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Melding om delegert vedtak - Endring av områdeplan for Bukta industri- og 

kommunikasjonsområde - Cruise og flerbrukskai 

Saken er behandlet med saksnummer 659/21, etter delegert myndighet fra Planutvalget. 

 

Saksopplysninger 

Alta Havn har framtidige planer om å etablere cruise- og flerbrukskai i Bukta. Etableringen er i tråd 

med intensjonene i områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde. I forbindelse med 

utarbeidelsen av forprosjekt for det nye anlegget ble det avdekket behov for å justere formålsgrenser 

for havneområde, på land og i sjø, for å kunne gjennomføre intensjonene. I tillegg ble det avdekket 

behov for å etablere to nye stormpullerter innenfor området som er regulert til næringsformål. 

 

Vedtak 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas endring av områdeplan for Bukta 

industri- og kommunikasjonsområde i henhold til vedlagte plandokumenter. 

 

Endringen omfatter utvidelse av havneområde på land og i sjø, samt tillatelse for etablering 

av stormpullerter på tilliggende næringsareal. 

 

Planadministrasjonen vil påse at bestemmelser, plankart, planbeskrivelse og planregister blir 

oppdatert i henhold til vedtak. 

 

Orientering om klageadgang 

Dette vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samsvar med 

forvaltningslovens § 27. Klagefrist er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er gjort 

kjent. Klagen sendes til Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling, postboks 1403, 9506 Alta. 

Planutvalget vil behandle klagen før oversendelse til klageinstansen. 
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Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller 

klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  

 

Planstatus 

Gjeldende plan er områdeplan for Bukta industri- og kommunikasjonsområde, vedtatt 25.10.16, 

planid 20110001. Det omsøkte arealet er regulert til havneformål (H1), havneområde i sjø (o_HS1), 

samt ferdsel i sjø (o_F) og næring (N3). 

 

Havneformål (H) - Feltene H1-H5 er avsatt til havneformål. I feltene tillates oppført bygg og anlegg 

tilknyttet havne- og sjørelatert virksomhet, jf. bestemmelsenes pkt. 5.5. 

 

Havneområde i sjø (HS) - Området er avsatt til trafikk- og liggehavn for gods- og passasjerfartøy. All 

skipstrafikk i dette området må forholde seg til Alta lufthavns restriksjoner for innseiling til Alta havn, 

jf. bestemmelsenes pkt. 7.2. 

 
Figur 1: Plankart før endring. 
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Beskrivelse av endring 

 Plankart 

 Utvidelse av areal for havneformål, H1 

 Utvidelse av areal for havneområde i sjø, HS1 

 Nye bestemmelser 

 4.2 e) Åpner for etablering av to stormpullerter i felt N3. 

 5.5 f) Krav til radioteknisk vurdering av ny cruise- og flerbrukskai  

 Nytt vedlegg til planbeskrivelsen 

 11.7 Forprosjekt for ny cruise- og flerbrukskai 
 
Oppdatert plankart, oppdaterte bestemmelser og nytt vedlegg til planbeskrivelsen finnes vedlagt. 
 

 
Figur 2: Plankart etter endring. 
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Høring 

Saken er sendt på høring til berørte parter og instanser i brev datert 15.07.2021. 

Under følger en oppsummering av innkomne merknader. 

 

Avinor, brev datert 18.08.2021 

1. Innledning Det er utarbeidet en revidert restriksjonsplan for Alta lufthavn, vedtatt av 

Samferdselsdepartementet 12.05.2014. Luftfartstilsynet har den 14.12.2017 med hjemmel i § 1 i 

Forskrift om sertifisering av flyplasser mv. datert 25.08.2015, jf. artikkel 6 i EU-forordning nr. 139/2014, 

sertifisert Alta lufthavn. Etter søknad fra Avinor endret Luftfartstilsynet den 15.04.2020 

sertifiseringsbasisen (CB) for lufthavnen til CS-ADR-DSN utgave 4. Planområdet som det gjøres 

endringer i ligger ca. 1400 – 1600 meter vest-sørvest for landingsterskel til bane 11 (fra nordvest) ved 

Alta lufthavn.  

På mottatte illustrasjoner er det tegnet et cruiseskip som er ca. 50 meter bredt og 300 meter langt. 

 

2. Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Alta lufthavn Planområdet som det 
skal gjøres endringer i ligger innenfor horisontalflaten som er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i 
restriksjonsplanen for Alta lufthavn, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.H.420 og CS ADR-DSN.J.480 gjeldende 
fra 08.12.2017 samt § 3 i bestemmelsene til restriksjonsplanen. Horisontalflaten ligger på kote 48 
meter over havet (moh), dvs. 45 meter over rullebanen.  
 
Den foreslåtte oppankringsplasseringen medfører ingen problemer hindermessig for Alta lufthavn og 
er å anse som en forbedring sett i forhold til dagens oppankring. Terrenget (Komsa) lenger vest vil være 
dominerende og et oppankret cruiseskip vil ligge i skul av dette terrenget.  
 
Et cruiseskip av den oppgitte størrelsen vil utgjøre et formidabelt hinder når det segler gjennom inn- og 
utflygingsflaten i vest. Det er derfor viktig at kontrolltårnet ved Alta lufthavn blir varslet i god tid før 
inn- og utsegling, jf. § 7.2 i bestemmelser og retningslinjer for gjeldende områdereguleringsplan for 
Bukta industri- og kommunikasjonsområde.  
Når det gjelder oppstilling og bruk av kraner, vises til følgende regelverk for rapportering, registrering 
og merking av luftfartshinder:  
https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/ 

 

3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg  
Planområdet som det skal gjøres endringer i er vurdert nedenfor med hensyn til byggerestriksjonskrav 
(BRA-krav) for flynavigasjonsanleggene ved Alta lufthavn, jf. § 6 i Forskrift om kommunikasjons-, 
navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011 samt § 4 i bestemmelsene til 
restriksjonsplanen.  
Oppankring av større båter i Bukta i tråd med tilsendte tegninger medfører et BRA-krav på 22,4 moh 
gitt av navigasjonsinstallasjonen LOC11. Det er ikke oppgitt noe høyde på cruiseskipet, men Avinor vil 
tro at et så stort skip vil bryte BRA-kravet. BRA-krav for båter omfatter skrog med overbygg eksklusiv 
master og skorstein.  
Kai inkludert stormpullerter vil ikke bryte BRA-krav.  
Avinor ber om at følgende bestemmelse tas inn i områdereguleringsplanen:  
 

Krav til radioteknisk vurdering av ny cruise- og flerbrukskai  
For det største aktuelle skipet som vil ligge til kai ved cruise- og flerbrukskai, skal det sendes 
søknad om radioteknisk vurdering og godkjenning til Avinor Flysikring. Med søknaden må det 
følge nøyaktig posisjon og størrelse på skipet. Det må foreligge en positiv radioteknisk 
vurdering, før Alta Havn kan gi tillatelse til oppankring av skip på den nye kaia.  

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/flysikkerhet/luftfartshinder-oppstilling-og-bruk-av-kraner/
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4. Turbulensvurderinger  
Etablering av nye bygg/anlegg i nærområdene til rullebanen kan skape uønsket turbulens, som vil være 
uheldig i forhold til flysikkerheten. Størrelsen og plassering av tiltakene vil være avgjørende med hensyn 
til turbulenspåvirkning for rullebanen. Erfaring fra tilsvarende problemstillinger, og de vurderinger som 
er gjort, tilsier at større bygg/anlegg mv. ikke bør ha en høyde over eksisterende terreng som er større 
enn 1/35 av avstanden til rullebanens senterlinje eller dennes forlengelse. Dersom denne høyden 
overskrides, må tiltaket vurderes mht. turbulenseffekter, eventuelt ved hjelp av en turbulensanalyse. 
En slik vurdering vil ta hensyn til tiltakets utforming, lokale vindforhold (vindretning og styrke, samt 
turbulensintensitet), vanlig banebruk, hvor turbulens kan inntreffe, hvilke flytyper som kan bli påvirket, 
hvilken fase i avgang/landing kan bli påvirket, hvor ofte problemet kan oppstå, risiko for personell og 
materiell etc. Avinor vil ikke tillate et byggeprosjekt som forverrer turbulenssituasjonen ved Alta 
lufthavn, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.B.015 med tilhørende veiledning GM1 ADR-DSN.B.015 (b) og AMC1 
ADR.OPS.B.075 samt § 6 i bestemmelsene til restriksjonsplanen.  
Siden planendringen medfører at de største skipene plasseres mer i skjul av terrenget (Komsa), anser 

Avinor at det vil bli en forbedring av turbulenssituasjonen ved Alta lufthavn, forutsatt at skipsstørrelsen 

ikke øker ved flytting av kaiplassen (utover det som er vist i planmaterialet). 

 

5. Flystøysoner  
Gjeldende flystøysonekart for Alta lufthavn er for perioden 2014 – 2025 og er beregnet av SINTEF, 
rapport A27417 datert 09.12.2015, i medhold av retningslinje T-1442/2012 om behandling av støy i 
arealplanlegging.  
Til orientering er den aktuelle delen av områdereguleringsplanen som det skal gjøres endringer i, ikke 

berørt av gjeldende flystøysoner for lufthavnen. 

 

6. Avsluttende merknader  
Det er viktig av hensyn til flysikkerheten at overnevnte bestemmelse vedrørende krav til radioteknisk 

vurdering av ny cruise- og flerbrukskai (jf. punkt 3), med hjemmel i gjeldende regelverk for sivil luftfart, 

innarbeides i områdereguleringsplanen. En radioteknisk vurdering med positivt resultat for største 

aktuelle skip må være på plass før den nye kaia kan tas i bruk til sitt formål. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Avinors anmodning vedrørende bestemmelse om krav til radioteknisk vurdering er tatt inn i 

områdeplanen.  

 

Øvrige merknader tas til orientering og er gjort kjent for Alta Havn KF. 

 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, brev datert 31.08.2021 

I denne saken ser ikke Statsforvalteren at foreslåtte endringer er av slik karakter at de må underlegges 

ordinær planprosess. Statsforvalteren anbefaler å samkjøre endringene i en prosess etter pbl § 12-14 

da de bakenforliggende årsakene er sammenfallende, og kan løses med mindre endringer av 

reguleringsplanen. 

 

De vil i denne sammenheng påpeke at det ikke fremkommer av kommunens oversendelse hvilke 

instanser som er tilsendt saken på høring, og at det er kommunens ansvar å sørge for at berørte 

myndigheter forelegges saken for uttalelse. 

 

Statsforvalteren har følgende faglige kommentarer:  
I plandokumentene til områderegulering for Bukta industri- og kommunikasjonsområde er det lite 
informasjon om valgte løsninger for ny cruisehavn. Statsforvalteren anbefaler at det gis utfyllende 
informasjon om planlagte tiltak og funksjoner for havneområdet, og at det sikres god medvirkning i 
planprosessen. Dersom det skal tilrettelegges med bygninger, bør byggelinjer legges inn i plankartet.  
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FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030, jf. de nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging. 
Dette krever felles innsats fra alle deler av samfunnet. Lokale og regionale aktører er viktige for å nå 
målene. I denne saken mener statsforvalteren det er viktig å vektlegge hvordan planleggingen og 
gjennomføringen av planen kan bidra til å nå bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene. Norge 
forpliktet seg til å redusere de nasjonale klimagassutslippene med 50-55 % innen 2030. Dette krever en 
rask og omfattende omstilling i alle deler av samfunnet i tråd med de statlige planretningslinjene for 
klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. Det er derfor viktig at klimagassreduksjon og 
energieffektivisering gis prioritet i planarbeid og forprosjekt for ny cruisehavn i Alta. Løsninger som gir 
klimagevinst i form av reduserte utslipp og tilrettelegging for landstrøm bør vurderes.  
De ulike alternativene for energiforsyning for cruisebåthavna; elektrisitet og/eller fossil forbrenning, 
må utredes med omsyn til forurensing, og vurderes opp mot teknisk forskrift (TEK17) og 
Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442. Er det 
avbøtende tiltak som må gjennomføres for å overholde anbefalte grenseverdier for støy, må dette 
innarbeides i planbestemmelsene.  
 
Vi minner også om bærekraftsmål 11- bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12 - ansvarlig forbruk og 
produksjon, og legger ved nyttige linker til Miljødirektoratet, Direktoratet for forvaltning og 
økonomistyring og Enova med informasjon og veiledning om klimavennlige bygg og anleggsplasser, 
grønne innkjøp og støtteordninger.  
 

Statsforvalteren gjør oppmerksom på at selv om endringene tas etter forenklet prosess vil likevel de 

ordinære reglene om kunngjøring av reguleringsplaner gjelde. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Administrasjonen følger Statsforvalterens anbefaling om å samkjøre endringene i en prosess etter pbl 

§ 12-14. 

 

Etter høringsperioden har administrasjonen innhentet tilleggsopplysninger fra Alta Havn. Dette er 

utfyllende informasjon om planlagte tiltak og funksjoner for havneområdet. Alta havn KF planlegger å 

bygge ny cruise og flerbrukskai. Tiltaket består av to hoveddeler som er utfylling for bussoppstilling og 

kai med bakområde. I tillegg skal det etableres infrastruktur for sikring og adgangskontroll (ISPS), 

landstrøm, vann, avløp, og avfallshåndtering. I planleggingen av ny cruise- og flerbrukskai har Alta 

havn KF gjennomført forprosjektet «Totalentreprisegrunnlag for ny cruise- og flerbrukskai». I dette 

prosjekter er det utført kartlegginger og utredninger for de forhold som berøres ved en fremtidig 

søknad og utbygging. Prosjektet hadde som mål å avdekke og redusere risiko før utbygging, og å 

klargjøre tiltaket for utlysning av anbudskonkurranse. Dette forprosjektet legges som vedlegg til 

områdeplanens planbeskrivelse. Videre er det administrasjonens vurdering at det ikke er behov for 

byggelinjer i plankart slik Statsforvalteren foreslår. 

 
Det er satt av plass for landstrømanlegg til å forsyne cruiseskip når de ligger ved kai. Det planlagte 
landstrømanlegget vil kunne forsyne med 6,6 kV eller 11 kV (50-60Hz), og dermed dekke behovet til 
alle mellomstore og store skip. De største cruiseskipene som anløper Alta i dag har et forbruk mens de 
ligger ved kai på opptil 30 tonn diesel. Å koble disse skipene til landstrøm gir dermed en potensiell 
reduksjon på over 90 tonn CO2 utslipp per døgn/skip. I ett normalår har Alta ca. 30 cruiseskip til kai 
med en gjennomsnittlig liggetid per skip på over 24 timer. Både antallet og størrelsen på skip er økende. 
Ny kai med landstrømanlegg er derfor et vesentlig bidrag til å nå bærekraftsmål 13. Etablering av 
landstrøm vil videre åpne muligheter for ladestasjoner for buss og andre kjøretøy mens de står på 
oppstillingsplass. Alta havn ser for seg at ikke bare skipene men også den øvrige logistikken knyttet til 
cruiseanløp blir elektrifisert. Dette vil senke både utslipp og redusere støy fra området. 
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Grenseverdier for støy er allerede innarbeidet i områdeplanens bestemmelser og det forutsettes at 

støyfaglig utredning utarbeides i forbindelse med byggesaksbehandling der det ikke foreligger 

plankrav. Det opplyses i oversendte tilleggsopplysninger fra søker at det er gjennomført støyutredning 

i forprosjektet. Støyutredningen viser at forventet støy fra havnen er lavere, eller omtrent samme nivå 

som eksisterende trafikk. Ved etablering av landstrømanlegg vil havnestøy om natten forsvinne og 

generelt redusere havnestøyen i området. Utredning og eventuelle støyreduserende tiltak følges opp i 

byggesak. 

 

Alta kommune har for øvrig utarbeidet og vedtatt en innkjøpsstrategi hvor et av hovedmålene i 

strategien tar for seg FNs bærekraftmål, herunder bærekraftsmål 11- bærekraftige byer og 

lokalsamfunn, 12 - ansvarlig forbruk og produksjon. Kommunen skal vise samfunnsansvar gjennom sine 

anskaffelser og skal være en synlig pådriver for å sikre bærekraftige anskaffelser og påvirke leverandør- 

og produktutvikling i en miljøriktig retning. 

 

Til opplysning har administrasjonen nå endret sine rutiner slik at det fremover vil fremkomme i 

høringsbrev og vedtaksbrev hvilke instanser som er tilsendt saken, men det kan bekreftes at berørte 

myndigheter er forelagt denne konkrete sak for uttalelse. 

  

Administrasjonen vil følge ordinære regler om kunngjøring av reguleringsplaner. 

 

 

Statens vegvesen, brev datert 23.08.2021 

Som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor 
vegtransport har Statens vegvesen følgende merknader til søknad om endring av områdeplan.  
 

Etablering av en ny cruise- og flerbrukskai i Bukta vil medføre økt busstrafikk langs fv. 7984 til kryss E6, 

en strekning som mangler løsning for myke trafikanter. Det bør gjøres en vurdering av 

trafikksikkerheten for myke trafikanter på strekningen. Og om det skal inn rekkefølgebestemmelser for 

å ivareta trafikksikkerheten langs fv.7984. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Det er gjort beregninger på hvor mye ÅDT øker på Fv. 7984 på strekningen mellom kai og kryss til E6 

(støyvurdering, Rambøll). Logistikken til og fra skip er i all hovedsak transport av passasjerer. Antall 

passasjerer er derfor bestemmende for økningen i ÅDT. I beregningen er det lagt til grunn skip som tar 

fra 1 000 til 3 500 passasjerer. Beregningen viser at ÅDT øker med mellom 5% og 19% (henholdsvis 115 

og 400 passeringer) i døgnet den tiden skip ligger til kai, Største skip som har anløpt Alta har hatt 2 050 

passasjerer, og snittet for skip som anløper neste to år er rundt 1 500 passasjerer. Det betyr at økning 

i ÅDT mest sannsynlig ligger nedre del av intervallet for beregningen. Økning i ÅDT gjelder kun de 

døgnene det er skip til kai, og dette vil sannsynligvis ikke overstige 60 døgn/år. Økningen i trafikk i 

forbindelse med cruiseanløp anses som marginal, og administrasjonen vurderer at det ikke utløses 

behov for tiltak langs strekningen. 

 

Dagens situasjon ved havneområdet er ikke optimal ved anløp av skip. Da spesielt med tanke på 

cruiseskip og ilandføring av passasjerer. Arealknapphet i dagens havneområde fører til at busser og 

andre kjøretøy må benytte vegareal langs fv. 7984 samt næringsareal på motsatt side av veien som 

parkerings- og manøvreringsareal. Passasjerer må derfor ut på veien eller over veien for videre 

transport. Med endringen vil man forbedre trafikksikkerheten langs fylkesvegen. Man vil oppnå en 

ryddig og oversiktlig situasjon ved å tilrettelegge for bussoppstilling og manøvreringsareal inne på 

havneområdet slik at man unngår konflikt mellom trafikk på fylkesvegen og logistikk knyttet til anløp.  
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Kystverket, brev datert 31.08.2021 

Kystverket har ingen merknader til søknaden. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Tas til orientering. 

 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune, brev datert 31.08.2021 

Tilknytning til fylkesveg 7984, Amtmannsnesveien  
Vi gjør oppmerksom på at veglovens byggegrense er 50 meter målt fra senter på fylkesvegen (§ 29). 
Det må ikke gjennomføres/tilrettelegge for tiltak innenfor byggegrensen, eksempelvis parkering, fast 
lagring osv. Byggegrensen kan fastsettes nærmere i dialog med fylkeskommunen.  
Tiltaket må gjennomføres på en slik måte at vegkroppen og tilhørende vegarealer ikke blir berørt og at 
stabiliteten i vegarealene ikke forringes.  
 

Kulturminnevern 

Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i arealplanlegging jf. lov 
om kulturminner av 1978 og PBL av 2008.  
Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. Så langt vi 
kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.  
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Det påminnes derfor om aktsomhetsplikten. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Tilknytning til fylkesveg: 

Områdeplanen har allerede fastsatt byggegrenser jf. bestemmelsenes pkt. 3.9. Veglovens byggegrense 

er derfor ikke relevant.  

Administrasjonen forutsetter at tiltaket gjennomføres på en slik måte at vegkroppen og tilhørende 

vegarealer ikke blir berørt og at stabiliteten i vegarealene ikke forringes. Disse forhold ivaretas videre i 

byggesaken. Med bakgrunn i foreliggende forprosjekt vurderer ikke administrasjonen at eksisterende 

veganlegg blir berørt i særlig negativ grad.  

 

Kulturminnevern: 

Tas til orientering. Forholdet til aktsomhet er ivaretatt i bestemmelsenes pkt. 3.13 Kulturminner. 

I tillegg ivaretas eventuelle marine kulturminner i bestemmelsenes pkt. 5.5 e). 

 

 

Norcem AS v/advokat Carl Fredrik Hestbek, brev datert 27.08.2021 

To nye stormpullerter.  
Antas ikke å ha noen betydning for Norcems virksomhet.  
 
Flytting av formålsgrensen for havneområde.  
Det er positivt også for Norcems skip som da også blir liggende innenfor havneområdet ved lossing.  
 
Utfylling i sjø.  
Jeg oppfatter det slik at nyvunnet areal skal tjene bussoppstillingsplasser for cruiseskip.  
Det oppfattes som en god løsning slik at areal rundt Norcems silo (på andre siden av vegen, ikke blir 
belastet med bussparkering).  
 
Generelt.  
Ellers vises til merknad Norcem sendte 07.11.2014 til områdereguleringsplanen.  
Både ved bruk av kai for cruisebåter med liggetid og ved arbeider med tiltakene er det viktig at anløp 

av Norcems sementskip hensyntas. Om sementskipene ikke får losset eller blir hindret, så vil ikke bare 
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Norcem bli skadelidende. Likeså mye vil det kunne oppstå store problemer for viktige byggeprosjekter 

i distriktet som ikke får levert sement slik de ønsker det. Det må vi klare å unngå. 

 

Administrasjonens kommentar: 

Administrasjonen har ikke fått inntrykk av at en ny cruise- og flerbrukskai vil føre til at Norcem, eller 

andre aktører, blir skadelidende. For å ivareta Norcems interesser anbefales det imidlertid at det 

opprettes dialog med Alta Havn KF og at det inngås en avtale som sikrer forutsigbar drift. 

 

 

Vurdering 

Plan- og bygningslovens § 12-14 åpner for å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når 

endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene 

i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Dersom endringen får 

konsekvenser av vesentlig betydning for andre saker eller interesser som gjør at det er nødvendig å se 

endringen i en større sammenheng, vil det ikke være aktuelt å behandle den som en endring med enkel 

prosess. 

 

Hovedrammene i planen 

Bukta i Alta er et strategisk viktig næringsområde med stort potensial for videre utvikling, spesielt på 
grunn av den unike samlokaliseringen av kommunikasjonsmidler i luft, på sjø og veg. Dette er et 
potensial som Alta kommune ønsker å utnytte i større grad enn det som er tilfellet i dag. Derfor er det 
utarbeidet en områderegulering som gir muligheter til å styrke og utvikle Bukta-områdets funksjon 
som industri-, kommunikasjons- og logistikknutepunkt. Formålet med planen er å sikre 
utvidelsesmuligheter for de virksomheter som har behov for å være lokalisert i dette strategisk meget 
viktige området i Vest-Finnmark.  
 

Havneplanen var en av planene som lå til grunn ved utarbeidelse av områdeplanen. 

Havneplanen er utarbeidet for å beskrive en felles strategi og utvikling for Alta kommune, Alta havn 
og næringslivet i Alta. I den forbindelse er intensjonen å styrke Bukta sin posisjon i et regionalt 
reiselivsperspektiv. Planens hovedinnsatsområder er å utvikle Alta som Finnmarks 
kommunikasjonssenter, satse på tidsmessige liggehavner/marinaløsninger, etablere tidsmessig 
sjøverts kommunikasjon til øvrige deler av Vest-Finnmark, samt tilrettelegge for nye industriområder 
for næringsutvikling innen gods og fiskeri. For Alta havn og områdene ved Bukta innebærer dette blant 
annet at ledig areal øremerkes til sjø-rettet industri og tilrettelegging for økt persontrafikk ved 
realisering av tidsmessige infrastrukturløsninger for hurtigbåter, passasjerskip og cruiseskip 
 

Endringen er innenfor hovedrammene i planen og vurderes som et nødvendig grep for å realisere 

planens intensjoner. 

  

Konsekvenser av vesentlig betydning for andre saker eller interesser 

Avinor 

Avinor har bekreftet at endringen ikke medfører problemer for Alta lufthavn. Den foreslåtte 

oppankringsplasseringen medfører ingen problemer hindermessig for Alta lufthavn og er å anse som 

en forbedring sett i forhold til dagens oppankring, samt at det vil bli en forbedring av 

turbulenssituasjonen ved flyplassen. Av hensyn til flysikkerheten er bestemmelse vedrørende krav til 

radioteknisk vurdering av ny cruise- og flerbrukskai, med hjemmel i gjeldende regelverk for sivil luftfart, 

innarbeidet i områdereguleringsplanen etter anmodning fra Avinor. 

 

Trafikksikkerhet  
Logistikken til og fra skip er i all hovedsak transport av passasjerer. Økningen i trafikk i forbindelse 

med cruiseanløp anses som marginal, og administrasjonen vurderer at endringen ikke utløser behov 



Side 10 av 10 

for tiltak langs strekningen. Med endringen vil man imidlertid forbedre trafikksikkerheten langs 

fylkesvegen i området ved havna. Man vil oppnå en ryddig og oversiktlig situasjon ved å tilrettelegge 

for bussoppstilling og manøvreringsareal inne på havneområdet slik at man unngår konflikt mellom 

trafikk på fylkesvegen og logistikk knyttet til anløp. 

 

Støy  
Grenseverdier for støy er allerede innarbeidet i områdeplanens bestemmelser og det forutsettes at 

støyfaglig utredning utarbeides i forbindelse med byggesaksbehandling der det ikke foreligger 

plankrav. Det opplyses i oversendte tilleggsopplysninger fra søker at det er gjennomført støyutredning 

i forprosjektet. Støyutredningen viser at forventet sumstøy fra havnen er omtrent samme nivå som 

eksisterende trafikk. Ved mest støyende scenario forventes en økning på 3 dB eller mer for èn bolig, 

og en økning på 3 dB for ca. 25 boliger. Det understrekes at støybidraget fra havnen da vil gjelde de 

dagene det er skip til kai, og dette vil sannsynlig ikke overstige 60 døgn pr. år. Kjøring til og fra skip 

skjer også hovedsakelig på dagtid og ettermiddagstid. Ved etablering av landstrømanlegg vil havnestøy 

om natten forsvinne og generelt redusere havnestøyen i området. Utredningen og eventuelt behov for 

støyreduserende tiltak for aktuelle boliger i området følges opp i byggesak. 

 

Næringsaktører 

Med bakgrunn i høringssvar vurderer administrasjon at endringen ikke vil medføre konsekvenser av 

vesentlig betydning for næringsaktører i området. Sammenliknet med dagens situasjon og 

eksisterende anlegg ser endringen ut til å ha positiv betydning for enkelte aktører. 

 

FNs bærekraftsmål 

Klimagassreduksjon og energieffektivisering er gitt prioritet i forprosjekt for planlagt tiltak. Tiltaket 

tilrettelegger for landstrøm som gir klimagevinst i form av reduserte utslipp. Gjennomføringen av 

planen kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål 13 – stoppe klimaendringene. 

 

Natur og friluftsområder 

Vurderes ikke berørt av endringen. 

 

Miljø  
Områdeplanen stiller allerede krav om evt. behov for tillatelse etter forurensingsloven, samt 

bestemmelser i forhold til miljøsikring i Altafjorden. 

 

Vurdering etter naturmangfoldloven (nml.) 

I henhold til naturmangfoldlovens (nml.) § 7 skal prinsippene i nml. §§ 8-12 legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Det er planadministrasjonens vurdering at 

naturmangfold og økosystemer ikke vil bli nevneverdig berørt av omsøkte endring. En videre vurdering 

etter naturmangfoldlovens §§ 8-12 anses derfor ikke relevant i denne saken. 

 

Konklusjon 

Endringen er i høyeste grad innenfor hovedrammene av planen og påvirker ikke gjennomføringen av 
planen for øvrig. Endringen vurderes ikke å skape konsekvenser av vesentlig betydning for andre saker 
eller interesser som gjør at det er nødvendig å se endringen i en større sammenheng. 
Søknaden kan derfor behandles som en endring gjennom forenklet prosess, jf. plan- og bygningslovens 

§ 12-14.  

 

Med hilsen 

Alta kommune 
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Veslemøy Grindvik Lise Amundsen 
avdelingsleder plan arealplanlegger 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 

 

Vedlegg 

1 Oppdatert plankart 

2 Oppdaterte bestemmelser 

3 Nytt vedlegg 11.7_Forprosjekt for ny cruise- og flerbrukskai - Tegninger og funksjonsbeskrivelse 

 

 

Mottakere: 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Troms og Finnmark Fylkeskommune 

Sámediggi - Sametinget 

Statens vegvesen 

Avinor AS 

Kystverket Troms og Finnmark 

Fiskeridirektoratet region Nord 

NVE Region nord 

ALTA HAVN KF 

ALTA FISKERISERVICE AS 

FINNMARK GJENVINNING AS 

ANDERSEN ARBEIDSDYKKING AS 

STEIN DESIGN AS 

NORCEM AS ADMINISTRASJON 

CIRCLE K NORGE AS 

FINNMARKSEIENDOMMEN 

 

 

  


