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Innledning v/Alta kommune og forslagsstiller 
 

• Se vedlegg for presentasjon av innhold i planprogram og konsekvensutredning. 

• Grustaket i nord ble startet opp på 60/70-tallet, og har vært i drift siden.  

• Planarbeidet går langt tilbake i tid, og masseuttaket har vært avsatt i kommuneplan siden 
2001. Uttak ble etablert ved Jordfallet på bakgrunn av ønske om å sentralisere uttak av sand 
og grus i Alta. 

• I etterkant er drikkevannskilden for Alta by etablert i samme område. Dette har vært 
hovedproblemet i planprosessen. 

• Reguleringsplanprosess for nordlige del av området ble startet opp i 2001. Detaljregulering 
ble vedtatt i 2020.  

• Kommunen har for 1 år siden etablert en reservebrønn for drikkevann, som ligger ved siden 
av eksisterende hoved vannforsyning.  

• Steinbrudd helt i sør ble etablert på 80 tallet. Området er ikke regulert. Betydelig 
uttaksvirksomhet i mange år. Godkjent driftsplan for begge foretakene.  

• Viktig for Alta å ha forutsigbar tilgang på sand og grus. Bakgrunn for at lastebilsentralen har 
startet opp prosess for å regulere resterende områder avsatt til masseuttak i 
kommuneplanens arealdel.  

• 2 forslagsstillere – Alta Lastebilsentral AS (sand og grus), Asbjørn Simensen AS (steinbrudd). 
Varsler oppstart av reguleringsplan snart.  

• Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning: 
o KU for drikkevannskilden  
o KUVA for verdensarv Struves Meridianbue 
o Landskapsmessig vurdering  
o Naturmangfold 
o Friluftsliv – området er mye brukt til friluftsliv  
o Støy og støv – tett opp mot noen få boliger  

 

Innspill fra sektormyndighetene  
 

Statsforvalter  
• Enig i vurdering om konsekvensutredning og planprogram, og løpet som er lagt opp i 

planprosessen. 

• Tilgjengelig for spørsmål dersom det kommer opp tema som berører Statsforvalter videre i 
arbeidet. 

mailto:alma.thuestad@niku.no
mailto:nora.furan@niku.no
mailto:thomas@finnmarksand.no
mailto:tad@hrprosjekt.no


 

NVE  
• Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for vassdrag. Dette må vurderes i 

forhold til uttaksområdet.  

• Nettanlegg går ved siden av planområdet som man må være obs på. 

• Kvikkleireutredning ikke nevnt i presentasjonen, og er ikke påkrevd. Men kantsonen mot 
vassdraget og mot skråning bør opprettholdes både for landskapshensyn, og for å minske 
erosjonsfaren. 

• Kommentar fra forslagsstiller: Erosjon og randsonen mot Altaelva er diskutert, og vil bli 
vurdert.  

 

Direktoratet for mineralforvaltning  
• Bra at det lages en reguleringsplan for masseuttaket, men viktig at planen ikke endrer 

forutsetningene for videre uttak. Dersom man ønsker å utvide senere, er det viktig at planen 
ikke endrer forutsetningene eller hindrer videre utvidelse av uttaket. Dette med hensyn til å 
utnytte ressursene som er der. 

• En videre utvidelse av uttaket vil kreve ny konsesjon. 

 

Mattilsynet  
• Opptatt av at utvidelsen tar hensyn til drikkevannskilden.  

• Vannkilden er helt unik, da det ikke er rensing på vannet. Blir derfor viktig at vannkvaliteten 
beholdes. 

• Blir viktig å holde seg til de forutsetninger og krav som departementet stilte i forbindelse 
med innsigelsessaken.  

• Er også opptatt av konsekvensene som man ikke ser i landskapet. Viktig med god kunnskap 
om massene som ligger under hele planområdet, bla. hvor tykk/mektig den umettede sonen 
ned mot grunnvannet er. Viktig å sikre at nok masser er igjen slik at vannet som sildrer 
igjennom er renset før det når grunnvannet. Blir viktig å vurdere om kote 45 er holdbar. 

 

Vannressursforvaltning, fylkeskommunen  
• Støtter vurderingene om konsekvensutredning for drikkevannskilden. Fint at det legge opp til 

god dialog med mattilsynet. 

• Bør i større grad gjøres vurderinger i forhold til vannmiljø og vannforskriften for 
vannforekomst Alta elva nedenfor Eiby bekkefelt, som kan påvirkes negativt av tiltaket. Deler 
av denne vannforekomsten er tilknyttet Alta elva som er et nasjonalt laksevassdrag og verna 
vassdrag. Ønsker konkret vurdering om hvordan vannforekomstenes miljømål kan påvirkes. 

• Ny presisering om vannforskriftens §12 i plansaker: 
https://www.vannportalen.no/aktuelt/2021/nye-presiseringer-om-bruk-av-vannforskriftens-
-12/  

 

Samferdsel, fylkeskommunen  
• Innhold i trafikkanalyser, og forhold som bør komme fram i planen:  

o Beskrive dagens trafikale forhold, og konsekvensene som tiltaket kan ha for de 
trafikale forholdene.  
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o Bør gjøres kapasitetsberegninger for de ulike trafikantgruppene, og det trafikale 
mønsteret i/til/fra området. 

o Trafikale konsekvenser for omkringliggende mht. trafikksikkerhet. 

• Bør vurderes på om krysset mellom Raipasvegen og Strandvegen skal utformes som et 
kanalisert kryss ut fra kravene satt i vegnormalen. Bør vurderes om det skal stilles 
rekkefølgekrav dersom dette er tilfelle. 

• Ved avgrensningen mellom Strandveien og Jordfallet masseuttak kommer avkjørselen skrått 
mot strandveien, som kan skape trafikkfarlige situasjoner. Avkjørselen må utformes i 
henhold til vegnormaler. 

• Vedr. parkeringsplassen i planområdet: kartbilder tyder på at inn/ut- kjøringen til 
parkeringsplassen ikke er opparbeidet i henhold til kravene.  

• Ved Vegbakken har fylkeskommunen satt av midler til kjettingplass. En del tungtrafikk som 
setter seg fast der. 

• Raipasvegen er veldig smal og brukes som skoleveg. Gjort tiltak for å forbedre 
trafikksituasjonen.  

• Kommentar fra forslagsstiller: det er sett på vegtraseen i forhold stigningsforhold og adkomst 
til masseuttaket. Når forslag til planprogram kommer ut på høring tas det med skisser som 
viser løsningsforslag. 

 

Friluftsliv, fylkeskommunen 
• Tilgjengeligheten til friluftsområdene viktig å ta hensyn til.  

 

Plan, fylkeskommunen  
• Andre tiltak, som driftsbygninger og andre velferdsbygg bør også vurderes om det er behov 

for.  

 

Verdensarv, fylkeskommunen  
• Ønsker god dialog videre med NIKU og tiltakshaver.  

• Viser til innspill som ble gitt om verdensarven ved planoppstartsmøte i fjor. Disse innspillene 
er fortsatt gjeldende.  

• Fint at man skal utrede tema som landskap, støy og støv, adkomstvegen til området for 
verdensarven. Viktige tema for bevaring av verdier for verdensarven. 

• KUVA er en stor utredning, kan derfor kalles en konsekvensutredning for verdensarvverdiene 
istedenfor. Litt forskjell på hva som er KU i Plan- og bygningsloven, og det som er en KUVA. 
Kommer tilbake til hvordan KUVA passer innenfor KU-prosessen i plan- og bygningsloven.  

• Viktigste er å få en god utredning i forhold til påvirkning på verdensarven, og avbøtende 
tiltak.  

 

NIKU  
• Kommer til å legge stor vekt på kontakten med kulturminnemyndighet og 

verdensarvkoordinator.  

• Friluftsliv og støv/støy blir viktige tema. 

 



Skriftlig innspill fra arkeolog, fylkeskommunen 
Mitt innspill til Jordfallet er at det vi kjenner til det ble funnet redskap ved oppbrytning i 20-årene fra 
en steinalderboplass og muligens en grav på Moen, den tilgrensende gården til reguleringa. Det er 
uvisst hva slags utstrekning denne har og om det er noe sjans for at noe er igjen av den. Den ligger 
rundt 70 moh (9000-9500 år siden).  
  
Det er derfor mulig vi kommer til å trenge kulturminnebefaring i sammenhengen, men dette må 
vurderes litt nærmere først. Basert på denne lokaliteten må vi vurdere om det er noen del av 
landskapet som kan ha huset boplasser rundt 70 moh. Det er ikke gitt vi finner potensialet for det, 
men muligheten er tilstede grunnet disse tilgrensende funnene. Dette vil i så fall bli nevnt på 
høringsrunden. 
  

Diskusjonsrunde  

 

Alta kommune:  
• For drikkevannskilden er det en gjeldende restriksjonssone. Før reservedrikkevannskilden 

kan tas i bruk må restriksjonssoneplanen revideres. Parallelt med denne planen må det 
derfor være en revisjon og oppdatering av bestemmelsene og kart knyttet til 
restriksjonssonen.  

o Kommunen er nå i en kartleggingsprosess for nye restriksjonssoner. 

• Vedr. etterbruk av området. Blir viktig å få avklart hva området skal brukes til etter uttakene. 
Ønskes avklart i denne planprosessen.  

• Alta kommune kommet langt i å presentere planer i 3D. Denne planen skal også legges inn i 
3D modell.  

• Strandvegen: må lages en utbyggingsavtale for økonomiske rammebetingelser parallelt med 
reguleringsplanen. Kan til en viss grad kan berøre kulturminneinteressene i forhold til 
tilrettelegging til verdensarv-området. De investeringene som skal gjøres med oppgradering 
av parkering etc. vil være aktuelt å diskutere i forhold til økonomiske bidrag for 
tilrettelegging. 

 

 

 

  


