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Varsel om oppstart av planarbeid / utlegging av forslag til planprogram 
til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan tilknyttet utvidelse av 
jordfallet masseuttak og Raipas steintak - Jordfallet 
 
Alta Lastebilsentral Eiendom AS har kjøpt eiendommene Gnr/bnr. 34/242 og Gnr/bnr. 34/153,50 med tanke 
på å innlemme dem i Jordfallet masseuttak. Videre ønsker Asbjørn Simensen AS å utarbeide 
detaljregulering for Raipas steintak samt i tilknytning til sin vedproduksjon lokalisert i nærheten av 
eksisterende boliger like nord for ovennevnte steintak. 

Alta Lastebilsentral Eiendom AS og Asbjørn Simensen AS (heretter nevnt som tiltakshaver) har i dialog med 
Alta kommune gått sammen om å utarbeide forslag til detaljregulering for hele det aktuelle området, se 
oversiktskart nedenfor. 

Planområdet er lokalisert i Jordfallet like sør for Alta by, på sørsiden av Fv. 7990 mellom Kronstad og Øvre 
Alta. Det vises til oversiktskartet nedenfor. Avstanden til E6 på Elvebakken er ca. 7 km via Fv. 7990, mens 
avstand til Bossekop er ca. 8 km via Fv. 7990 og E45. 

 
Figur 1. Oversiktskart. 
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Planarbeidet gjennomføres iht. plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8, samt §§ 13-15 i Forskrift om 
konsekvensutredninger. Tiltakshaver er Alta Lastebilsentral Eiendom AS og Asbjørn Simensen AS. HRP AS vil 
utarbeide detaljreguleringen.  

Planområdets avgrensning er vist med stiplet linje på kartet nedenfor. 

 
Figur 2. Varslet planområde. 

 

Intensjonen med planarbeidet: 
Intensjonen med planarbeidet er: 

✓ å legge til rette for utvidelse av jordfallet masseuttak på eiendommene Gnr/bnr. 34/242 og 
Gnr/bnr. 34/153,50 for uttak av grus- og steinmasser. 

✓ å legge til rette for uttak av steinmasser på eksisterende Raipas steintak på eiendommen 
Gnr/bnr/fnr 34/1/16 samt sikre adkomst til denne. 

✓ å legge til rette for eksisterende vedproduksjon og vedsalg på eiendommen Gnr/bnr. 34/330. 

✓ å regulere inn eksisterende bolig på eiendommen Gnr/bnr. 34/312. 

✓ nærliggende grunnvannskilde skal sikres mot forurensning. 
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Eiendommer: 
Planområdet omfatter følgende eiendommer:  

✓ Gnr/bnr. 34/151, 152, 179, 199 hvor Alta Lastebilsentral AS allerede i dag har uttak av grusmasser.  
✓ Gnr/bnr. 34/48 og Gnr/bnr/fnr. 34/1/12 
✓ Gnr/bnr. 34/51 
✓ Gnr/bnr. 34/144 
✓ Gnr/bnr. 34/316 (FV) 
✓ Gnr/bnr. 34/49 
✓ Gnr/bnr. 34/1 
✓ Gnr/bnr. 34/242 og Gnr/bnr. 34/153,50 som Alta Lastebilsentral Eiendom AS har kjøpt med tanke 

på utvidelse av sitt masseuttak. 
✓ Eiendommene Gnr/bnr. 34/152 og Gnr/bnr. 34/341 er inkludert i gjeldende detaljregulering, og er i 

all hovedsak regulert til steinbrudd og masseuttak, med unntak vegetasjonsskjermer langs planens 
avgrensinger i hhv. sør, vest og øst. 

✓ Gnr/bnr/fnr. 34/1/16 hvor Asbjørn Simensen AS allerede i dag driver Raipas steinuttak. 
✓ Gnr/bnr. 34/330 på nordsiden av bruddet hvor Asbjørn Simensen AS i dag driver 

entreprenørvirksomhet samt vedproduksjon og salg. 
✓ Bolighus som er lokalisert på eiendommen Gnr/bnr. 34/312. 
✓ Gnr/bnr. 34/340 som er eksisterende parkeringsplass til nærliggende turområde og 

verdensarvområdet Struves meridianbue 
✓ Kommunal veg gjennom området. 

 
 

Gjeldende planstatus: 
Gjeldende overordnede plan for området er kommuneplanens arealdel, vedtatt 15.2.2021. De områder for 
råstoffutvinning som ønskes regulert er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig avsatt til råstoffutvinning 
(både nåværende og framtidig) med krav om utarbeidelse av detaljregulering. Areal avsatt til framtidig 
råstoffutvinning i arealdelen er på 492791 m². Figur 3 viser foreløpig planområde med gjeldende planstatus 
i bunn. 

 
Figur 3. Kartutsnitt som viser foreløpig planområde med gjeldende planstatus i bunn. 
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Videre er deler av området avsatt til LNFR-område (for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag), herunder eiendommene Gnr/bnr. 
34/330 og Gnr/bnr. 34/312. 

Eksisterende parkeringsplass til nærliggende turområde og verdensarvområdet Struves meridianbue er 
avsatt til parkering (nåværende). 

Hele det foreslåtte planområdet er avmerket som nedslagsfelt for drikkevann gjennom egen sikringssone.  

Gjeldende detaljregulering for Jordfallet masseuttak, planid 20140008, omfatter ca. den nordligste 
halvdelen av foreslått planområde. 

 

Vurdering av krav til konsekvensutredning: 
Tiltaket er vurdert å være av en slik karakter at det stilles krav til konsekvensutredning (KU) i forbindelse 
med reguleringsarbeidet. Det vises til forslag til planprogram, se vedlegg 1. 

 

Medvirkning og informasjon: 
Planprosessen er en åpen prosess. Spørsmål til arbeidet kan rettes til HRP AS v/Thor-Arthur Didriksen på e-
post tad@hrprosjekt.no eller på telefon 994 19 297.  

 

Innspill til planarbeidet: 

Evt. merknader til reguleringsarbeidet sendes skriftlig innen 25.03.2022 til: HRP AS, Løkkeveien 111, 9510 
Alta eller til e-post: tad@hrprosjekt.no.  
Kopi sendes til Alta kommune v/avdeling for samfunnsutvikling, pb. 1403, 9506 Alta.  

 

Videre planprosess: 
Alle innspill til planarbeidet regnes som saksdokumenter i den videre behandlingen av reguleringsplanen. 
Etter at innspillene er mottatt vil det bli utarbeidet et planforslag som sendes til Alta kommune mht. 
utlegging til offentlig ettersyn.  

Iht. framdriftsplanen skal forslag til detaljregulering med konsekvensutredning sendes ut på høring og 
offentlig ettersyn i løpet av sommerhalvåret. Berørte parter vil da bli tilskrevet, og offentligheten orientert 
via annonse i lokalpressen og på kommunens hjemmeside. 

 

Med hilsen 
HRP AS  

 

 

Thor-Arthur Didriksen 
Senioringeniør plan 

Vedlegg: 

1) Forslag til planprogram, datert 03.02.2022. 

2) Oppstartsmøtereferat med vedlegg (herunder planinitiativ), datert 19.04.2021 

3) Oversiktskart, datert 26.01.2022. 

4) Detaljkart som viser detaljreguleringsplanens avgrensing, datert 26.01.2022. M = 1:3750. 

5) Adresseliste 
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