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Svar- Høringsuttalelse-dispensasjon fra reguleringsplan-bebyggelsesplan-Sjurnes 
og Hansbukthaugen hyttefelt 

Statsforvalteren ga følgende faglige merknad til høring av sak 2021/3754 Søknad om endring av 
reguleringsplan- bebyggelsesplan- Sjurnes og Hansbukthaugen hyttefelt i brev datert 31.05.21:  

Det er registrert en stor bløtbunnsområde i strandsonen med verdi svært viktig i Miljødirektoratets 
Naturbase. (Naturbase ID: BM00119698). Flytebrygga og opptrekk av båter til naustene kan berøre 
denne viktige naturtypen. 

Alle offentlige beslutninger som kan berøre naturmangfold skal bygge på en vurdering etter de 
miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12. Kommunen skal vurdere om viktig 
naturmangfold blir berørt og eventuelt foreslå avbøtende tiltak. I denne saken skal kommunen 
vurdere om bløtbunnsområdet blir berørt av foreslåtte endringer i reguleringsplanen, om dette kan få 
negative konsekvenser for naturtypen og eventuelt planlegge avbøtende tiltak. 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark ber om å få tilsendt kommunens vurderinger etter 
naturmangfoldloven før planendringen eventuelt vedtas. 

Som svar på dette innspillet sender derfor planadministrasjonen v. Alta kommune våre vurderinger 
av tiltaket opp mot naturmangfoldloven §§8-12 til Statsforvalteren før det gjøres vedtak i saken.  

Tiltaket tilsier en utvidelse av naust og etablering av en flytebrygge som vist i figur under.  
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Figur 1: Nytt planforslag med utvidelse av naustområde og flytebrygge markert i lys oransje over gjeldende plan 
markert i oransje og grått. 

Kunnskapsgrunnlaget: 

 

Figur 2: Inntegnet polygon for artsanalyse fra artsdatabanken.  Figur 3: Artsgrupper innenfor polygon i fig. 2.  

Innenfor polygonet er det to arter som er inne på listen over arter på norsk rødliste. Det er ærfugl 
som er karakterisert som nær truet, og storspove som er karakterisert som sårbar. De resterende 
artene er karakterisert som livskraftig. 

Om Bløtbunnsområdet i strandsonen i Jektevika er det gjort følgende vurderinger basert på Nasjonal 
kartlegging – kyst 2019. Ny revisjon av kriterier for verdisetting av marine naturtyper og 
nøkkelområder for arter: 
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Om bløtbunnsområder generelt er det skrevet følgende:  

Bløtbunn i strandsonen er en naturtype som består av mudder og/eller fin, leirholdig eller grovere 
sand som tørrlegges ved lavvann. Naturtypen kan huse et stort antall arter og produksjonen kan være 
høy. Vanlige arter er fjæremark, knivskjell, hjertemusling, pelikanfotsnegl, tårnsnegl, sjøstjerner og 
sjøpinnsvin. Flere arter lever nedgravd. Ofte kan områder med sterk bølgeaktivitet se helt livløse ut 
fordi organismene er veldig små og lever nede i sedimentet. Områdene er ofte viktige for 
overvintrende og trekkende fugler, og som næringsområder for stedegne fugler. 

Bløtbunnsområder i strandsonen er utsatt for flere forstyrrelser, f. eks. mudring, utbygging eller 
avrenning/utslipp fra land. Upåvirkede forekomster antas å ha høyere verdi enn forekomster utsatt 
for menneskelig påvirkning. For bløtbunnsområder i strandsonen vil tilstedeværelse av kun enkelte 
forekomster eller siste gjenværende forekomst i kommunen eller fylket kunne gi ekstra verdi. 
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Vurdering: 
Planavdelingen v. Alta kommune har gjort følgende vurdering av tiltaket i søknaden opp mot 
prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12:  

Jf §8 vurderes det at kunnskapsgrunnlaget er godt nok jf. offentlig informasjon fra artsdatabanken og 
naturbase gjengitt over.  

Jf. §9 vil føre var prinsippet ikke være relevant ettersom kunnskapsgrunnlaget antas å være 
tilstrekkelig og en utvidelse av naustområde og en etablering av flytebrygge i det omsøke området 
ikke antas å påvirke bløtbunnsområdet i særlig negativ grad, forutsatt at vilkår for tiltak blir fulgt.   

Jf. §10 Tiltaket gjelder en nokså liten utvidelse av et naustområde som allerede er satt av og vedtatt 
gjennom eksisterende reguleringsplan. Det finnes flere andre naustområder i samme bukt, men den 
samlede påvirkningen av naustområdene antas å gi en liten belastning på bløtbunnsområdet som 
helhet ettersom det er relativt lite trafikk ut og inn fra kai og naustområdene. Jf. 
kunnskapsgrunnlaget er uberørte bløtbunnsområder ansett som av høyere verdi enn 
bløtbunnsområder som allerede har menneskelig infrastruktur og påvirkning slik som i dette tilfelle. I 
Alta kommune finnes det også flere registrerte bløtbunnsområder på ulike lokaliteter i kommunen, 
så naturtypen er ikke unik eller sjelden i Alta.  

Jf. §11 og §12 må tiltakshaver sørge for at anleggsarbeidet ifm. med etablering av flytebrygge og 
utvidelse av naust foregår på en så skånsom måte som mulig for både bløtbunnsområdet og for 
fugler i området. Dette vil være et vilkår i vedtaket for søknaden. 

Vedtak i saken vil bli gjort innen 2 uker dersom Statsforvalteren i Troms og Finnmark ikke har 
kommentarer til planadministrasjonens vurdering etter naturmangfoldloven.  

 

Med vennlig hilsen 
Alta kommune 

 

Veslemøy Grindvik Ingrid Holtan Fredriksen 
avdelingsleder plan  
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 
 

 
 
 
 
 


