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1. Innledning 
 
 

Arbeidet med vannforvaltningen er nedfelt i vannforskriften. Vannforskriften er den 
norske 
gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann, som Norge har sluttet seg til 
gjennom EØS-avtalen. Tiltaksprogrammet har som formål å belyse hvilke tiltak som er 
nødvendig for at vannforekomstene skal nå miljømålet om «god tilstand». Tilsvarende 
var formålet med dokumentet «Hovedutfordringer» å utdype utfordringene for 
vannområdet. Arbeidet i vannområdet skal resultere i faglige innspill til den regionale 
vannforvaltningsplanen. 
 
Vannområdet Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya (figur 1) er et av tretten 
vannområder i Troms og Finnmark vannregion. Vannområdet ligger i Vest-Finnmark 
og omfatter arealer i kommunene Kautokeino, Alta, Loppa og Hasvik, samt mindre 
deler av kommunene Nordreisa og Kvænangen. Avgrensningen følger først og fremst 
nedbørfeltet til det største vassdraget i vannområdet, Alta-Kautokeino vassdraget. 
Østsiden av Altafjorden og de østligste delene av Kautokeino kommune inngår ikke. 
 
Vannforvaltningsarbeidet i vannområdet har pågått siden 2011, gjennom flere 
prosjektperioder. Vi er nå inne i den tredje prosjektperioden, som er lagt til 2019-2021. 
Prosjektperiodene samsvarer med de regionale vannforvaltningsprosessene. 
 
Tiltaksprogrammet inneholder en oppdatert oversikt over tiltak i vannområdet. 
Utarbeidelse av dette dokumentet er basert på møter med sektormyndighetene, 
arbeidsmøter med vannregionmyndigheten og de andre vannområdekoordinatorene i 
regionen, samt befaringer og prøvetaking av enkelte vannforekomster. 
 
Dokumentet er godkjent av vannområdeutvalget 26.august 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Rushfeldt 
Vannområdekoordinator  
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2. Om tiltaksprogrammet 
 

 
Vannforskriftens § 25 definerer tiltaksprogrammets utarbeidelse og innhold. 
Hovedmålsettingen til tiltaksprogrammet er beskrevet i § 25 og vedlegg VI i 
vannforskriften:  
 
«Tiltaksprogrammet skal være sektorovergripende og skal bygge på gjennomførte 
analyser og vurderinger. Tiltaksprogrammet skal også være i overensstemmelse med 
nasjonale føringer og statlige planretningslinjer gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven § 6-2». 
 
Det lokale tiltaksprogrammet er utarbeidet av vannområdekoordinator i samarbeid 
med vannområdeutvalget, kommunene og andre aktuelle sektormyndigheter. De 
lokale tiltaksprogrammene fra hvert vannområde er vedlegg til det regionale 
tiltaksprogrammet og vannforvaltningsplanen for Troms og Finnmark vannregion. 
Regionalt tiltaksprogram utarbeides av vannregionmyndigheten i samarbeid med 
vannregionutvalget. 
 
Tiltaksprogrammet beskriver hvordan de fastsatte miljømålene for vannforekomstene 
kan oppnås innen utgangen av 2027, eller ved et senere tidspunkt dersom det er gitt 
utsatt frist, jamfør § 9 i vannforskriften. Mindre strenge miljømål kan også fastsettes 
dersom vilkårene definert i § 10 i vannforskriften oppfylles. Ansvar for oppfølgingen av 
vannforskriften er lagt til ulike sektormyndigheter. Dette innebærer at forvaltnings-
planer og tiltaksprogrammer skal følges opp sektorvis og med sektorenes eksisterende 
virkemidler. 
 
Tiltaksprogrammet omfatter miljøforbedrende og forebyggende tiltak for vann-
forekomster som er i risiko for ikke å nå miljømålet innen 2027, og forebyggende tiltak 
for vannforekomster som allerede oppfyller standard miljømål men som står i fare for 
å få forringet miljøtilstand. 
 
Det lokale tiltaksprogrammet er basert på de lokale hovedutfordringene i vann-
områdene. Sektormyndigheter og kommuner har med bakgrunn i dette utredet forslag 
til tiltak innenfor sine ansvarsområder, og har bidratt til kunnskapsgrunnlaget som 
danner utgangspunktet for fastsettelse av miljømål. 
 
 
Som en del av planprosessen skal det gjennomføres en formell høring, fra 31. 
desember 2020 til 31.mars 2021, og inkluderer følgende dokumenter: 
 

 Regional vannforvaltningsplan med tiltaksprogram og konsekvensutredelse 

 Regionalt handlingsprogram 
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2.1. Vannområdet vårt 
 

 
For vannområdet Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya er arbeidet organisert i et 
treårig interkommunalt prosjekt: «Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya vannområde 
2019-2021».  Deltakerkommunene er Alta, Kautokeino og Loppa, og det daglige 
administrative arbeidet utføres av en prosjektleder i stillingsprosent tilsvarende 30 %. 
Prosjektet har som målsetting å samordne vannforvaltningen lokalt i vannområdet, 
herunder samordne kommunenes og regionale myndigheters innsats for å bedre 
miljøtilstanden i vannforekomstene.  
 
 

 
Figur 1: Kart over vannområde. 
 
 
 
Styringsgruppa er i dag organisert med en representant fra hver kommune. I tillegg er 
det et vannområdeutvalg med representanter fra lag og foreninger. Hensikten med 
vannområdeutvalget er å sikre medvirkning og lokal forankring i arbeidet som blir gjort 
i vannforvaltningen. Kommunene skal selv sørge for at det gjennomføres tiltak for å 
bedre vannmiljøet i risikovann der de er forurensningsmyndighet, og vannområde-
koordinatoren skal legge til rette for at dette blir gjort på en kostnadseffektiv og 
gunstig måte. Dette innebærer å legge til rette for arbeidet i vannforvaltningen med 
organisering, utarbeide dokumenter i vannområdet, hjelpe kommunen med det 
miljøfaglige beslutningsgrunnlaget, rapportering og prioriteringer og fungere som et 
bindeledd mellom kommunene og andre sektormyndigheter. 
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Brukerinteresser som knytter seg til vannforekomster og vannmiljø 
 
 

Vannområdet rundt kommunene Alta, Kautokeino og Loppa omfatter de mest 
befolkede områdene i Vest-Finnmark, og det er store brukerinteresser knyttet til nesten 
hele vannområdet.  
 
Brukerinteressene i vannområdet er: 
 

 næringsinteresser knyttet til akvakultur, vannkraft, fiskeri, gruvedrift, landbruk, 

turisme og reindrift 

 lokale interesser knyttet til friluftsliv, bading, fiske og høsting av 

utmarksressurser 

 brukerinteresser/sektorinteresser knyttet til vannforsyning/drikkevann, 

transport, avløp, flomsikring m.m. 

 

 

   
 

   
 
Figur 2: Bildene viser eksempler på brukerinteresser i vannområdet, som friluftsliv, fiskeri, akvakultur og 
vannkraft. Foto: Miljø, park og idrett, Alta kommune. 
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3. Miljøtilstand og miljøutfordringer 
 

3.1 Økologisk og kjemisk tilstand til vannforekomster i vannområdet 
 
 

Økologisk tilstand baseres på tilstand for økologiske kvalitetselementer, og er et 
uttrykk for tilstanden når det gjelder sammensetning og virkemåte for økosystemet i 
en forekomst av overflatevann. Den blir satt etter prinsippet om at det dårligste 
kvalitetselementet i den gjeldende vannforekomsten bestemmer. 
 
Vannområdet har store arealer som er upåvirket av menneskelig aktivitet, så det er 
grunnlag for å anta at mye av overflatevannet har svært god eller god økologisk 
tilstand (figur 3). En grundigere gjennomgang av økologisk og kjemisk tilstand til 
vannforekomster i vannområdet, samt endringer i miljøtilstand fra 2011 frem til i dag, 
finner du i dokumentet Hovedutfordringer i vannområde Alta, Kautokeino, Loppa og 
Stjernøya. 
 
 
 

 
Figur 3: Oversikt over økologisk tilstand i overflatevann i vannområde Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya. 
Kilde: Vann-nett 25.august 2020. 

 
 
 

Kjemisk tilstand bestemmes ved konsentrasjon av miljøgifter. Dette er stoffer som er 
giftige og ofte lite nedbrytbare i det akvatiske miljøet. For å oppnå god kjemisk tilstand 
i vann skal grenseverdier for miljøgifter i vann ikke overskrides i vann, sedimenter og 
biota. Kjemisk tilstand er i all hovedsak ikke kartlagt, kun 2,8% av vannforekomstene 
har kartlagt kjemisk status. Av 1087 vannforekomster har 31 kartlagt kjemisk tilstand. 
Kjemisk tilstand er i hovedsak kartlagt hvor det er mistanke om forurensning av 
miljøgifter. 
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3.2 Hovedutfordringer i vannområdet 
 
 

Hovedutfordringene for vannmiljøet i er de viktigste menneskeskapte påvirkningene 
som gjør at vannforekomstene ikke har god miljøtilstand. Oversikt over de viktigeste 
påvirkningsfaktorene kan sees i figur 4. 
 
De vanligste påvirkningsfaktorene i dette vannområdet er avløp og jordbruk, men disse 
påvirker stort sett vannforekomstene i liten grad. Vannkraft er den faktoren som 
påvirker flest vannforekomster i stor grad. Påvirkning av introduserte arter og 
sykdommer skyldes hovedsakelig kongekrabbe og pukkellaks. Artene er oppført på 
artsdatabankens fremmedartsliste for 2018 med svært høy risiko. I Vest-Finnmark 
betraktes kongekrabben som en fremmed art og det foregår desimeringsfiske, og ellers 
fritt fiske. 
 
 
 
 

 
 
Figur 4: Oversikt over de 10 største påvirkningsgruppene i vannområde Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya. 
Kilde: Vann-Nett 30.september 2019.   
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4. Forslag til tiltak innenfor kommunalt ansvarsområde 
 
 

4.1 Avløpsvann 
 

Tilstand og utfordringer 
 
 
Generell informasjon 
 
Det er to renseanlegg i Alta kommune, på 10 000 pe hver. Flere avløpsrør er blitt koblet 
på renseanleggene de siste årene. Det er et hovedrenseanlegg i Kautokeino sentrum, 
godkjent for 2000 pe. 4 stk minirenseanlegg og 9 stk infiltrasjonsanlegg rundt omkring 
i kommunen. Alle disse er av mindre størrelser.  
Det er ingen renseanlegg i Loppa kommune da hvert bebodd område er det under 
1000 pe. Prosess for å utarbeide ny hovedplan avløp er i gang, og skal gi større oversikt 
over hva som må prioriteres i nær fremtid. 
Oppgraderinger i eksisterende avløpsanlegg krever finansiering gjennom gebyrer fra 
abonnentene gjennom selvkost. Dette må vedtas politisk i kommunestyret. 
 
Utfordringer 
 
Det kastes søppel i avløpet, noe som kan medføre driftsstans på anleggene, spesielt 
våtservietter og kluter kan være kritisk. Innlekking av overvann/flomvann i perioder.   
 
Det er per i dag svært dårlig dokumentasjon av avløpsnettet i Loppa, dette gjelder 
spesielt Øksfjord. 
 
 
Lovverket og nasjonale føringer 
 

Nasjonale føringer, gitt 19.mars 2019, gir retningslinjer til hvordan kommunene skal 
følge opp avløp i tråd med vannforskriften. 

Kommunene skal kartlegge og følge opp utslipp fra avløpsanlegg som de er myndighet 
for (alle avløpsanlegg etter kapittel 12 og 13 i forurensningsforskriften). Kommunen 
skal gi pålegg om tiltak for anlegg som ikke overholder rensekrav gitt i tillatelser etter 
1.1.2007, samt sette i verk tiltak for å sørge for at utslipp etablert før 1.1.2007 blir 
renset i tråd med rensekravene i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13. 

Innsatsen bør først prioriteres i nedbørsfelt til vannforekomster som er påvirket av 
utslipp av avløpsvann og som har dårligere enn god tilstand og/eller har viktige 
brukerinteresser. 

Målsetningen skal være at alle anleggene i den enkelte kommune oppfyller 
forurensingsforskriftens rensekrav slik at miljømålene etter vannforskriften kan nås 
innen 2027, og senest innen 2033. 
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Tiltak 
 
 

 
 
 

Avløpstiltak Antall Investerings-
kostnad 

Drifts-
kostnad 

Byer og tettsteder – grunnleggende  

MT304 Oppgradering av avløpsnett 1 3 200 000  

MT305 Tiltak renseanlegg 1 4 800 000  

Byer og tettsteder – supplerende 

MT324 Forbedring av kunnskapsgrunnlaget 4   

 
 

 
 

Tiltakstype Tiltaksnavn - beskrivelse Antall  Investering
s-kostnad 

MT304 Oppgradering 
avløpsnett 

Talvikbukta - avløpsrensing 1 3 200 000 

MT305 Tiltak renseanlegg Hjemmeluft - påkobling til 
renseanlegg 

1 4 800 000 

MT324 Forbedring av 
kunnskapsgrunnlaget 

Vassdalselva – påvirkning 
avløpsvann 

1  

MT324 Forbedring av 
kunnskapsgrunnlaget 

Sørelva - påvirkning avløpsvann 1  

MT324 Forbedring av 
kunnskapsgrunnlaget 

Jomfrudalselva - påvirkning 
avløpsvann 

1  

MT324 Forbedring av 
kunnskapsgrunnlaget 

Sør-Tverrfjordelva - påvirkning 
avløpsvann 

1  
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Positive virkninger for økosystem og samfunn 
 
 

 Påvirkningsfaktor Aktuelle tiltak Nytte for 
økosystemene 

Nytte 
økosystemtjenester 

Fosfor, nitrogen, 
organisk materiale, 
bakterier og 
mikroplast 

Renseanlegg 
Ledningsnett 
Rensetiltak spredt 
bebyggelse/hytter 
 

Redusert 
algevekst 
 
Redusert 
mikroplast 

Bedre badevannskvalitet 
 
Smitteforebyggende 
 
Økt kvalitet som 
rekreasjonsområde 
 

 
 
 

 
Figur 5: Bilde av spredt avløp. Foto: Alta kommune. 
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4.2 Landbruk  
 

Tilstand og utfordringer 
 
 
Generell informasjon 
 
Alta er den største landbrukskommunen i Finnmark. Her er over 900 
landbrukseiendommer.  Det er 80-85 aktive drivere. Samtlige har gjødselplan. Alta 
kommune har årlig stikkontroll i henhold til bøndenes søknad om produksjonstilskudd, 
som er hjemlet i jordloven. Av dyrehold er det i stor grad kyr, sau og hest som holdes 
i Alta. 
 
I Loppa er det ingen aktive landbruksforetak. 
 
 
Utfordringer  
 
Gjødsel på avveie (pressaft fra rundballer og silo, dumpet husdyrgjødsel) men dette er 
sjeldent, uhell med punktutslipp av sprøytemidler og plast fra rundballer.  
 
Gjødsel fra hester som ikke er tilknyttet gårdsbruk. Vefas (avfallsselskapet) tar ikke 
mot slik gjødsel da de ikke har anlegg til kompostering av dette. Gjødseleffekten er lik 
null (eller minus) da gjødsla også inneholder spon/halm, som krever nitrogen for å 
omdannes på jordet. Dette er derfor ikke attraktivt for bønder å ta mot. 
 
 

 
Figur 6: Bilde av rundballeplast som går i oppløsning. Foto: Alta kommune. 
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Lovverket og nasjonale føringer 
 
Punktutslipp: En oppgave i planprosess og gjennomføring av planer kan være å 
kartlegge punktutslipp og sikre etterlevelse av eksisterende krav. Det gis støtte 
gjennom investeringsmidler slik som SMIL og IBU. 

Arealavrenning av næringsstoffer og jordpartikler: Slik avrenning kan vanskelig 
forebygges med tekniske engangstiltak, men krever mer kontinuerlig innsats. 
Gjødselsregelverket stiller generelle krav til spredemengde og spredetidspunkt mv., og 
skal sørge for at gjødsla blir utnyttet til plantevekst. For jordbearbeiding er det krav i 
forskrift om produksjonstilskudd om å etterlate en vegetasjonssone mellom 
jordbruksareal og vassdrag for å motvirke avrenning. 

Fylkesmennenes og kommunens hjemler til å stille krav til gjennomføring av miljøtiltak 
skal tas i bruk der det er nødvendig for at miljømålene etter forskriften nås innen 2027, 
og senest innen 2033. 

 
 
Tiltak  
 
 
Tiltakstype Tiltaksnavn - beskrivelse Antall  Investering

s-kostnad 

MT324 Forbedring av 
kunnskapsgrunnlaget 

Hjemmeluft - miljøundersøkelse 1 20 000 

MT324 Forbedring av 
kunnskapsgrunnlaget 

Årøya 1 20 000 

 
 
 
Vurdering av måloppnåelse 
 
Tiltakene vil gi bedre kunnskap om tilstanden. 

  
 
Positive virkninger for økosystem og samfunn 
 
 

 Påvirkningsfaktor Aktuelle tiltak Nytte for 
økosystemene 

Nytte 
økosystemtjenester 

Fosfor, nitrogen, 
bakterier og 
mikroplast 

Gjødselplaner, 
kontroll, utdeling av 
tilskudd 

Redusert 
algevekst 
 
Redusert 
mikroplast 
 

Smitteforebyggende 
 
Økt kvalitet som 
rekreasjonsområde 
 
Ressursvern fosfor 
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4.3 Beskyttelse av drikkevann  
 
 

Tilstand og utfordringer 
 
Generell informasjon 
 
Generelt sett er vannkvaliteten levert fra de kommunale vannverkene i Alta god. 
Kautokeino kommune har 1 hoved vannverk i sentrum, og 8 mindre vannverk rundt 
omkring i kommunen. Man skal gå i gang med en rehabilitering av et mindre vannverk 
i løpet av høsten 2020. Vannverkene er sikret med sikkerhetssoner og restriksjons-
bestemmelser.   
 
Man holder på å utarbeide ny hovedplan for vann og avløp i Kautokeino kommune, 
denne ventes å være ferdigstilt i løpet av høsten 2020. Her vil det fremkomme mer 
utfyllende hvilke utfordringer man står ovenfor når det gjelder vann og avløp i 
kommunen.   
 
Loppa er delt opp i mange områder som krever egne vannkilder. Størsteparten av disse 
kildene er overflatekilder. Drikkevannet ligger altså derfor i dagen, og i nærheten til 
bebygde områder. 
 
 
Utfordringer 
 
Utfordringene ligger i lekkasjeandelen fra ledningsnettet som må regnes som høy.  
I Alta har innsatsen på fornying/rehabilitering av ledningsnettet økt gjennom de siste 
årene, men ligger enda ett stykke bak den nasjonale målsettingen på 2 % årlig 
fornying. I Kautokeino er innsatsen på fornying/rehabilitering av ledningsnettet er for 
lav, og ligger bak den nasjonale målsettingen på 2 % årlig fornying. I Loppa er 
tilgjengelighet til overflatekilder en utfordring, samt relativt høye lekkasjetall i enkelte 
områder og gammelt ledningsnett. 
 
 
 
Lovverket og nasjonale føringer 
 

§17 i vannforskriften stiller et tydelig krav knyttet til folkehelse ved at 
«vannforekomster identifisert som drikkevannskilder etter denne bestemmelsen skal 
beskyttes mot forringelse av kvaliteten, slik at omfanget av rensing ved produksjon av 
drikkevann reduseres». Videre forutsetter «§16 i vannforskriften at det opprettes et 
register over beskyttede områder. Beskyttelses- og klausuleringssoner for drikkevann 
regnes etter vannforskriftens vedlegg IV som slike beskyttede områder og skal 
registreres. 
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4. 4 Forurensning 
 

 

Generell informasjon 
 
Alta kommune har per dags dato et godkjent mottak for avfall et stykke utenfor byen 
og et mottak for farlig avfall i byen. To nedlagte avfallsfyllinger er kartlagt for å avdekke 
eventuell forurensning. Kommunen har også ryddet opp i en gammel fylling i 
forbindelse med et byggeprosjekt. Det er mindre villfyllinger enn før, men kommunen 
følger opp ulovligheter etter forurensningsloven.  
 
Kautokeino kommune har hatt en omfattende kartlegging av tidligere deponier. Det 
ble ikke avdekt forurensning (forurensende avrenning) ved noen av miljø-
undersøkelsene. 
 
Vefas IKS er et interkommunalt avfallsselskap hvor alle kommunene i vannområdet er 
medeiere. I Loppa ligger nærmeste gjenvinningsstasjon på Ystenes. 
 
Ryddeaksjonene i regi av Hold Norge Rent har hatt stort suksess i vannområdet.  
 
 
 
Utfordringer 
 
Det er fortsatt utfordringer med herreløst avfall i Alta kommune. Kommunen har også 
noen vanskelige saker med personer som samler på avfall. Det er utfordringer med 
lagring av avfall i industriområder og tidligere grustak. 
 
Loppa kommune har utfordringer med håndtering av avfall på avsidesliggende steder.  
 
 

 
Figur 7: Bilde av villfylling. Foto: Loppa kommune. 
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Lovverket og nasjonale føringer 
 
Forurensningsloven kap.5 om avfall fastslår et forbud mot forsøpling, gjennom §28. 
Paragrafen sier at ingen må etterlate avfall slik at det kan være skjemmende eller til 
ulempe for miljøet. Videre presiserer §32 at næringsavfall (fiske, akvakultur, landbruk) 
skal bli brakt til lovlig avfallsanlegg. Forurensningsmyndigheten kan pålegge 
produsenten å levere næringsavfall til kommunalt avfallsanlegg.  
 

 
 

Tiltak  
 
 

 
 

Tiltakstype Tiltaksnavn - beskrivelse Antall  Investering
s-kostnad 

MT261 redusere omfanget 
av ulovlig avfallshåndtering 

Bukt nord for Bjørndalen - 
opprydding 

1 
 

MT261 redusere omfanget 
av ulovlig avfallshåndtering 

Trollvika - opprydding 1  

 
 

Vurdering av måloppnåelse 
 
Tiltakene vil øke områdets kvalitet som rekreasjonsområde og motvirke spredning av 
miljøgifter og mikroplast. 
 
 
Positive virkninger for økosystem og samfunn 
 

 Påvirkningsfaktor Aktuelle tiltak Nytte for 
økosystemene 

Nytte 
økosystemtjenester 

Miljøgifter og 
mikroplast 

Kartlegging og pålegg 
om opprydding etter 
forurensningsloven 

Redusert 
mikroplast 
 
Mindre miljøgifter 

Bedre badevannskvalitet 
 
Bedre fiske 
 
Økt kvalitet som 
rekreasjonsområde 
 

 
 
 



 

17 
 

4.5 Klimatilpasning  
 
 

Tilstand og utfordringer 
 
Generell informasjon 
 
I Alta kommune ivaretas temaet i beredskapsplanen, som blir revidert basert på ROS 
analysen. Temaet ivaretas også i kommuneplanens arealdel. Flom er tema på 
beredskapsmøte hver vår. 
 
Utfordringer 
 
Alta kommune mangler en plan for overvannshåndtering. Lukking av kjosarmer og 
urban utvikling med mer asfalterte flater kan gi en økning i flom- og overvanns-
problemer. Altas viktigste flomsikringstiltak, som ligger i Altaelva ved Aronnes, har hatt 
betydelig skade ved de to siste flommene med moderat størrelse. Dette anlegget bør 
forsterkes. 
 
Lovverket og nasjonale føringer 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning trådte i 
kraft 28.09.2018. 
 
Klimatilpasning handler om å forberede samfunnet på klimaendringene. Kommunen 
må ta hensyn til fremtidige behov og endringer i arealplaner, risiko- 
beredskapsanalyser og overordnede planer for vann. Farer som flom og skred må 
vurderes i kommune- og reguleringsplaner for arealer som vurderes tatt i bruk til 
utbyggingsformål. Risiko- og sårbarhetsanalyser bør inngå tidlig i planprosessen. 
 
Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne 
strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. 
 
Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger (slik som eksisterende 
våtmarker og naturlige bekker eller nye grønne tak og vegger, kunstige bekker og 
basseng mv.) bør vurderes. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor 
naturbaserte løsninger er valgt bort. 
 
Hvordan kan klimaendringer påvirke vannmiljøet og allerede registrerte 
påvirkninger? 
 
Klimaendringene kan innebærer økning i ekstremvær, særlig økt nedbør, økt 
nedbørsintensitet, flommer og overvann, endrete fryse-tine-sykluser (endret isgang). 
 
Temperaturen i havet øker.  Hva innebærer dette for oppdrettsnæringen, f.eks. mtp. 
laksens opptak av fôr. Hva innebærer det for fiskeri, f.eks. endringer i nøkkelarter, 
artssammensetninger og endrede næringskjeder, bevegelser i fiskebestander? 
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Tiltak  
 
 
Tiltakstype Tiltaksnavn - beskrivelse Antall  Investering

s-kostnad 

MT10 Biotoptiltak 
restaurering 

Aronneskjosene – åpning av 
bekkelukking 

1 
 

 
 

Vurdering av måloppnåelse 
 
Tiltaket kan ta av for potensiell flom i området. Det vil også være positivt for mikro-
organismene i området. 
 
 

 
Figur 8: Bilde av snødeponering i kjosen. Foto: Interessegruppe «Bevar Aronneskjosen». 
 
 
 

5. Tiltak og oppfølging hos andre sektormyndigheter 

 

Ingen pågående samarbeid. 
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6. Tiltak og undersøkelser som er gjennomført i vannområdet 
 
 

Det har vært gjennomført miljøforbedrende tiltak i vannområdet siden 2015. Vi kan 
derfor anta at miljøtilstanden har bedret seg for enkelt vannforekomster. 
 
 
Etablering av renseanlegg i Alta 
 
Siden forrige planperiode er det sanert to mindre renseanlegg i boligfelt i 
Tverrelvdalen. Det er etablert nytt avløpsrør, tilknyttet renseanlegg Øst, som gir 
mulighet for tilkopling av en rekke enkelt utslipp fra bolig. Avløpsrøret har stort 
potensiale for å forbedre vannkvaliteten i området hvis befolkningen kobler seg på. 
 
Også Apanes, Tollevika og Gakori er nå tilkoblet renseanlegg Vest. Det har tidligere 
vært misnøye blant brukere av strandområdene, pga. diverse avfall som har fulgt med 
avløpsslammet. Disse strandlinjene er nå flotte friluftsområder. 
 
Det er også bygd ut avløpsnett til Øvre-Alta og Salkobekken (ca. 160 PE) i forbindelse 
med veibygging og nytt industriområde. Videre skal det også bygges ut til Skillemoen. 
Antatt ferdigstillelse innen 2020. 
 

 
Miljøundersøkelser 
 
Siden forrige planperiode er gjort 
undersøkelser i Bukta og utløpet til 
Altaelva, i Møllebekken, Altafjorden, i to 
elver ved Hjemmeluft og på Årøya. 
 
Prøvene fra Bukta og Møllebekken viste 
en generell god tilstand, med noe 
forurensing av miljøgifter av lav 
konsentrasjon.  
 
Prøvene fra Altafjorden kunne ikke vise til 
belastning av organisk materiale eller 
miljøgiftbelastning.  
 
Prøvene fra Hjemmeluft og Årøya viste 
noe forhøyede verdier av nitrogen og 
fosfor. 
 
 

Figur 9: Bilde fra prøvetaking. Foto: Alta kommune. 
 
 


