigelse ved senere rullering av kommuneplanen.  

 16/6039-403 Finnmarkseiendommen, innspill datert 12.04.19 
Finnmarkseiendommen synes dere muligheter for medvirkning i planprosessen har vært god. 

Fritidsbebyggelse og LNFR-spredt bebyggelse: 
Opplever at etterspørselen etter fritidsboliger går ned. Det er god dekning på nye hyttetomter i 
planforslaget der FeFo disponerer grunn. Ber kommunen om å vurdere om det er ønskelig med flere 
fradelinger i følgende områder: 

- Ved Djupvik-Laukvik avsatt til spredt bebyggelse bør det vurderes om det skal tillates flere 
fradelinger, ev. om området bør utvides. 

- Området for fritidsbebyggelse ved Kobbervik bør vurderes å bli satt av uten plankrav, ev. 
endres til LNFR spredt bebyggelse. FeFo er kjent med at det allerede er gitt dispensasjon for 
fradeling her. 

- Dersom hotellprosjektet på Årøya realiseres kan det være behov for mer fleksibilitet i 
arealbruken. Kornbakken på Årøya er satt av til fritidsbebyggelse med plankrav. Det bør 
vurderes om LNFR spredt bebyggelse kan være mer hensiktsmessig i et lengre perspektiv. 

- Det er flere steder i kommunen, særlig i skiferfeltene, en praksis der skiferhytter tas i bruk 
som fritidsbolig og det blir etablert oppstilling av campingvogner og tilhørende spikertelt. 
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Det er etter FeFos syn viktig at kommunen i plansammenheng rydder opp i dette, herunder 
setter av områder som tilrettelegges for organisert caravanoppstilling. 

 
Parkering og skutergarasjer: 
Det bør vurderes å sette av nye områder til caravanparkering. Ber om å vurdere en utvidelse av 
caravanoppstilling ved Sarves. 
 
Anbefaler at det settes av tilstrekkelig areal til vinterparkering og skutergarasjer ved løypestart for 
skuterløyper og parkering ved utfartsområder. 
 
Boligbebyggelse og fortetting: 
Fortetting er et viktig tema. Viser til tidligere forslag til områder på FeFo-grunn som kan være 
aktuelle, og kommenterer de som fortsatt bør være aktuelle. 
 
31/102 i Altagårdsbakken bør tas med i fortettingskartet. Ligger godt plassert i forhold til E6, gang og 
sykkelveinett og miljøruta. Naturlig forlengelse av fortettingssonen. 31/269 er også avsatt til 
boligformål og har potensiale for høyere utnyttelse. 
 
Til orientering har FeFo inngått samarbeid med Polarlys boligbyggelag i Alta om et pilotprosjekt. 
Målet er å se hva grunneier kan gjøre for at boligmarkedet blir tilgjengelig for flest mulig (eks. bruke 
grunneierretten til å bidra til reduksjon i prisutvikling på nye boliger). Et av virkemidlene er at FeFo-
grunn skal brukes til arealeffektiv utbygging, dvs. at det skal søkes å få realisert flest mulig boenheter 
per dekar. 
 
Reindrift: 
Reindriftsanlegg og permanente sperregjerder som anses som viktige for reindrifta bør legges inn i 
plankartet. Om mulig bør det vurderes bruk av hensynssoner rundt de permanente anleggene. 
 
Råstoffutvinning og deponi: 
FeFo ønsker å delta i arbeidet med å finne nytt steinbrudd og fremtidig sentraluttak for pukk og grus. 
 
I tidligere kommuneplan var det skilt mellom masseuttak og bygdeuttak. Begrepet bygdeuttak bør 
erstattes med «mindre meldepliktige uttak etter minerallovens § 42». FeFo ønsker ikke å ha uttak 
stående åpne slik at allmennheten kan hente masser. Alle uttak må skje gjennom entreprenør som 
har avtale med FeFo, eller gjennom søknad om enkeltuttak. 
 
Bjørnstad grustak er ett masseuttak med driftskonsesjon etter minerallovens §43. I tidligere 
arealplan var dette bygdeuttak, denne benevnelsen må fjernes. Det samme gjelder uttak i Skillefjord. 
 
Betongprodusentene i Alta har behov for finsand. For å sikre industrien forutsigbarhet bør det 
avsettes område til nytt uttak, dersom privat regulering av Ulvelvmoen skulle stoppe opp eller 
kvaliteten ikke er tilfredsstillende. 
 
Skiferforekomster: 
Områder med rike skiferforekomster må avsettes til råstoffutvinning for å sikre at disse ikke bygges 
ned. Skiferdriften har endret seg over tid, og driften foregår nå i noen få større områder. Bruddet i 
Pæska har fått nye interne veger og har spredd seg ut over et større areal på grunn av returmasser 
som er kjørt til bruddet. Nye driftsområder bør detaljreguleres før oppstart selv om det tidligere har 
vært uttak her. 
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Deponi: 
Deponiet på Holmen har stor kapasitet og drives av entreprenør. Ved rullering av arealplan kan det 
settes av nytt deponiområde når Holmen er fylt. 
 
Friluftsområder: 
FeFo gir hvert år støtte til lag og foreninger gjennom grønne midler for tilrettelegging for friluftslib. 
Viktige friluftsområder bør avsettes i plan, og bruk ah hensynssoner bør vurderes for å hindre 
nedbygging. Vi ser at dette er ivaretatt i plan. 

 16/6039-404 Statens vegvesen region nord, innspill datert 12.04.19 
Innsigelse jf. PBL § 5.4 fjerde ledd 

- Innsigelse mot at det tillates utstrakt spredt boligbygging i Tverrelvdalen (trafikksikkerhet) 
- Innsigelse mot at felt AB_B008 (Skoddevarre) åpnes for midlertidige løsninger for 

boligbygging. Uten at hovedvegnettet og det interne transportsystemet i Alta er 
dimensjonert for å håndtere den forventede trafikkøkningen vil vegvesenet ikke tillate at 
feltet åpnes for boligbygging. 

 
Generelle kommentarer til planforslaget 
For å få gode løsninger for trafikantene ber SVV om at planfaglige råd/merknader innarbeides i 
planforslaget. 
 
Fortetting kan bidra til å redusere transportbehovet og hindre byspredning, i tråd med nasjonale 
føringer for areal- og transportplanlegging. Det er derfor viktig og bra at det legges opp til fortetting 
av sentrumsområder før nye område planlegges tatt i bruk. 
 
Dagens vegnett er ikke dimensjonert for trafikkveksten som vil komme som følge av den planlagte 
utbyggingen. Spesielt øst for Alta Bru og vest for Bossekop nærmer man seg terskelen for akseptabel 
trafikkavvikling. Utbygging av boligfeltene i Øvre Alta vil sprenge kapasiteten på hovedvegnettet. 
 
Fortettingsplanen gjør at det blir viktigere å tilrettelegge for gående og syklende med etablering av 
gang- og sykkelveier, også i nærområde og distrikt. I tillegg følger prinsippet om differensiert vegnett, 
med etablering av lokalveger mellom de ulike bydelene, som kan avlaste hovedvegnettet. Det må 
sikres tilstrekkelig areal for tilpassede sekundærveger. 
 
Boligområder 
Fortetting vil medføre behov for utvikling av tilpasset infrastruktur som veg, g/s-vegog 
kollektivtransport. Fortettingsplanen for å bygge byen innover er positivt, og vil bidra til redusert 
bilbruk og mer klimavennlig. Utfordringen er økt støy. 
 
For at retningslinjene for samordna bolig., areal- og transportplanlegging skal oppfylles må det 
utarbeides planer for sammenhengende gang- og sykkelveinett for by og nærområde. 
 
Rafsbotn: 

- Snarvegmuligheter mot butikk, idrettsanlegg og skole må legges inn i plankart 
- Realisering av foreslått boligfelt Vara må kryss/avkjørsel utredes nærmere mtp. 

dimensjonering og krav. 
 
Tverrelvdalen: 

- Boligområde ved Fv 17 (Svein Mjøen) – Sæterelv bruk og rekkverk kan komme i konflikt med 
avkjøring til feltet. Kan avklares i reguleringsplan. 
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- Det legges opp til spredt boligbebyggelse i store deler av Tverrelvdalen. Kan ikke aksepteres 
fra SVVs side, da det vil medføre økt antall avkjørsler mot fylkesvegen. Det er heller ikke 
ønskelig med oppføring av boliger i områder som ikke har g/s-vei.  

 
Øvre Alta: 

- Det må planlegges gode løsninger som har sammenhengende G/S-vegnett mellom de 
planlagte boligfeltene i området. 

- Salkobekken: plankart må oppdateres ifb. Kvikkleiresoner. 
- Kautokeinoveien gnr/bnr 24/1 – Adkomst må gå via Lampemyraveien, vil ikke tilltae 

etablering av flere kryss mot E45. 
- Skillemoen gnr/bnr 24/166 – Eksisternde kryss mot E45 må benyttes i forbindelse med 

utvidelse av boligfeltet. 
- Gargiaveien gnr/bnr 22/1 – Trasti & Trine AS: utforming av avkjørsel må utbedres dersom 

næringsvirksomheten tillates utvidet.  
 
Gang- og sykkelveier 
Det er positivt at det er lagt inn nye gang- og sykkelveier i planforslaget. Det må i større grad tenkes 
sammenhengende løsninger mellom bydelene.  
Oppfordrer til at det legges inn rekkefølgekrav som sier at g/s-veger skal være bygget, skoleveg sikret 
og området tilrettelagt for kollektivtransport før regulering/utbygging kan gjennomføres. 
 
Minner om målsetting i NTP om at 80% av alle skolebarn skal kunne gå/sykle til skolen. 
(trafikksikkerhet, folkehelse, god areal- og transportplanlegging)  
 

- Tverrelvdalen: Feil vegnummer i vedlegg 5: Fv16 skal være Fv 26. 
- Rafsbotn: Boligområdet lagt inn på 40/1 er av en slik størrelse at eksisterende g/S-veg i 

plankartet må forlenges langs Russeluftveien. Det må også planlegges G/S-veg på 
Saunavegen. 

- Kautokeinovegen E45: Framtidig G/S-veg bør planlegges og legges inn i plankart mellom 
Altahøyden og Storgjerdet. 

- Aronnes: Sammenhengene g/s-forbindelse mellom Røsslyngveien og sentrum bør planlegges 
og legges i plankart. 

- Maskinsvingen: Tosidig g/s-veg bør planlegges og legges i plankart på deler av strekningen 
- Amtmannsnesveien: Det bør innarbeides en snarvegløsning mellom Bullkaia og Fjellveien. 
- Bukta industri og kommunikasjonsområde: Fremgår ikke om det er tosidig 

sammenhengende g/s-forbindelse mellom det gamle krysset til Alta lufthavn og Esso i bukta 
i områdereguleringen. Bør tas med i plankart dersom det mangler. 

 
Fritidsbebyggelse 
Ved etablering av områder for spredt fritidsbebyggelse må det planlegges parkeringsløsninger for 
hyttene. SVV har ikke ansvar for drift og vedlikehold av p-plasser langs riks- og fylkesveien i 
tilknytning til fritidsbebyggelse, private eller kommunale utfartsparkeringer. 
For fritidsbebyggelse langs riks og fylkesveien vil SVV kreve at det etableres 2 p-plasser per enhet, og 
at dette legges som en forutsetning i bestemmelsene.  
 
Utfartsparkering 
Parkeringsplassene som er oppført som midlertidige riggområder av Statnett er foreslått endret til 
permanente p-plasser. 

- Eibymoen v/løypestart: SVV vil ikke akseptere etablering av en ytterligere p-plass i dette 
området, da det ikke er ønskelig med to avkjøringer mot E45 i samme område. Foreslår at ny 
p-plass erstatter gammel. Minner om at etablering av avkjørsel er søknadspliktig. 
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- Rafsbotnlia: Kan tillate at denne p-plassen utvides, med forutsetning at midlertidig avkjørsel 
lengst nord fjernes. Tillater ikke to avkjørsler. 

- Sarves, Øst for Nipivann: SVV tillater ikke etablering av denne p-plassen. Foreslår utvidelse 
av eksisterende p-plass ved Sarves hyttefelt, slik at det unngås flere trafikkerte avkjørsler 
mot E6. 

- Leirbotnvann: Kan tillate at denne plassen utvides. 
 
Støy 
Retningslinjer for støy i arealplanlegging (T-1442) skal legges til grunn ved arealplanlegging og 
behandling av enkeltsaker, samt ved bygge- og anleggsvirksomhet. Det kreves også at 
utbygger/tiltakshaver, ved utarbeiding av reguleringsplaner og ved større byggetiltak skal tegne inn 
og beskrive ev. støytiltak.  
 

 16/6039-441 Finnmark Fylkeskommune, innspill datert 24.04.19 
Innsigelse jf. PBL § 5-4 
Finnmark Fylkeskommune fremmer innsigelse til bestemmelse 6.2.1 bokstav d) i planforslaget slik det 
foreligger. Begrunnelsen er at kompetanse til å vurdere hvorvidt endringer og drift er miljømessig 
forsvarlig ligger hos fagetatene og ikke kommunen. 

Planfaglig uttalelse 
Finnmark fylkeskommune har gjort en kort oppsummering av viktige temaer i planforslaget. 

Fortetting 
Alta kommune følger fortettingsstrategien til regjeringen. Potensialet for fortettingen er ikke 
tallfestet, men nevnes som betydelig. Kommunen har utarbeidet et utbyggingsprogram som vil være 
et viktig verktøy for å styre at utbyggingen skjer der kommunen har behov for det og i den takt 
kommunen ønsker. 

Samferdselsanlegg 
I planforslaget er det lagt inn forslag til nye utfartsparkeringer. FFK vil anbefale kommunen å vurdere 
om det er muligheter for å sette opp garasjeanlegg for snøskuter etc., slik at de som ikke har 
mulighet til å ha disse hjemme kan leie/kjøpe en oppbevaringsplass. 

Merker seg at kommunen mener parkeringsarealet avsatt ved Hjemmeluft er plassert slik at det ikke 
skal virke skjemmende på verdensarven. Henviser til Riksantikvarens innspill om viktigheten av dette. 

Oppsummering 
Finnmark fylkeskommune er positive til at det er satt krav til reguleringsplan og rekkefølgekrav ved 
nye tiltak i kommunen. Det er bra at universell utforming er tatt inn under generelle bestemmelser. 
Vedleggene til planforslaget er oversiktlige. Ut over dette har fylkeskommunen ingen planfagleige 
merknader. 

Kulturminnefaglig uttalelse – Arkeologi 
I riksantikvarens kulturminnedatabase Askeladden er det registrert 910 arkeologiske lokaliteter og 16 
kirkesteder i Alta kommune. Fylkeskommunen ser at kulturminner og verdensarv er viktige for Alta 
kommune. Kulturminner og verdensarv inngår i kommuneplanens samfunnsdel, der det er nedfelt 
mål og strategier knytte til framtidig arealutvikling. Særlig er det viktig å ta hensyn til kulturminner og 
kulturmiljøer i pressområder, på lik linje med tilretteleggelse for infrastruktur og bolig- og 
næringsområder. 

Ettersom det ønskes å unngå byspredning er det ikke satt av så mange nye arealer for boligbygging, 
men fokusert mer på fortettingspotensialet. Dette må ses i sammenheng med og ta hensyn til 
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kulturminner og kulturminnemiljø, særlig med tanke på verdensarven og områdefredningen for 
Komsa. Derfor er det viktig å tenke visuelle virkninger ved utvikling av boligarealene på Lille-Komsa 
og Lille Skoddevarre. 

Andre områder hvor kulturminner/kulturmiljø må hensyntas spesielt: 
- Mindre felt til boligformål på nordøstsiden av Kaiskuru, lokalitet med ID 28766 i Askeladden 
- Fortettingsområdet som involverer Storbakken, spesielt østre deler. Fjernet gravfelt med ID 

67592 i Askeladden, og et lite antall steinaldertufter som ikke er registrert i basen. Status er 
uviss og må undersøkes nærmere ved fremtidige tiltak.  

 
Finnmark fylkeskommune kan ikke se noen kulturminnefaglige utfordringer ved noen av 
alternativene for ny gravlund, foruten mulig siktlinje for verdensarven. Fylkeskommunen stiller seg 
bak uttalelsene fra Verdensarvsenter for bergkunst Alta museum og Riksantikvaren hva spesifikt 
angår verdensarven. 
 
Innspill fra verdensarvsenter for bergkunst – Alta museum (VAM) 
Buffersoner for bergkunst: 
Buffersonene som er lagt inn i planforslaget er definert som såkalte nærsoner, og lagt inn som egne 
bestemmelsesområder med identitet #1, i tråd med diskusjoner i forvaltninggruppemøte i 2018. Har 
ikke nok kunnskap eller erfaring om arealplanlegging til å mene så mye om kommunens 
bestemmelsesformuleringer er gode nok. 
 
Industriområdet på Amtmannsnes: 
VAM er svært skeptisk til om den foreslåtte virksomheten vil være forenlig med verdensarvverdiene. 
Detter gjelder både støy, lukt og visuelt. Anlegget har allerede i dag en betydelig innvirkning på 
verdensarven, og det er lite heldig om det eskalerer i bruk. Ligger innenfor bestemmelsesområdet for 
buffersonen. 
 
Øvrige områder hvor verdensarven må tas i betraktning: 

- Fortettingsområde langs dagens E6 mellom kryss Apanesveien og Kautokeinoveien 
- Traseer for turvei/strandpromenade nær Hjemmeluft og Amtmannsnes 
- Forslag om gravlund Sandfallet (siktlinje/horisontlinje) 
- Kvenviknes industriområde 
- Boligområde B202 Kvenvik Øst 
- Pågående prosess områderegulering for Bossekop 
- Pågående prosess områderegulering Lille Skoddevarre 
 

Fylkeskommunens innspill til utredninger rundt kulturminner 
Konsekvensutredning: 
I en konsekvensutredning på et overordnet plannivå bør kjente kulturminner, kulturmiljø og 
kulturlandskap sammenstilles og deres verdi vurderes. Konsekvensene for kulturminnene beskrives, 
samt at potensialet for funn av ukjente kulturminner anslås. Det er viktig å understreke at en slik 
utredning i henhold til forskrift om konsekvensutredninger ikke gir en endelig avklaring av forholdet 
til kulturminner. FFK er fornøyd med at dette er tatt med under avsnittet 4.2.1 i Planbeskrivelsen 
(Områder som er vernet eller fredet). 
 
Utredninger – tema kulturminner og kulturmiljø: 
Regional kulturminneforvaltning kan ikke stille krav om gjennomføring av undersøkelser etter KML § 
9 på kommuneplannivå, med unntak av tilfeller der vi vurderer sannsynligheten for konflikt med 
automatisk fredete kulturminner som svært stor. Der det stilles krav om utarbeidelse av 
reguleringsplan vil undersøkelsesplikten i henhold til KML § 9 normalt oppfylles på 
reguleringsplannivå.  
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Kommunen bør vurdere om det skal utarbeides et eget temakart for kulturminner, kulturmiljøer og 
landskap. 

Kulturminner i arealplan: 
I kommuneplanens arealdel vil automatisk fredede kulturminner som hovedregels reguleres til 
hensynssone d), båndlagt etter kulturminneloven. Det er ikke krav om at alle automatisk freda 
kulturminner skal avmerkes i plankartet, her må det tas hensyn til det karttekniske om hvorvidt det 
er hensiktsmessig. Fylkeskommunen anbefaler at det utarbeides et eget temakart for kulturminner, 
som det kan henvises til. Temakartet bør være digitalt. 

I arealdelen bør det være bestemmelser eller retningslinjer, som sikrer at søknader om tiltak i 
områder uten krav til reguleringsplan og søknader om tiltak som ikke er i tråd med kommuneplanen 
skal sendes sektormyndighetene for kulturminner for vurdering, jf. KML § 8 første ledd.  

Det bør nevnes under punkt 5.2.1 i bestemmelsene (Unntak fra plankrav) at 
kulturminnemyndighetene skal ha mulighet til uttalelse i alle enkeltsaker ved etablering av spredt 
bebyggelse, da det kan finnes ikke-registrerte kulturminner i tiltaksområdet og allerede registrerte 
kulturminner ikke nødvendigvis utgjør hele bildet. 

Riksantikvarens innspill 
Riksantikvaren påpeker at Alta kommune har gjort en god jobb for å ivareta verdensarvverdiene o 
kommunen. 
 
Buffersoner: 
Arbeidet med buffersoner rundt verdensarven (bergkunst) har resultert i en todelt sone, nærsone og 
fjernsone. 

Kommunen har valgt å legge inn nærsoner som bestemmelsesområde #1 i planen, i tråd med det 
Riksantikvaren har anbefalt. Til bestemmelsesområdet er det lagt inn bestemmelser i 1.9.2. 
Riksantikvaren mener dette er i tråd med det som er diskutert underveis i prosessen. 

Fjernsonen er ikke lagt inn i kommuneplanen og har dermed ingen formell status. Det fordrer høy 
bevissthet omkring mulig påvirkning av verdensarven. Aktuelle saker må til kulturminnemyndigheten 
for uttalelse. Riksantikvaren påpeker at når fjernsonen er vedtatt av UNESCO bør den ved revidering 
av planen legges inn som temalag i kartløsningene. 

Boligområder i Hjemmeluft: 
I varslingen ba Riksantikvaren om at kommunen vurderte å ta tre boligområder i Hjemmeluft ut av 
planen av hensyn til verdensarvområdet. 

Skogstadveien er tatt helt ut, Saraveien er redusert i areal og antall er endret fra 30 til 5 eneboliger. 
Øverbygdveien er videreført, men det er lagt inn et belte med grønnstruktur som skal bevares for å 
sikre en visuell buffer mot verdensarven. Riksantikvaren aksepterer dette forslaget til løsning, så 
lenge det tas tilstrekkelig hensyn til verdensarvverdiene i påfølgende detaljreguleringer. 

Parkering i Hjemmeluft: 
Arealet er avsatt for å løse en utfordring med at friluftsparkering opptar kapasitet på Alta museums 
parkering. Det er stilt krav om detaljregulering, og at utforming av plassen skjer i samråd med 
kulturminnemyndigheten. Riksantikvaren vil understreke viktigheten av at parkeringsplassen ikke blir 
skjemmende for verdensarvområdet. Kulturminnemyndigheten vil vurdere å varsle innsigelse til 
detaljreguleringen om det ikke er gjort tilfredsstillende. 

Forskriftsfreda anlegg: 
Høgskolen i Finnmark (gamle husmorskolen) og Jotkajavre Fjellstue mangler i oversikten over 
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forskriftsfreda anlegg i bestemmelse 7.3.2, og kart (hensynssone H730). Riksantikvaren ber om at 
disse legges inn. 

Kulturminnefaglig uttalelse – Nyere tid, Bygningsvern 
Kulturminner er ikke et av hovedtemaene som det er jobbet med i planprosessen. Oppfordere om at 
kulturminneplanen som er under utarbeidelse knyttes opp mot kommuneplaennsa realdel. 

Finnmark fylkeskommune mener bygningsvernet er godt ivaretatt i planen. Punktene i 
bestemmelsene ivaretar den kommunale forvaltningen av verneverdig bygningsmasse og 
bygningsmiljø, og vil ikke stride mot nasjonale mål for kulturminnevernet. 

Kommunen har med gode elementer som gjelder tiltak på gjenreisningsarkitekturen. Positivt at det 
oppfordres generelt til bruk av skifer som taktekke. FFK er svært fornøyd med at det stilles krav om 
bruk av skifertak i de to områdene som grenser inn mot Elvebakken sentrum jf. 2.3.2c i 
bestemmelsene. 

Fortetting 
Anbefaler at eiendommer/bygg fra gjenreisningen som har fått grønn skravur/#2 endres til rød/#3. 
Det gjelder eiendommene: 27/34, 27/31, 27/9191, 27/131, 27/44, 27/296, 27/309, 27/310, 27/797. 
(utdypet begrunnelse i innspillet) 

Dersom Sandfallet velges som gravlund, bør kommunen revurdere om man ønsker boligfortetting i 
Sandfallveien. 

Struves Meridianbue 
Det må på sikt jobbes med buffersoner også for verdensarven Struves meridianbue. Viktige siktlinjer 
må sikres fra Lille Raipas og de to andre trianguleringspunktene. 

Parkeringsplassen og inngangen til stien til Verdensarvpunktet Lille Raipas må hensyntas. Det må 
legges inn i KPA at det gjøres avbøtende tiltak mellom dette og grustaket i Raipas. Det må også settes 
restriksjoner i henhold til veg og innsyn slik at besøkende til verdensarven sikres en god start på 
turen uten å bli forstyrret av et massetak og driften av det.  

Viser til vedtatt forvaltningsplan for Struves Meridianbue. 

Akvakultur uttalelse 
For utdypende begrunnelse for innsigelse til 6.2.1 d), se innspillet. 

Merknad til 6.2.1 f): 
Unødvendig å stille krav om at anlegg skal plasseres utenfor områder med skredfare, da det i 
utgangspunktet ikke bør avsettes akvakulturområder i områder med skredfare. Avsatte områder bør 
justeres slik at nåværende plassering og fremtidige anlegg havner utenfor skredfare. 

Merknad til 6.2.1 a): 
Fortøyninger og ankerfester ligger i noen tilfeller utenfor områder som er avsatt utelukkende til 
akvakultur (A-områder). Det bør tilføyes i bestemmelsene at dette er mulig dersom disse ikke 
kommer i konflikt med formålet og bruken i tilstøtende område. 

Generell kommentar: 
Finnmark fylkeskommune er bekymret for hvordan akvakulturnæringen i fylkets største 
akvakulturnæringskommune er ivaretatt i planforslaget. Forslaget, slik det foreligger, utelukker 
enhver endring i areal og biomasse, noe som er uheldig både for vekst og utvikling, men også 
miljømessig. I følge FFK oppfyller forslaget ikke regionale eller nasjonale føringer. 
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 16/6039-442 Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Samordnet 
uttalelse datert 26.04.19 

Fylkesmannen skal samordne uttalelser med innsigelse fra regionale statsetater. Det foreligger 
uttalelser med innsigelser fra Statens vegvesen, Mattilsynet, Kystverket samt Fylkesmannsembetet. 
Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å avskjære noen av innsigelsene. 

Til kommuneplanens arealdel reises følgende innsigelser. 

Fylkesmannen: 
Arealformål: 

- Området LS009 i Langfjordbotn må tas ut av planen og arealet kartfestes som LNFR-område. 
- Området B104 i Talvik må tas ut av planen og arealet kartfestes som LNFR-område. 
- Områdene B303 og B304 i Øvre Alta må tas ut av planen og arealene kartfestes som LNFR-

område. 
- Områdene LS404 til LS413 i Tverrelvdalen må tas ut av planen og arealet kartfestes som 

LNFR-områder. 
- Området B605 I Rafsbotn må tas ut av planen og arealet kartfestes som LNFR-område. 

 

Bestemmelser: 
- Bestemmelse 1.10 e) Støy og forurensing: 

Soner med mindre strenge støykrav enn anbefalt i T-1442 er ikke avmerket på plankart som 
avvikssoner. 

- Bestemmelsene for nevnte soner i pkt. 1.10 e) er heller ikke tilstrekkelige for å ivareta 
tilfredsstillende støyforhold. 

- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, må legges til grunn ved 
luftforurensningsvurderinger. 

- Bestemmelse 2.2.1. Krav til parkering: Antall parkeringsplasser pr kvm BRA for kontor- og 
forretningsformål må reduseres. 

- Bestemmelse 2.5.2: Utbyggingsrekkefølge/boligbyggeprogram: Prioriteringen må utarbeides 
før Fylkesmannen kan ta stilling til bestemmelsens innhold og funksjon. 

- Bestemmelse 2.7.2 Kjøpesenter: Fylkesmannen fremmer innsigelse til utbygging av 
kjøpesenter i både Bossekop (BS1), Alta sentrum (BS2) og Elvebakken (BS3). 

- Bestemmelse 4.3.4 Frikjøp av lekeplasser: Bestemmelsen er ikke tilstrekkelig presis og 
kommunen må innarbeide konkrete vilkår basert på kommunens egen Norm for planlegging 
og opparbeidelse av lekeplasser i Alta kommune. 

- I bestemmelse 5.1.2 Eksisterende bebyggelse i LNFR må det presiseres hvilke tiltak og hvilke 
områder/eiendommer som omfattes av bestemmelsen. 
 

Statens vegvesen: 
- Ny spredt bebyggelse tillates ikke i Tverrelvdalen av hensyn til trafikksikkerhet. 
- AB_B008 ved Lille Skoddevarre tillates ikke åpnet for boligbygging før de trafikale forholdene 

er dimensjonert til å håndtere den forventede trafikkøkningen. 
- Framtidige gang- og sykkelveger må innarbeides i plankartet for flere navngitte områder. 
- Det må innarbeides bestemmelser om parkering for spredt fritidsbebyggelse med 2 plasser 

pr enhet. 
- Utfartsparkeringene for navngitte steder må utformes i samsvar med vilkår fra SSV. 

 
Mattilsynet: 
Tidligere innsigelse til drikkevannskilden ved Jordfallet BRU7 opprettholdes. Jfr tidligere mekling fra 
2015 som ikke er avklart. 
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Kystverket: 
I bestemmelse 3.5 Havn, må fiskeriformålet prioriteres foran annen virksomhet. 

Flere etater har merknader til planbeskrivelse og/eller bestemmelser, og det vises til de enkelte 
uttalelsene for nærmere avklaring og eventuell justering av plandokumentene. 

Fylkesmannens merknader til planforslaget: 

Boligformål/fortetting: 

Den grønne linjen mellom by og landbruksområder bør følges i uoverskuelig fremtid. 

Utbyggingsrekkefølge: dette er et sentralt dokument, som må utarbeides snarest. Fylkesmannen vil. 
Prinsipielt at utbyggingsrekkefølgen skal være avklart ved utleggelse til offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen skal ta stilling til utbyggingsrekkefølgen, og vil ta forbehold om tilslutning inntil de har 
avgitt sin uttalelse til denne. 

Kommunen bør se på hvordan utbyggingsavtaler kan brukes ved utbygging av boligområder, og 
vurdere om det er vilkår som bør innarbeides i bestemmelser om utbyggingsrekkefølgen av boliger, 
for eksempel opparbeiding av felles lekearealer for flere områder. 

Sentrumsutvikling: Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i SPR SBAT innsigelse til bestemmelse 
2.7.2 Kjøpesenter. For å løse innsigelsen må kommunen endre bestemmelsen slik at den ikke 
legger til rette for etablering av kjøpesenter i Bossekop (BS1) og Elvebakken (BS3). 

2.5 Råstoffområder: Alta kommune har rike sand og grusressurser som må sikres som framtidige 
reserver i en regional kontekst. Kommunen bør avsette de gode grus og sandressurssene som en 
hensynssone, jfr. Pbl. § 11-8 nr. c), slik at det ikke etableres utbygginger som vil hindre en slik bruk av 
arealene. 

LNFR 

Kjerneområde landbruk: Kartfesting av kjerneområder for landbruk er et svært godt grep for å 
synliggjøre stedbunden næring i kommunen. FM tar kommunens kjerneområder til orientering. Etter 
det FM kan se, er ikke den dyrkbare skogsmarka satt av i kjerneområder for landbruk. For å 
synliggjøre reserver for matproduksjon bør også dyrkbare skogsarealer innarbeides i kjerneområder. 
Dersom det er ønsker og behov for annen bruk av arealene enn til landbruksvirksomhet, vil det være 
kjent hvilke kvaliteter som da må vike. Furumoene i Altadalen bør også gå inn i landbrukets 
kjerneområder som viktige skogarealer. Skogarealer har også en viktig framtidig funksjon som 
klimatiltak og tømmer produksjon. 

Kystsone/Akvakultur 
Fylkesmannen tar til orientering at arealer avsatt til akvakultur i fjorden er redusert med nesten 1300 
da. I planbestemmelsene er det satt krav om tette anlegg. Dette kan være viktige grep for å ivareta 
villaksen i Altavassdraget.  

Fylkesmannen anser det som en fordel at det er utarbeidet en samlet plan for kommunens land og 
sjøareal i en felles plan. Det gir bedre muligheter for å kombinere og tilpasse ulike formål på land 
med formål i sjø. 

2.10 Gjennomgang av reguleringsplaner 

Kommunen bør utarbeide en liste over reguleringsplaner som skal fortsatt gjelde og hvilke som skal 
oppheves/endres. Det vil gi tiltakshavere og kommunens innbyggere god oversikt over 
forvaltningsgrunnlaget 
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3.3 Lokalisering av ny gravlund.  

Kommunen har utarbeidet tre alternativer til kirkegård. Fylkesmannen erfarer at dette kan være et 
vanskelig tema for kommunene å avklare. Side: 8/15  

Fylkesmannen har ingen merknader til hovedalternativet Sandfallet eller de to andre alternativene, 
og vil akseptere valget kommunen gjør. Argumentasjonen rundt Sandfallet viser at det er mulig å 
kombinere gravlund med andre behov i samme området. Landskapsestetikk, parkanlegg og 
grøntområder vil være viktige elementer i utvikling av byen. 

Planbestemmelser:  
Alta kommune har utarbeidet svært funksjonelle og dekkende planbestemmelser. De er informativt 
bygd opp med henvisning til plan- og bygningslovens bestemmelser samt en retningslinje for bedre 
forståelse for bestemmelsen. Fylkesmannen erfarer at dette gir et godt grunnlag for en tydelig og 
forutsigbar forvaltning både for kommunen selv men også for sektormyndigheter og kommunens 
innbyggere.  

Fylkesmannen vil knytte følgende kommentarer til bestemmelsene:  

1.7.2 Universell utforming: Har mer preg av en retningslinje enn en bestemmelse. Dersom 
kommunen vil gå utover kravene i TEK 17, bør det angis hvilke krav som settes og det bør angis hvilke 
konkrete områder bestemmelsen skal gjelde for. 

1.10 Risiko og sårbarhet - a), b) c): Fylkesmannen vil bemerke at reguleringsplan er siste nivå for 
kartlegging av sikker byggegrunn, jfr. retningslinje H-5/18. Slike utredninger kan ikke utsettes til 
byggesak.  

1.10 e) Støy og forurensning: Det må også vises til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging, T-1520. Denne legges til grunn ved vurderinger av luftkvalitet/luftforurensning.  

Det står videre, under Sentrumsområdene, at en i Alta sentrum, Elvebakken sentrum og Bossekop 
sentrum kan legge en mer liberal praksis til grunn ved planlegging og tiltak. Støyfølsom bebyggelse 
kan i nevnte soner tillates både i gul og rød støysone, på noen gitte vilkår. I T-1442 under pkt. 3.2.1, 
Etablering av ny bebyggelse i støysonene, står det at rød sone er lite egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og at kommunen ikke bør tillate slike etableringer i rød sone. Det står videre under 
Avvik fra anbefalingene at avvik kan tillates i sentrumsområder, forutsatt at avvikssoner er avmerket 
i plankartet, og følges av egne bestemmelser for avvikssonene. For ytterligere informasjon om 
implementering av avvikssoner i plan og bestemmelser til disse vises til M-128/2014 Veileder til T-
1442, pkt. 2.2 Avviksområder, 3.4.3 Anbefalte støykrav i avvikssoner.  

Fylkesmannen vil derfor reise innsigelse til kommunens håndtering av støy og bestemmelsene må 
justeres i samsvar med våre krav:  

• Soner med mindre strenge støykrav enn anbefalt i T-1442 er ikke avmerket på plankart 
som avvikssoner.  

• Bestemmelsene for nevnte soner i pkt. 1.10 e) er heller ikke tilstrekkelige for å ivareta 
tilfredsstillende støyforhold.  

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520, må legges til 
grunn ved luftforurensningsvurderinger.  
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1.11.1 Planbeskrivelse: I bestemmelsenes angir kommunen en rekke tema som skal beskrives ved 
utarbeidelse av en reguleringsplan. I forhold til universell utforming ber vi dere vurdere å tilføye i 
retningslinjene:  

- Det skal utarbeides en kotesatt uteromsplan som viser hvordan fremkommeligheten og 
orienterbarheten er løst i planforslaget. Uteromsplanen i 1:200 bør minimum vise avstand og 
fremkommelighet til: parkering, inngangsparti (gangsoner og lederlinjer), trinnfri adkomst, 
avfallshåndtering/kildesortering, sykkelparkering, fremkommelighet og gangadkomst og 
utforming til alle aktivitets og lekearealene. Hensikten med en uteromsplan er å planlegge et 
helhetlig samspill mellom bygninger og tilhørende utearealer.  
 

2.2.1 Krav til parkering: Parkeringsbestemmelsene i vedlegg 3 tillater i punkt l) Kontorer og m) 
Forretninger 2,5 p-plasser per 100 kvm BRA + lasteareal. Det foretas ingen differensiering mellom 
Sone 1, 2 og 3 i parkeringsbestemmelsene til kontor eller forretning. FM vurderer dette antallet å 
være for høyt i forhold til størrelsen på Alta by og tilretteleggingen for gange, sykkel og kollektiv i 
byen. Parkeringsbestemmelsene bidrar ikke til å styrke gange, sykkel og kollektiv som transportform 
og er dermed ikke i tråd med Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og 
transportplanlegging. Vi fremmer derfor innsigelse til parkeringsbestemmelsenes pkt l) og m). 
Innsigelsen kan løses ved å innskrenke antall parkeringsplasser pr kvm BRA for kontor- og 
forretningsformål.  

2.3.1 Bebyggelsesstruktur: Fylkesmannen vil anbefale en konkretisering av hvordan denne 
bestemmelsen skal omsettes. Utfyllende informasjon kan innarbeides som en retningslinje.  

2.5.2 Utbyggingsrekkefølge/boligbyggeprogram: Dette er en svært viktig bestemmelse som ennå 
ikke er fullført. I denne bestemmelsen må kommunen angi en konkret liste med prioritering og vilkår 
for utbyggingsrekkefølge for alle utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel.  

Fylkesmannen kan ikke gi sin tilslutning til kommuneplanen før disse bestemmelsene er 
komplementert med en liste og Fylkesmannen har fått uttalt seg til prioriteringen av 
utbyggingsområdene  

Fylkesmannen har tidligere reist innsigelse til utbyggingen av Prestgårdsjordet, og kommunen har 
imøtekommet innsigelsen. Fylkesmannens vil markere at vurdering av Prestgårdsjordet 
opprettholdes også ved denne revisjonen.  

2.6.2 Krav om detaljregulering: I retningslinjene informeres det om at det kan utarbeides 
reguleringsplan kun for deler av et område med plankrav.  

Fylkesmannen vil frarå en slik praksis. Delreguleringer kan ødelegge for helhetlige løsninger og 
helhetlig utnyttelse av planområdet. Delreguleringer kan også hindre etableringer av nødvendige 
fellestiltak som for eksempel lekearealer med lokalisering, tidspunkt for opparbeidelse og ikke minst 
finansiering av utbyggingen. Det er vår anbefaling at det lages en reguleringsplan for hele 
utbyggingsområdet når en utbygging er aktuell.  

En annen løsning er å angi hvilke områder som er aktuelle for en delregulering, for eksempel 
sentrumsområdene, og hvilke områder som skal ha en samlet plan.  

2.7.2 Kjøpesenter: Fylkesmannen fremmer innsigelse til bestemmelsen som hjemler utbygging av 
kjøpesenter i både Bossekop (BS1), Alta sentrum (BS2) og Elvebakken (BS3). Innsigelsen kan løses ved 
å ta ut Bossekop (BS1) og Elvebakken (BS3) fra bestemmelsen.  
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2.9.2 Skole (BOP101-115):  Fylkesmannen ber kommunen å vurdere om BUFdir sin satsing for en 
universelt utformet nærskole innen 2030 skal innarbeides i retningslinjene. «veikart -Universelt 
utformet nærskole 2030»  

2.10 Fritids- og turistformål (BFT): Reiselivsanlegg sorterer under tiltak som skal være universelt 
utformet og tilgjengelig for alle. I henhold til TEK 17 (§12-7) skal byggverk med krav om universell 
utforming for eksempel hotell, campinghytter og lignende), ha minst 1/10 av rommene universelt 
utformet.  

2.11.2 Områder avsatt til råstoffutvinning (BRU) : Arealbruken på Jordfallet BRU7 er ikke endelig 
avklart. Saken skal avgjøres av departementet, KMD. Mattilsynet opprettholder sin innsigelse til 
området.  

2.13 Idrettsanlegg (BIA): Bestemmelsenes bør tilføres en retningslinje som viser til 
Kulturdepartementet sin veileder om Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg. Veilederen 
gir en rekke praktiske løsninger for å tilrettelegge anleggene i forhold til universell utforming og 
tilgjengelighet for alle.  

4.3.4 Frikjøp av lekeplasser: I bestemmelsenes punkt 4.3.4 legger Alta kommune opp til frikjøp av 
lekeplasser. Uteoppholds- og lekearealer er viktig for fysisk aktivitet, som sosiale møteplasser og for 
barns utvikling og læring. Bestemmelsen er i strid med nasjonale interesser for å ivareta barn og unge 
i planleggingen. I tillegg er denne i strid med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen. Fylkesmannen må derfor reise innsigelse.  

Plan og bygningsloven hjemler muligheten for frikjøp i forbindelse med formål parkering. I 
forarbeidene til Ot. prp. Nr. 45 (2007-2008) ble frikjøp for andre formål enn parkering et 
vurderingstema. Der konkluderte man med at gjennomføring av en frikjøpsordning for andre formål 
enn parkeringsplasser, ikke vil ta tilstrekkelig hensyn til de overordnede mål om hensynet til barns 
oppvekstmiljø og bokvalitet. Gitt disse konsekvensene, kan frikjøpsordningen for grøntområder, og 
andre formål, være i strid med rikspolitiske retningslinjer for barn – og unges oppvekstsvilkår.  

Det vil derfor være naturlig at friarealer og lekeplasser som etter en planfaglig vurdering bør 
etableres i området, eller i tilstøtende områder, bør reguleres til det formålet når det er tale om 
nyetablering. Eventuelt, dersom reduserte kvalitetskrav aksepteres, bør dette komme til uttrykk i 
reguleringsplanen. Et eventuelt «frikjøp» av lekeplasser vil, i helt spesielle tilfeller, kunne godtas 
dersom det er egnete arealer med tilfredsstillende kvalitet innenfor en umiddelbar avstand fra 
planområdet.  

Alta kommune må endre bestemmelse 4.3.4 og innarbeide vilkår basert på kommunens egen Norm 
for planlegging og opparbeidelse av lekeplasser i Alta kommune.  

Det er også hensiktsmessig å se på koblinger mellom 4.3.4 og 2.5.4 Uteoppholdsareal og om det må 
innarbeides vilkår som kan understøtte bruken av disse to bestemmelsene, for eksempel gjennom 
utbyggingsavtaler.  

5.1.2 Eksisterende bebyggelse i LNFR: Fylkesmannen antar at det er snakk om mindre endringer av 
eksisterende bygninger, for eksempel fasadeendringer, og ikke oppføring av nye bygninger. Dersom 
det skal åpnes for bygging av nye bygg må det angis omfang og lokalisering av de områdene som 
denne bestemmelsen skal gjelde for.  

5.2.1 Unntak fra plankrav: Kommunen må klart angi hvilke områder disse vilkårene skal gjelde for. 
Dersom det henvises til områder listet opp i vedlegg 12, må denne informasjonen klart gå fram av 
bestemmelsen.  
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5.4 Spredt fritidsbebyggelse og 5.5 spredt næringsbebyggelse: Lokalisering og omfang må gå klart 
fram i bestemmelsene for disse to formålene. Slik bestemmelsene framstår er ikke omfang og 
lokalisering tilstrekkelig angitt. Dersom det henvises til områder listet opp i vedlegg 12, må denne 
informasjonen klart gå fram av bestemmelsen.  

6.3 100-meters beltet langs sjø: Byggegrense langs sjø er ikke angitt i plankartet. Det vil si at 
byggeforbudet i 100-metersbeltet til sjø gjelder uavkortet, jf. pbl § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø 
og vassdrag. Vi vil i denne sammenheng minne om at dette også gjelder i områder avsatt til ulike 
arealformål som f.eks. bebyggelse og anlegg i planen, og også for eldre reguleringsplaner der 
byggegrensen mot sjø er avklart eksplisitt.  

I områder der kommunen ønsker å gå direkte til byggesak, uten reguleringsplan, vil det måtte søkes 
dispensasjon fra byggeforbudet i § 1-8. Kommunen bør vurdere å gjøre denne differensieringsjobben 
i forbindelse med rullering av arealdelen, men planen vil da måtte sendes ut på ny høring.  

Fylkesmannen tar til orientering at kommunen gjennom bestemmelsenes pkt. 6.3 tillater oppføring 
av bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene landbruk, reindrift, fiske, fangst, akvakultur, 
eller ferdsel til sjøs i 100-meters beltet langs sjø, jfr pbl § 11-11 nr.4.  

Fylkesmannen fremmer merknad til bestemmelsen og ber kommunen vurdere konkret om det er 
områder der dette ikke bør tillates i kommunen. Dette kan være LNFR-områder med f.eks. særlig 
viktige natur-, frilufts-, kultur- eller landskapsverdier som kan bli forringet ved oppføring av slike 
typer tiltak.  

Grepene nevnt ovenfor vil differensiere bruken av strandsonen ytterligere og vil danne et godt 
grunnlag for å ivareta de interessene som gjør seg gjeldende i 100-metersbeltet til sjø.  

7.1.2 Fareområder: Storulykkebedrifter  

Fylkesmannen forventer at kommunen har lagt føringer på formål som grenser opp til områder som 
faller innenfor denne kategorien. Dersom bedriftene ligger tett opp til boligområder må det reises 
strenge krav til avbøtende tiltak ved en ulykke. 

 16/6039-443 NVE, innspill datert 26.04.19 
NVE mener kommuneplanens arealdel med beskrivelse og planbestemmelser på en god måte legger 
opp til at naturfare blir vurdert. Kommunen har valgt å angi faresoner i plankart kun der de 
overlapper nye utbyggingsområder. NVE mener at alle faresoner og aktsomhetsområder inkludert 
vassdrag må vises som minimum på et temakart. 

Alta kommune er opptatt av vassdrag og vassdragsverdier, og NVE mener det er positivt med den 
bevisste holdningen og det foreslåtte videre arbeidet med blågrønne soner. Kommunen har også 
fokus på overvannshåndtering med primært infiltrasjon av nedbør. 

Samfunnsikkerhet 

Hensyn til naturfare er omtalt for de ulike områdene og ivaretatt i planbeskrivelse og bestemmelser, 
men ikke vist fullstendig i kart. Kart bør vise: 

- Eksisterende kjente faresoner (kvikkleiresoner SVV/NVE, flomsoner, og kartlagte faresoner 
for skred) samt aktsomhetsområder basert på NVEs aktsomhetskart for jord- og flomskred 
og for snø- og steinsprang. 

- For å kunne ta hensyn til vassdragsverdier og ivareta fare for flom og flom- og sørpeskred 
langs vassdrag bør alle vassdrag vises på plankart eller temakart. 
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- Marin grense kan med fordel avsettes i plankart og geoteknisk vurdering av fare for 
kvikkleireskred kreves for alle type tiltak under marin grense der det ikke påvises grunt til 
fjell. 

 
Minner om at den som utfører tiltak har ansvar for å påse at sikkerheten for seg selv og andre er 
ivaretatt, også for små tiltak som er unntatt formell behandling etter plan- og bygningsloven. Det må 
vises aktsomhet for mulig skredfare ved alle typer utbygging og terrenginngrep (inkl. graving og 
utfylling av masser (grøfting, bakkeplanering, vegbygging inkl. skogsveier)). 
 
Kommunen har avsatt godkjente deponiområder. Det er et godt tiltak for å minske faren for uønsket 
deponering av masser i strandsonen, ned mot vassdrag og i potensielle kvikkleiresoner. Ber 
kommunen om å vurdere om man mener at mindre lokale tiltak som eks. omfordeling av masser er 
godt nok ivaretatt i eksisterende bestemmelser. 
 
Minner om at NGUs løsmassekart kun gir informasjon om marine avsetninger i strandsonen. Det er 
derfor ekstra viktig at grunnundersøkelser blir ivaretatt ved tiltak i sjø. Anbefaler at man i 
bestemmelsene, eks. retningslinjer til 6.1.1 presiserer behovet for grunnundersøkelser ved utfylling i 
strandsone/sjø. 
 
Vassdrag 
Byggegrense mot vassdrag er ivaretatt i bestemmelsene. Anbefaler at vassdrag synliggjøres i 
plankart. Dette er spesielt viktig for å ivareta fare knyttet til små, bratte vassdrag. Også ønskelig for å 
ivareta naturverdier for de verna vassdraga, inkl. sidevassdrag. 
 
Tiltak i vassdrag som kan medføre ulemper for allmenne interesser må ha konsesjon etter 
vannressursloven. Retningslinje til 6.4 i planbestemmelsene omtaler at vannressursloven skal legges 
til grunn ved krav om kantsoner. Her kan med fordel presiseres at tiltak som eks. vannuttak skal 
vurderes etter vannressursloven. 
 
Energianlegg 
Eksisterende høyspenningsanlegg skal også avsettes som hensynssoner i plankartet med 
bestemmelser. Mindre kraftledningsanlegg kan avsettes som samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. 
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