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Møtested: Alta rådhus Møtedato: 13.04.21  kl. 12:00 - 13:30 
Deltakere fra forslagsstiller Deltakere fra kommunen 
Thomas Frost, Finnmark Sand AS Reidar Olsen (referent) 
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Arnulf Nilsen, Alta Lastebilsentral AS  Eirik Sønvisen 
Thor-Arthur Didriksen (HR Prosjekt)  
Odd Hammari (HR Prosjekt)  

 
 
 
 
1. Om planinitiativet og forslagsstiller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Plannavn: Detaljregulering for Jordfallet masseuttak og Raipas steintak 
Planinitiativ mottatt: 10.02.21 (vedlegg 1) 
Tiltakets adresse: Jordfallet  
Foreløpig planavgrensning:  Det vises til vedlagt kartutsnitt i oversendt planinitiativ. 

Planmyndighetene vurderer forslaget som ok, men vil anbefale 
å utvide grensene noe rundt de sydligste uttaksområdet 
(steinbruddet) noe. Foreslått avgrensning følger KPA 
avgrensningen og det kan være greit å utvide denne noe for 
sikkerhets skyld. Sosi-fil av plangrense sendes kommunen, 
sammen med varsel om oppstart/høring av planprogram. 

Berørte eiendommer: 34/153, 242, 49, 330 m.fl 
Forslagsstiller: Alta Lastebilsentral Eiendom AS og Asbjørn Simensen AS 
Planfaglig konsulent: HR Prosjekt AS v/Thor-Arthur Didriksen 
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2. Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet 
 
Formålet med planarbeidet er ifølge forslagsstiller 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. 
 Legge til rette for uttak av steinmasser på eksisterende Raipas steintak på 

eiendommenGnr/bnr/fnr 34/1/16 samt sikre adkomst til denne. 
 Legge til rette for eksisterende vedproduksjon og vedsalg på eiendommen gnr./bnr. 

34/330 gjennom at området reguleres til industriformål. 
 Regulere inn eksisterende bolig på eiendommen Gnr/bnr. 34/312. 
 Sikre nærliggende grunnvannskilde mot forurensning. 

 
 
 
3. Planstatus for reguleringsområdet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gjeldende plan Formål Vedtaksdato 
Kommuneplanens arealdel Råstoffområde m/plankrav, 

parkering, LNFR-område uten 
bestemmelser om spredt 
utbygging. Hele planområdet 
er angitt med sikringssone 
tilknyttet nedslagsfelt for 
drikkevannskilde 

15.02.21 

Detaljregulering for Jordfallet masseuttak 
(planid. 20140004)  
 

Råstoffområde, offentlig 
kjørevei, friområde/ 
vegetasjonsskjerm 

11.05.20 

Statlige planretningslinjer (SPR), bestemmelser med mer som er relevant for planarbeidet  
Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging 

 

Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen 

Ikke relevant 

Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging i kommunene 

 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke 
barn og unges interesser i planleggingen 

 

Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag 

 

Planer under arbeid i området 
Plan Beskrivelse Forslagsstiller 
TFFK, Alta museum og RA jobber for tiden 
med å lage en forvaltningsplan for Struves 
meridianbue. Et av Struvepunktene ligger 
på Raipas. 

 TFFK/RA 
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4. Forholdet til konsekvensutredninger 
Konsekvensutredning (KU) Merknader: 

 
1. Konsekvensutredning (KU): Forslagsstiller skal vurdere om 

planarbeidet omfattes av kravene i forskrift om 
konsekvensutredninger. 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854) 
Denne vurderingen må gjøres av forslagsstiller før 
oppstartsmøte. Tiltaket er av forslagsstiller vurdert å falle 
inn under Forskriftens vedlegg 1 punkt 19, (malmer, 
mineraler, stein, grus, sand og leire eller andre masser) da 
samlet areal overstiger innslagsgrensen på 200 dekar. Slike 
tiltak utløser krav til utarbeidelse av planprogram. 
 

2. Utredningstema jf. KU-Forskriften: Av planinitiativet fremgår 
det at forslagsstiller har vurdert følgende tema som aktuelle 
å konsekvensutrede (svart tekst): 
 
a. Konsekvenser for drikkevannskilden (hoved- og 

reservekilde for Alta by). 
b. Kulturminneverdier - verdensarv knyttet til Struves 

meridianbue - det stilles krav til KUVA 
(konsekvensutredning for kulturverdensarv) - 
kulturminnemyndighetene (RA/Fylkeskommune/Alta 
museum) må konsulteres for å definere 
utredningsomfang. NB! Det vises til udatert notat 
(Vedlegg 2) oversendt fra Kristin Foosnes i TFFK den 
29.03.21. 

c. Nærføringsulemper knyttet til støv (luftforurensning) og 
støy - knyttet til trafikken og den øvrige 
uttaksvirksomheten, spesielt mht. tilgrensende boliger (2 
stk.)  og fritidsbygg (3 stk.) i hhv. Stranddalen 7, 9, 11, 12 
og 16. 

d. Landskapsmessige konsekvenser  
 Uttaksform (ulike alternativer/scenarier bør 

synliggjøres I planprogram) 
 Nær- og fjernvirkning  
 Etterbruk/istandsetting av området etter at 

uttaksvirksomheten er avsluttet.  
 Eksisterende boliger/fritidsboliger – hvordan vil 

terrengutformingen påvirke disse ? 
 Atkomstveg til området (ulike alternativer/scenarier 

bør synliggjøres I planprogram) 
 Visualisering (3 modeller) 

e. Friluftsliv: Området er oversiktskartlagt av Alta 
kommune. Store deler av planområdet er registrert som 
nærfriluftsområde (områdenavn: Englandsskogen) 
Planområdet grenser i vest og øst mot friluftsområdene 
Altaelva som er Lille Raipas som begge er klassifisert som 
svært viktige friluftsområder. 

f. Naturmangfold (dyre- og planteliv) -  må gjennomføres 
nykartlegging - planområdet er stort   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planmyndighetenes foreløpige 
vurdering: 
 
 
a) Må konsekvensutredes – 

svært sentralt tema 
 

b) Må konsekvensutredes – 
sentralt tema 

 
 

 
c) Må konsekvensutredes  

 
 
 
 
 
d) Må konsekvensutredes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Må konsekvensutredes 
 
 
 
 
 

f) Må konsekvensutredes 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854
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5. Planprosessen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet, og er gjort kjent med maler, standardtekster og 
adresseliste. 
 

- Annonse i 1 lokalavis (som er alminnelig lest på stedet) + elektroniske medier (nettavis som er 
alminnelig lest på stedet). 

- Brev til berørte parter (med kopi til kommunen):  
 oversiktskart 
 kart med planavgrensning 
 god redegjørelse for planens hensikt (mest mulig informasjon) 
 kart med dagens planstatus 
 angivelse av framtidig planstatus 
 planinitiativ 

g. Trafikale forhold - det vurderes å være tilstrekkelig at det 
lages et trafikknotat knyttet til dette temaet som en del 
av planbeskrivelsen 

 
3. Konklusjon om KU-plikt: Tiltaket vurderes å utløse KU med 

planprogram. Endelig utredningsomfang fastsettes av Alta 
kommune v/Planutvalget (ansvarlig myndighet) i forbindelse 
med fastsetting av planprogrammet.   
 
Forslagsstiller ønsker at det på et senere tidspunkt 
gjennomføres et arbeidsmøte med planadministrasjonen for 
å drøfte innhold og utforming av planprogrammet før dette 
legges ut på høring. Det ble avtalt at plankonsulent tar 
initiativ til et slikt møte når man er klar til det. 

 
 

g) Trenger ikke 
konsekvensutredes. 

 
 
 

 Merknader: 
- Berørte grupper: Følgende instanser/grupper vurderes som 

spesielt viktige å involvere i planprosessen: 
 
 Mattilsynet (drikkevannskilde) 
 DirMin (mineralressursene) 
 Beboere innenfor og inntil planområdet 
 Kulturminnemyndighetene (TFFK, Alta museum og RA) 
 ALI (Alta laksefiskeri Interessentskap) 
 Alta kommune v/kommunalteknikk (drikkevann) 
 Alta kommune med Miljø-, park- og idrett (friluftsliv) 

 
- Forslag til prosess for medvirkning: 

  
 Kan planforum være aktuelt virkemiddel ? 

Planmyndighetene avklarer dette med TFFK. 
 Informasjonsmøte vurderes som aktuelt å 

gjennomføre I forbindelse med offentlig ettersyn 
(høring) av planforslaget. 

 
- Krav til medvirkning:  
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 referat fra oppstartsmøte 
- Prosess for medvirkning (f.eks. informasjonsmøte/andre info-tiltak) 
- Planprogram (ved KU) 
- Planavgrensning: Planavgrensning skal ved varsling sendes til kommunen i Sosiformat (evt. dxf), slik 

at den kan legges inn i kommunens kartsystem. 
- Opplysning om hvor mer informasjon om planarbeidet finnes: 

 
Etter gjennomført høring, sendes kopi av innspill til kommunen. Det samme gjelder referat fra møter, og 
lignende om planforslaget. 

 
 
 

7. Viktige tema i planarbeidet 
Tabellen under angir viktige, planfaglige tema jf. bestemmelse § 1.3 i Kommuneplanens arealdel for Alta 
(KPA), som må vurderes evt. utredes i det videre planarbeidet, og som skal kommenteres nærmere i 
planbeskrivelsen. Forslagsstiller må selv - på bakgrunn av bla innspill i forvarslingen - vurdere om det er flere 
forhold som er relevant å vurdere i saken.  
 

Tema Merknad 
1. By- og stedsutvikling Planer og nye tiltak skal gi et positivt bidrag til lokal 

stedsutvikling i distrikt, nærområde og by. For øvrig skal tiltak 
bidra til å bygge byen innover og styrke tresenterstrukturen (jf. 
Kommuneplanens samfunnsdel). Jf. KPA § 1.1. 

2. Byggeskikk og estetikk Det vises til KPA bestemmelser punkt 1.8.2. 
 

3. Barns og unges interesser Barn og unges interesser skal dokumenteres og sikres ved 
gjennomføring av nye tiltak/planlegging. Jf. KPA § 1.11.1. 
Tiltaket vil medføre økt trafikk (tungtrafikk) langs Strandveien 
og Raipasveien som også fungerer for skolevei. Virkningene av 
dette må belyses. 

4. Demografiske forhold Dette temaet vurderes som mindre relevant i denne plansaken. 
Det skal redegjøres for hvordan tiltak/planer 
påvirker lokal demografi, herunder 
folketall/bosetting. Jf. KPA § 1.3.5 

5. Sosial infrastruktur Hvordan forholder prosjektet seg til kommunedelplanen for 
boligpolitikk? Dette punktet vurderes å være mindre relevant  

6. Folkehelse Nye tiltak og planer skal legge til rette for tiltak som kan bidra til 
bedre folkehelse. Jf også tema under Risiko og sårbarhet.  

7. Friluftsliv Befolkningens tilgang til friluftsområder/-aktiviteter skal sikres.  
Temaet skal redegjøres for gjennom egen KU. 

8. Landskap og natur Landskap, stedlig vegetasjon og naturmangfold skal redegjøres 
for jfr. KPA bestemmelser 1.8.3.  Det forutsettes at 
konsekvenser for  landskap og naturmangfold  redegjøres for 
gjennom egen KU. 

9. Lokalklima I forbindelse med alle planer for beboelse og opphold skal 
forholdet til lokalklima utredes og søkes optimalisert for tiltaket 
selv og omgivelsene.  

10. Miljøvennlig/alt. 
energiforsyning 

I alle planer og ved større tiltak skal mulighetene for bruk av 
miljøvennlig, fornybar energiforsyning utredes. Jf. KPA § 1.8.1. 
Dette vil være spesielt relevant knyttet til drifta av 
uttaksområdene (kjøretøy/produksjonsutstyr) 
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11. Naturressurser I alle planer skal naturressurser innenfor planområdet 
dokumenteres og sikres i størst mulig grad.  
 
Konsekvenser for landbruk (jord- og skogbruk) må beskrives, 
herunder: 
 
 Etterbruk - skogbruk eller landbruk ? Må sees I 

sammenheng med utarbeidelse av nye sikringssoner og 
bestemmelser for drikkevannskilden.   

 Trinnvis istandsetting/tilbakeføring av området. 
 Norconsult har på oppdrag for Alta kommune 

(vannverkseier) utarbeidet er foreløpig utkast til ny 
soneinndeling samt nye bestemmelser jfr. rapport: Raipas 
og Englandsskogen brønnfelt datert 12.04.19 (Vedlegg 3). 
NB! Forslaget til nye sikringssoner/bestemmelser er ikke 
vedtatt. 

 Alta kommune v/landbruk har med bakgrunn i innsendt 
planinitiv utarbeidet et kort notat, vedlagt (vedlegg 4). 

 
Reindriftsmessige konsekvenser ?  Området ligger innenfor en 
sone hvor det gjelder en egen Forskrift om fredning mot 
reinbeite av hensyn til vern av barskogen. Denne er angitt som 
en hensynssone i KPA.  
 

12. Risiko- og sårbarhet Ros- analyse: ROS- analyse + eventuelle utredninger. Jf. KPA § 
1.10. Følgende tema vurderes som spesielt relevante: 

 Skredfare  
 Støy, støv, vibrasjoner  (nærføringsulemper) - eget KU-

tema. 
 Forurensning drikkevann - eget KU - tema. 

 
13. Samiske interesser ved 

endret bruk av utmark 
Hensynet til lokal, samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv skal utredes og sikres. Jf. delutredning om samiske 
interesser som finnes vedlagt til planbeskrivelsen i KPA. 

14. Teknisk infrastruktur og 
Trafikkforhold 

Det vises til følgende KPA bestemmelser: 
 
 1.5.1 (trafikkforhold) 
 1.5.2 (vannforsyning) 
 1.5.3 (overvannshåndtering) 
 1.5.4 (avfallshåndtering) 
 1.6.2 (teknisk infrastruktur) 

 
Revisjon av restriksjonsbestemmelser for drikkevannskilden. 
Denne prosessen forutsettes gjennomført parallelt med 
planprosessen i regi av Alta kommune v/avd. for KOMTEK. 
Arbeidet vil bli igangsatt i løpet av 2021. 
 
Det forutsettes utarbeidet en VAO-plan tilknyttet planlagte 
tiltak innenfor planområdet. Omfang/behov må avklares 
nærmere undervis i prosessen. 
 
Strandveien (kommunal veg): 
 Omlegging/flytting av dagens veg ? 
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 Opparbeidelse + drift og vedlikehold må avklares ? 
 Vegklasse/standard/dimensjoneringskriterier 
 Drift- og vedlikeholdsansvar  
  Se også punkt 17 om utbyggingsavtaler. 

 
Parkeringsplass tilknyttet friluftsliv. Behov for 
utvidelse/oppgradering av denne må avklares som en del av 
planen. 
 
Sanering av eksisterende høyspentlinje (Statnett) mellom 
Skillemo og Raipas forventes gjennomført etter at 420 kV 
Skillemoen-Skaidi er satt i drift. Dette vil ifølge Statnett tidligst 
kunne skje i 2023. 

 
 

15. Universell utforming Jf. www.universell-utforming.miljø.no 
pbl § 29-3 samt teknisk forskrift (TEK 17). 

16. Verneverdier Vassdrag (Altaelva) - ref. KPA punkt 6.4. 
 
Kulturminneverdier - Struve - verdensarv (eget KU-tema). TFFK 
og Sametinget bør varsles tidlig, slik at nødvendig befaring kan 
gjennomføres på barmark. 
 
Gruvevei (lokal kulturminneplan under utarbeidelse av Alta 
kommune). Ole David Østli eller Tor Helge Reinsnes Moen  
v/kultur bør kontaktes for avklaring rundt status/fremdrift. 
 
Barskogvern: Reinbeitefri sone, se også under punkt 11 
(naturressurser) 
 

17. Gjennomføring/ 
utbyggingsavtale 

I plandokumentene skal det redegjøres for finansiering og 
fremdrift.  
 
Utbyggingsavtale: (Jf. kommunestyresak 74/06 arkivsak 
04/1985, vedlegg 10 i kommuneplanen).  
 
Det må avklares hvorvidt det er behov for å inngå 
utbyggingsavtale med Alta kommune. Basert på foreløpige 
vurderinger vurderes følgende tema å kunne være aktuelle: 
 
 Forhold knyttet til driften av Vannverket ? 

http://www.universell-utforming.milj%C3%B8.no/


 Side 8 av 8 

 Stranddalen – kommunal veg 
(opparbeidelse/drift/vedlikehold) ? 

 Parkeringsplass for friluftsbruk ? 
 
Endelig avklaring omkring hvorvidt det er ønskelig å utarbeide 
utbyggingsavtale forutsettes avklart med Roger Hoaas. Dersom 
partene er enige om at det er ønskelig å utarbeide 
utbyggingsavtale, bør dette kunngjøres samtidig som man 
varsler planoppstart/hører planprogrammet. 
 

18. Felles plan -og byggesak Felles plan/ og byggesak: Jf. PBL § 12-15 er ikke spilt inn som 
aktuelt tema fra forslagsstillers side. 
 

19. Andre forhold: - Steinbrudd - er det aktuelt å utvide på lang sikt ? I følge 
Geir Simensen antas det at man kan drive videre I omlag 
15-20 år innenfor området som er avsatt. 

- Eiendommene 34/341 og 34/152 ligger ute for salg. Kan 
evt. nytt eierskap på disse eiendommene kunne påvirke 
planprosessen ? I følge Arnulf Nilsen ligger eiendommen 
fremdeles ute for salg og det er inntil videre uvisst når 
tid eiendommen eventuelt vil bli solgt. 

 
 
 

 
8. Innlevering av planforslag – krav til material 

1. Plankart: Leveres på SOSI-format (Sosifilen må være georeferert) og PDF jf. Nasjonal 
produktspesifikasjon, se link http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-
bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324 

2. Bestemmelser/retningslinjer: kommunes mal benyttes 
3. Planbeskrivelse med vedlegg: kommunens mal benyttes 
4. Annet materiale: Eks.: Det kan bli påkrevd materiale som bidrar til å visualisere de planlagte 

uttaksområdene: 
o IFC-fil (terrengmodell - før og etter) – ref. KU - landskap 
 

Dokumenter leveres både som pdf-dokument og som redigerbar fil (word). 
 
Forslagsstiller er gjort kjent med krav til innhold og utforming av planforslaget. Planforslaget blir ikke 
behandlet før materialet er komplett og ihht. maler og avtale med kommunen på oppstartsmøtet. 
 
 
9. Protokollering av uenigheter om planinitiativet  

-  (Her føres opp de punkter det er uenighet om.) 
 

- (Dersom kommunen krever innhenting av fagkompetanse for å oppfylle krav i PBL § 12-3 skal dette 
framkomme her.)  
 

- (Dersom forslagsstiller krever saken forelagt kommunestyret skal dette framkomme her.) 
 
 
 
 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kmd/tema/plan--og-bygningsloven/plan/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
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Foreløpig oppsummering/konklusjon fra kommunen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  

Fremdrift 
Kommune har informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Frist for behandling av komplett 
planforslag er 12 uker. Framdriften er bl.a. avhengig av hvilke innspill som kommer under offentlig ettersyn. 
Foreløpig tas det utgangspunkt i følgende framdriftsplan: 
 

 Forslagsstiller signaliserte i møtet at man basert på foreløpige vurderinger har som målsetning å 
kunne få førstegangsbehandlet planforslaget før sommeren 2022.  

 
Det er ønskelig at forslagsstiller i forslag til  planprogram skisserer en grov fremdriftsplan for planprosessen. 
 
 
 

 
11. Gebyr 
Saksbehandlingen er gebyrbelagt. Gjeldende gebyrregulativ er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: 
www.alta.kommune.no 
 
Det ble fra kommunens side informert om at planbehandlingsgebyr på masseuttak kan bli ganske store som 
følge av store areal. Det ble avtalt at Alta kommunen fakturerer Alta Lastebilsentral Eiendom AS for 
planbehandlingsgebyret og at de tar ansvar for eventuell kostnadsdeling med Asbjørn Simensen AS. 

   
X Planinitiativet SAMSVARER med overordnet/gjeldende plan- 

Samsvarer med arealformålet. 
 
Etablering av foreslått industriområde og boligformål rundt 
eiendommen 34/330, 312 samsvarer ikke med arealformål i KPA som 
er LNFR. Forslagsstiller konkluderte imidlertid i møtet med at man 
ikke ønsker å regulere området til industriformål, men vil regulere det 
til LNFR-formål. Kommuneplanens bestemmelser (punkt 5.1.1 
Landbruk +) åpner for vedproduksjon innenfor slike områder. Såfremt 
virksomheten som planlegges er i tråd med denne bestemmelsen 
vurderes planinitiativet å være i tråd med KPA. 

Planstatus 

 Planinitiativet STRIDER med overordnet/gjeldende plan. 

X Ja Kreves KU 

 Nei 

 Områderegulering 

X Detaljregulering 

Plankrav 

 Endring etter forenklet prosess 

Utbyggingsavtale X Eventuelt behov/ønske om utarbeidelse av utbyggingsavtale 
forutsettes avklart med kommunal grunnforvalter Roger Hoaas. 

Planavgrensning X Planavgrensning bør utvides noe for den sydlige delen av 
planområdet. 

Annet   

X Anbefaler oppstart av planarbeid  Anbefaling  

 Anbefaler ikke oppstart av planarbeid 

http://www.alta.kommune.no/
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12. Godkjenning av referat 
Referatet og kommunens merknader og innspill bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå 
på det tidspunktet oppstartsmøtet fant sted. Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet 
eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen.  
 
Nye opplysninger, endrede rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede planfaglige 
vurderinger. Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner 
med mer kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller framdriften av det. 
 
 
 
Referat, datert 19.04.21 
 
 
Referent: Reidar Olsen 
 
 
Merknader til referatet skal sendes referent innen 1 uke fra mottaksdato. 
 
 

 

Reidar Olsen 
Arealplanlegger 

 

 

Vedlegg: 

1. Planinitiativ datert 10.02.21 

2. Notat (udatert) angående Struve, utarbeidet av Troms og Finnmark Fylkeskommune  

3. Norconsultrapport: Raipas og Englandsskogen brønnfelt datert 12.04.19 

4. Notat (mail) fra Alta kommune v/landbruk datert 09.04.21 
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Alta kommune 
postmottak@alta.kommune.no 

 
 
 
Deres ref.:   Vår ref.: Thor-Arthur Didriksen Dato: 10.02.2021 

 
Planinitiativ samt anmodning om oppstartsmøte - Detaljreguleringsplan tilknyttet 
utvidelse av jordfallet masseuttak og Raipas steintak - Jordfallet 
 
Det vises til tidligere dialog i saken, herunder drøftingsmøte den 24.11.2020. 

Alta Lastebilsentral 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 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. 

    

Figur 1: Oversiktskart 

mailto:post@hrprosjekt.no
http://www.hrprosjekt.no/
mailto:postmottak@alta.kommune.no
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Figur 2: Foreløpig planområde. 

 

Planområdet: 
Planområdet er lokalisert i Jordfallet like sør for Alta by, på sørsiden av Fv. 7990 mellom Kronstad og Øvre 
Alta. 

Gjennom gjeldende detaljregulering for Jordfallet masseuttak har Alta Lastebilsentral AS allerede i dag 
uttak av grusmasser på eiendommene 34/151, 152, 179, 199 i Alta kommune.  

Konsekvensutredningen tilknyttet ovennevnte detaljregulering ble fastsatt allerede den 30.06.2008 av 
Bergvesenet, som på den tiden var ansvarlig myndighet. Det presiseres her at lovverket i ettertid er endret, 
og fra 01.07.2009 er Alta kommune ansvarlig myndighet i forhold til konsekvensutredninger tilknyttet 
masseuttak. Denne konsekvensutredningen ble gjennomført av Barlindhaug Consult AS. 

En utvidelse av masseuttaket vil med stor sannsynlighet kunne medføre endret arealbruk innenfor 
gjeldende arealplan, samtidig som denne arealplanen viser tilknytningen til eksisterende Fv. 7990.  

Så tidlig i planprosessen er det ikke avklart hvilke endringer det her kan være snakk om. Aktuelle forhold er 
flytting av vekta som i dag er lokalisert like ved avkjørselen. Det er ved denne vekta lastebilene veier i 
forbindelse med utkjøring av masser. Videre kan aktuelle endringer være justering av internveier inne i 
masseuttaket, og mulig alternativ vegtrase inn til framtidige utvidelsesområder. Som nevnt har Alta 
Lastebilsentral AS kjøpt eiendommene Gnr/bnr. 34/242 og Gnr/bnr. 34/153,50 med tanke på utvidelse av 
sitt masseuttak. Det henvises her til merknader til § 1 andre ledd i Forskrift om behandling av private 
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forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, hvor det heter at ¨omfanget av ressurser 
forslagsstiller må legge i planinitiativet styres av begrepet «i nødvendig grad». Ressursinnsatsen må 
vurderes i lys av at forslagsstiller ofte er helt i startfasen av sitt utviklingsarbeid og derfor ikke kan redegjøre 
i detalj for alle sider av prosjektet på samme måte som når det foreligger et mer gjennomarbeidet utkast til 
planforslag¨. 

Asbjørn Simensen AS driver allerede i dag Raipas steinuttak på den 75168 m2 store eiendommen 
Gnr/bnr/fnr. 34/1/16. I tillegg driver Asbjørn Simensen As entreprenørvirksomhet samt vedproduksjon og 
salg fra eiendommen Gnr/bnr.  34/330 på nordsiden av bruddet. Det er også bolighus i nærheten av hhv. 
steinbruddet og område hvor vedproduksjon og utsalg foregår. Bolighus er lokalisert på eiendommen 
Gnr/bnr. 34/312. 

Ellers inkluderer forslag til planområde kommunal veg gjennom området. Eksisterende parkeringsplass til 
nærliggende turområde og verdensarvområdet Struves meridianbue er også inkludert i forslag til 
planområde. 

Det vises til foreløpige kartskisse, se figur 2. Denne skissen viser forslag til planområde.  

Det aktuelle planområdet er totalt på 905942 m². 

 

Formålet med planarbeidet: 
Formålet 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 
gjennom at området reguleres til industriformål. 

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

✓ nærliggende grunnvannskilde skal sikres mot forurensning. 

Plankonsulent for arbeidet er HR Prosjekt AS. 

 

Planstatus: 
Gjeldende detaljregulering for Jordfallet masseuttak, planid 20140008, omfatter ca. den nordligste 
halvdelen av foreslått planområde, fram til og med et smalt grøntbelte (vegetasjonsskjerm) ca. midt på 
figur 3. 

Gjeldende overordnede plan for området er kommuneplanens arealdel, vedtatt sommeren 2011. De 
områder for råstoffutvinning som ønskes regulert er i kommuneplanens arealdel hovedsakelig avsatt til 
råstoffutvinning (både nåværende og framtidig) med krav om 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. 

Videre er deler av området avsatt til LNFR-område (for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag), herunder eiendommen Gnr/bnr. 
34/330 som ønskes regulert til industri samt deler av eiendommen Gnr/bnr. 34/312 som ønskes regulert til 
boligformål. 

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

Hele det foreslåtte planområdet avmerket som nedslagsfelt for drikkevann gjennom egen sikringssone. 
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Figur 3. Foreløpig planområde som viser gjeldende planstatus i bunn. Utarbeidet av HR Prosjekt AS. 

Vi er selvsagt kjent med at kommuneplanens arealdel i Alta kommune er under rullering, og at den har vært 
lagt ut til offentlig ettersyn. Det aktuelle området for råstoffutvinning er fortsatt avsatt til råstoffutvinning 
(både nåværende og framtidig) med krav om krav om utarbeidelse av detaljregulering. Ellers er planstatus 
identisk med planstatus i gjeldende arealdel. 

 

Aktuelle problemstillinger: 
Hele området er avsatt som hensynssone nedslagsfelt for drikkevannskilde. Derfor definerer den gjeldende 
detaljreguleringsplanen for Jordfallet masseuttak både framtidig uttaksområde og uttaksdybde. Videre 
angir den hvilke bygninger og anlegg som kan tillates innenfor området, og stiller krav om oljeutskiller for 
vaskevann fra vaskehall og verksted. Bestemmelsene stiller krav om fortløpende istandsetting og 
revegetering av uttaksområdet. Det er også krav om at det til enhver tid skal foreligge en sikkerhets- og 
beredskapsplan som ivaretar hensynet til grunnvannet. For å øke barrieren til grunnvannet, er maksimal 
uttaksdybde satt til kote 45. Dette var en innskjerping i forhold til restriksjonsbestemmelsene for området.  

Forholdet til drikkevannskilden blir også i den planprosessen dette planinitiativet omhandler en viktig 
problemstilling som må ses i forhold til gjeldende restriksjonsbestemmelser, herunder en evt. gjennomgang 
av disse. Dette gjelder både for grustaket (Jordfallet masseuttak) og steinbruddet.  

Videre har det tidligere blitt bestemt at den kommunale veien gjennom planområdet skal oppgraderes til 
samlevei SA2 fra kryss ved fylkesveien og forbi avkjørselen til masseuttaket. I ettertid er det også 
konkludert med at veien skal oppgraderes til samlevei SA1 videre oppover Stranddalen. Trafikale forhold 
tilknyttet all aktivitet i området vil bli en sentral del av planprosessen, og da også aktuelle endringer 
tilknyttet justering av internveier inne i masseuttaket, og mulig alternativ vegtrase inn til framtidige 
uttaksområder. 
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Lille Raipas er et av 4 geodetiske punkter i Finnmark som inn går i verdensarven Struves meridianbue. 
Punktene i Meridianbuen har per i dag ikke fått en egen hensynssone / buffersone, men vi er kjent med at 
det er foreslått en slik sone (bestemmelsesområde) gjennom det nye forslaget til arealdel. Hensynet til 
dette verdensarvområdet vil også bli en svært sentral del av planprosessen. 

I tilknytning til eksisterende steintak, er det allerede i dag en blanding av industri (steinbrudd, 
vedproduksjon) og boligformål som må vurderes i planprosessen. Vider skal både forholdet til eksisterende 
landbrukseiendommer, dyrka mark samt turstiene i området vurderes særskilt i planprosessen. 

Både grustaket og steinbruddet har, i tillegg til drikkevannsforskriften samt plan- og bygningsloven, flere 
andre lovverk å forholde seg til i tilknytning til sin virksomhet. Begge virksomhetene skal ha konsesjon etter 
mineralloven (tidligere driftsplan), utstedt av Direktoratet for Mineralforvaltning. I tillegg kreves det 
utslippstillatelse fra forurensningsmyndighet som i dette tilfellet er Statsforvalteren i Troms og Finnmark. I 
tillegg kommer også innarbeiding av sikkerhetsrutiner og sikkerhets- og beredskapsplaner som også blir 
sentrale, både av hensyn til nedslagsfeltet for drikkevann og det nærliggende verdensarvområdet. 

 

Vurderinger opp mot forskrift om konsekvensutredninger: 
§ 6 i forskrift om konsekvensutredninger angir planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes, mens § 8 i 
samme forskrift angir planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. Videre omhandler kapittel 3 i forskriften vurdering av planer eller tiltak etter § 8 som 
krever konsekvensutredning. 

Som det framkommer av vedlegg 1 til forskriften (pkt. 19) skal uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, 
leire eller andre masser dersom minst 200 dekar (200 000m2) samlet overflate blir berørt eller samlet uttak 
omfatter mer enn 2 millioner m³ masse, alltid ha planprogram eller melding og konsekvensutredning.  

Arealer tilknyttet utvidelser av Jordfallet masseuttak som i kommuneplanens arealdel er avsatt til framtidig 
råstoffutvinning utgjør i seg selv ca. 492791 m². I og med at utvidelsen berører mer enn 200 dekar samlet 
overflate skal tiltaket konsekvensutredes. 

Det framkommer også av vedlegg 2 til forskriftens pkt. 11 k at deponier for masse på land og i sjø større 
enn 50 dekar eller 50 000 m³ masse skal vurderes nærmere. Dermed skal planen vurderes opp mot hvorvidt 
de kan få vesentlige virkninger etter forskriftens § 10. 

Forskriftens § 10 angir kriterier for vurderingen av om en plan eller tiltak kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. I denne vurderingen skal det ses til egenskaper ved planen eller tiltaket og planen eller 
tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene. Det skal også i nødvendig grad bl.a. ses hen til 
virkningenes intensitet og kompleksitet, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre 
eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

Det har tidligere vært tatt initiativ til å igangsette et planarbeid for Raipas steintak, og det vises i så måte til 
referat fra oppstartsmøte for den 12.05.2016. Dette planarbeidet ble aldri formelt igangsatt, men 
videreføres nå gjennom den prosessen som framkommer av dette planinitiativet. Likevel er det verd å 
merke seg at Alta kommune som planmyndighet i referatet den gang bl.a. oppsummerte at «det vurderes 
at planen kan få vesentlige virkninger. Det er derfor nødvendig at man krever en konsekvensutredning i 
denne saken. Størst utredningsbehov anses foreløpig å være tilknyttet til drikkevannskilden/forurensning til 
grunn, luftforurensning, støy, støv og landskapsmessige konsekvenser/visualisering».   

Ovennevnte forhold vurderes fortsatt som relevante virkninger. Videre vil vi framheve nærheten til 
verdensarvområdet Struves meridianbue som ble innskrevet på UNESCOs verdensarvliste i 2005 som det 
første teknisk-vitenskapelige kulturobjekt. 

Tiltaket er vurdert å være av en slik karakter at det stilles krav til konsekvensutredning (KU) i forbindelse 
med reguleringsarbeidet. Den nye plan- og bygningsloven stiller i kapitel 4 § 4.1 krav om utarbeidelse av 
planprogram som grunnlag for blant annet reguleringsplanarbeid som kan ha vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn.  Planprogrammet skal bl.a. gjøre rede for formålet med planarbeidet, behovet for utredninger 
og planprosessen med opplegg for medvirkning. Vi vil også tilføye at det vurderes som viktig å avklare i 
planprogrammet hvilke forhold som ikke behøves utredet nærmere.  
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Det vil i forslag til planprogram blir utarbeidet en beskrivelse av virksomhetene som kommer inn på en 
rekke forhold som også vil være viktige for det forskjellige utredninger, herunder en tiltaksbeskrivelse der 
blant annet uttaksvirksomheten, infrastruktur og utstyr, sprengning og knusing, drivstofftanker, og 
transport kommer frem og beskrives. 

Aktuelle utredningstemaer vil bli grundig belyst i selve planprogrammet. 

Utfra en foreløpig vurderes følgende tema som aktuelle, og ønskes drøftet i oppstartsmøtet; 

✓ Luftforurensning (støv) og støy.  

✓ Verdensarv (KUVA), og da spesifikt verdensarvområdet Struves meridianbue. 

✓ Landskapsmessige konsekvenser. 

✓ Trafikale forhold.  

✓ Forholdet til drikkevannskilden i Englandskogen, som er drikkevannskilden til Alta by. 

✓ Naturmangfold, blant annet med tanke på sandsvale (karakterisert som NT, nær truet på rødlista) 
som er påvist hekkende i tilknytning til Jordfallet masseuttak. 

✓ Friluftsliv. 

 

Det påpekes at utredninger vil bli utført med utgangspunkt i kjent informasjon i tilknytning til gjeldende 
detaljregulering for Jordfallet (planid 20140008) med tilhørende utredninger. Fullstendig utredningsbehov 
avklares i planprogram og ventes å bli et viktig drøftingstema i oppstartsmøtet. 

 

Samfunnssikkerhet: 
Det presiseres at samfunnssikkerhet vil bli ivaretatt i det videre planarbeidet gjennom utarbeidelse av ROS-
analyse som igjen blir knyttet opp mot konsekvensutredningen. Følgende tema vurderes som særlig 
aktuelle å vurdere i ROS-analysen: 

• Støy (trafikk + næringsaktivitet, herunder knusing og sprengningsarbeider).   

• Støv.   

• Trafikksikkerhet.   

• Inngjerding av området (mennesker/dyr) 

• Skredfare, nærmere bestemt kartlegging av evt. steinsprang- og snøskredfare innenfor steinbruddet 
på eiendommen Gnr/bnr/fnr. 34/1/16. 

• Forurensing til jordbunn og grunnvann. 

 

Støy, trafikksikkerhet og støv foreslås knyttet opp mot egne delutredninger i konsekvensutredningen. 

 

Vi ønsker et formelt oppstartsmøte med Alta kommune, og ser for oss følgende agenda: 

• Kort orientering om bakgrunnen for prosjektet samt info fra tiltakshaver mht. planene for området. 

• Detaljreguleringens avgrensing.   

• Planlagt arealbruk.   

• Forholdet til konsekvensutredning (se vurderinger ovenfor).   

• Andre kommunale føringer. 

 



◼ HR Prosjekt  Side 7 av 7 

I den anledning anmoder vi nå om at kommunen innkaller til formelt oppstartsmøte. Dersom det er 
spørsmål eller merknader, kan undertegnede kontaktes på tlf. 99419297, e-post: tad@hrprosjekt.no.  

  

Med hilsen 
HR Prosjekt AS  

Thor-Arthur Didriksen 
Senioringeniør plan 

 
Kopi til: 
Alta Lastebilsentral AS 
Finnmark Sand 
Asbjørn Simensen AS 
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Kommentarer til planoppstartsmøte – verdensarven Struves meridianbue 

Troms og Finnmark fylkeskommune og Riksantikvaren er svært skeptiske til utvidelse av massetaket 
og fortsatt drift av masse‐ og steintak. En utvidelse vil medføre økt aktivitet, men flere opplysninger 
om  tiltaket må avklares, blant annet driftsomfang,  ‐tid og –faser, samt planer  for området etter at 
utvinningsperioden er over. 
 
En konsekvensutredning for verdensarv (KUVA) må se på alle sider ved tiltaket og mulige konsekvenser 
for verdensarvverdiene, det vil si de fremragende universelle verdiene (OUV). Disse verdiene fastsettes 
ved innskrivningstidspunktet på verdensarvlisten, og skal ikke forringes. Det er viktig å kartlegge den 
totale effekten tiltakene har på verdensarvområdet og hvordan det påvirker verdensarvverdiene.  
 
Generelle  utredningstemaer  kan  blant  annet  være  visuell  påvirkning,  landskapspåvirkning, 
trafikk/infrastruktur, støv/forurensning og støy. Særlige forhold som bør løses på en god måte er veien 
inn til området, parkeringsplassen og «inngangen» til verdensarven. I tillegg må det foreslås avbøtende 
tiltak for å unngå eller redusere virkningen av masse‐ og steintaket på verdensarven. Utredninger av 
hvordan man skal unngå forringelse av verdensarvverdiene skal gjennomføres.  
 
Til verdensarven kommer også buffersoner og oppsluttende verdier, som er viktige å ivareta. Arbeidet 
med buffersoner for Struves meridianbue er planlagt igangsatt våren 2021. For verdensarven Struves 
meridianbue vil siktlinjene mellom punktene være viktige for å bevare sammenhengen  i systemet;  i 
dette tilfellet særlig siktlinjen fra Lille Raipas til Skoddavarre. Blir verdensarvområdet svært utsatt kan 
en områdefredning vurderes. 
 
Utredningene  må  støttes  av  dokumentasjon.  Hjelpemidler  som  (3d‐)  modellering  av  tiltaket  på 
verdensarvområdet vil kunne belyse hvilke effekter tiltakene har. 
 
For å oppsummere: 
 

1) Troms og Finnmark fylkeskommune og Riksantikvaren er skeptiske til planinitiativet. 
2) En KUVA vil omfatte en utredning av tiltakenes konsekvenser på verdensarvverdiene.  
3) Utfordringer som må løses er adkomstveien, parkering og «inngangen» til verdensarven, samt 

skjerming med vegetasjon. 
4) Avbøtende tiltak for å unngå eller redusere virkningene på verdensarven blir et viktig tema. 

 
Vi forutsetter et tett samarbeid mellom kulturminneforvaltningen, verdensarvkoordinator for Struves 
meridianbue og forslagsstiller/utreder. 
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Sammendrag 

I fm. planer om å ta i bruk Englandsskogen brønnfelt til vannforsyning, utarbeides det samlede sikringssoner 

til både Raipas og Englandsskogen brønnfelt. Trollvannene utgår som reservevann og blir erstattet av 

Raipas/Englandsskogen kombinasjonen. Omfanget av sonene tar utgangspunkt i dagens forbruk på 125 l/s.  

Brønnfelt 

Raipas brønnfelt som brukes i dag som hovedforsyning består av 4 brønner. Brønnene har en maks. 

kapasitet på minimum 200 l/s. Englandsskogen brønnfelt, som ble langtidstestet i 2019, består av 3 brønner. 

Brønnene anslås til å ha en maks. kapasitet på minimum 250 l/s. Vannkvalitet fra begge felt er lik. Råvannet 

har en pH 7,5-8,2 og karakteriseres som noe bløtt, dominert av ionene: Ca2+/HCO3-. Fe og Mn er både lav 

og tilfredsstillende. Bakteriologisk kvalitet er utmerket. 

 

Fremtidig drift av brønnfeltene 
Begge brønnfeltene har kapasitet til å forsyne Alta by. Det anbefales derfor at Alta kommune legger opp til å 

drifte en normal forsyningssituasjon med samtidig pumping av begge brønnfelt. Ved en slik drift vil 

brønnfeltene ha adskilte tilsigsområder. Med kun et felt i drift vil det brønnfeltet teoretisk kunne trekke på 

vann i hele tilsigsfeltet, men strømningen fra den ytre delen av tilsigsfeltet vil ta veldig lang tid, oppe mot 12,5 

år.  

   

Revidering av sikringssoner 
Sikringssonene er revidert til å gjenspeile at Englandsskogen tas i bruk, Trollvannene ikke lengre brukes 

som reservevann og det utbedrede peilebrønn nettet som har muliggjort bedre kartlegging av 

grunnvannstrømning. Revidering i forhold til soneutformingen gjort i 2008 oppsummeres som følger: 

• Sone 3 reduseres. 

• Total utstrekning av sone 2a og 2b er omtrent likt, med er fordelt litt annerledes.  

• Sone 1 fordeles i to adskilte delområder, en for hvert brønnfelt. Sonens orientering og størrelse 

endres med hoved tilsigsretning syd/nord retning Alta elva.  

• Sone 0 rundt brønnene er lik.  

Brønnfeltene viser stor kapasitet, noe som betyr at en uttaksøkning bør ikke uten videre utløse behov for 

justering av sikringssonene. En slik økning og dens effekt om strømning vil kunne bekreftes ved å samle inn 

grunnvannsstandsdata fra peilebrønn nettet.  

 

Restriksjoner 
Bruksrestriksjoner er endret noe, men er for det meste lik som de gamle fra 2008.  

 

Tiltak 
Det er anbefalt at noe tiltak vurderes utført. Viktigste er utarbeidelse av tiltaksplan knyttet til evt. 

ulykkeshendelser. 
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1 Innledning 

I forbindelse med planer om å ta i bruk Englandsskogen brønnfelt til vannforsyning til Alta by, er det behov 
for å gjennomgå og eventuelt revidere sikringssoner og bruksrestriksjoner til Raipas brønnfelt. I dag brukes 
Raipas som hovedforsyning og overflatevannene (Trollvannene) sør for Raipas som reservevann (se Figur 
1).  

Alta kommune ønsker med dette arbeidet å utarbeide samlede sikringssoner til både Raipas og 
Englandsskogen. Trollvannene vil utgå som reservevann, som blir erstattet av Raipas/Englandsskogen 
kombinasjonen. 

 

Figur 1 Oversiktskart som viser begge brønnfelt med observasjonsbrønner og sikringssoner, Alta kommune 
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Norconsult AS har på vegne av Alta kommune vurdert og revidert sikringssonene med bruksrestriksjonene. 
Sr. Hydrogeolog Joseph Allen (joseph.allen@norconsult.com, mob. 45 40 12 37) har hatt ansvar for 
utførelse av arbeidet. Kontaktperson hos Alta kommune har vært Eirik Sønvisen (eirson@alta.kommune.no; 
mob. 78 45 52 18). 

Vurderinger og konklusjoner fremlagt i denne rapporten er basert på data og informasjon fra følgende kilder. 
Noen av kildene vedlegges rapporten. Disse er angitt under i parentes. 

• Etablering av supplerende peilebrønner med etterfølgende kartlegging av grunnvannsstrømning, 
Raipas og Englandsskogen brønnfelt, Alta kommune (se kap. 2 for data)  

• Testpumping av reservebrønner ved Englandsskogen. Vurdering av brønnkapasitet og 
råvannskvalitet. Alta kommune (vedlegg 3) 

• Grunnvannstandsdata fra 2016 – 2019 (vedlegg 2) 

• NGU Rapport 2005.078. Hydrogeologiske undersøkelser ved Raipas, Alta kommune 

• NGU Rapport 2009.005. Hydrogeologiske undersøkelser ved Englandsskogen vest, Alta kommune.  

Nøkkeldata fra begge brønnfeltene er sammenfattet i neste kapittel, etterfulgt av oppdatert kartlegging av 
grunnvannsstrømning og forslag til revidering av sikringssoner og bruksrestriksjoner.  
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2 Beskrivelse av brønnfelt 

Området Englandsskogen/Raipas ligger 4 – 4,5 km. sør for Alta sentrum på en tykk, glasifluvial, sand- og 
grusavsetning minst 40 m tykk. 

Raipas brønnfelt som utgjør hovedvannforsyning til Alta kommune, har vært i drift siden 1991. 
Englandskogen brønnfelt som i utgangspunktet var tiltenkt reservevannforsyning, ble boret i 2017 og testet 
for kapasitet og vannkvalitet i 2019.  

Vannbehovet til Alta kommune, som resultatene fra drifting/pumping av de to brønnfeltene vurderes opp mot 
og som utstrekning av sikringssoner utformes etter, er stipulert av Alta kommune til 125 l/s, som er dagens 
uttak. 

Grunnvannsstrømningsretning og hoved tilsigsretning mot brønnfeltene er fra Altaelva sør for anlegget (se 
kap. 3.2 for en utfyldig beskrivelse av grunnvannstand og -strømning). 

 

2.1 Raipas brønnfelt 

 Brønnfelt 

Brønnfeltet Raipas består av fire produksjonsbrønner boret til 31-33 mut. Plasseringer er vist på oversiktskart 
i Figur 1. Brønnfeltet er sammenfattet i Tabell 1. Det består av fire produksjonsbrønner som brukes vekselvis 
til oppumping av grunnvann.   

 

Tabell 1 Brønnplassering og utforming, Raipas, Alta kommune 

Brønn 
X 

(UTM 35N) 

Y 

(UTM 35N) 

Brønn 

OD/ID 

(mm)2 

Brønnfilter 

(mut) 

Normal grunnvannstand 

(mut,  

uten pumping) 

Avsenkning under 

fulldrift (m) 

Rai_pb1 358551,3 7762745,41 400/382 17,5 – 31,5 9 - 11 

1,0 - 1,5 m 

Rai_pb2 358554,65 7762722,08 400/382 19 – 33 9 - 11 

Rai_pb3 358556,34 7762701,2 400/382 19 – 31 9 - 11 

Rai_pb4 358573,72 7762714,17 400/382 19 - 31 9 - 11 

mut = meter under terreng; 2 brønndiameter angitt som cirka.  

 

 Kapasitet 

Brønn- og feltkapasitet fra Raipas brønnfelt er basert på primært på data fra Rai_pb4, da det ikke finnes 
grunnvannstandmålinger fra de andre tre produksjonsbrønnene. Dette fordi tilgang til grunnvannsspeilet 
gjennom brønnhodet er vanskelig. 

Estimert spesifikk kapasitet fra Raipas brønnfelt er basert på et uttak fra Rai_pb4 på 56 l/s mot en 
avsenkning av 0,7 meter som er registrert i tidsperioden oktober 2017 til mai 2018. Dette gir en spesifikk 
kapasitet på 81 l/s pr. meter avsenkning, noe som må karakteriseres som veldig høy.  
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Feltkapasitet for hele brønnfeltet finnes det ikke sikkert tall på, men basert på avsenkningsdata i Rai_pb4 og 
de tre nærliggende peilebrønner regnes det med at minst 50 l/s vil samtidig kunne tas fra alle fire brønner.  

Dette gir et minimum kapasitet fra Raipas brønnfelt på 200 l/s, langt over dagens forbruk. Avsetningen som 
brønnfeltet tapper har enda høyere kapasitet.  

 Vannkvalitet 

Grunnvannskvalitet sammenfattes for begge brønnfeltene for nøkkelparametere: jern (Fe), mangan (Mn), 
ledningsevne, pH samt bakteriologiske parametere i Tabell 2. Den er tatt fra historiske data for Raipas, mens 
for Englandsskogen er den basert på prøvene tatt under langtidspumping feb. – juni 2019.  
 
Vannkvaliteten betegnes som meget bra og tilnærmet lik for de to brønnfeltene med en pH mellom 7,5 og litt 
over 8 og ledningsevne rundt 14,5 - 19 mS/m. Råvannet kan karakteriseres som noe bløtt, og dominert av 
ionene: Ca2+/HCO3

-. Fe og Mn er både lav og tilfredsstillende. Raipas brønner har en noe høyere 
ledningsevne, noe som sannsynligvis gjenspeiler en lengre opphold i bakken før uttak. Bakteriologisk kvalitet 
er utmerket med lavt kimtall uten funn av koliforme bakterier.  
 

 

Tabell 2 Nøkkelparametere sammenstilt for Englandsskogens og brønnfelt, Alta kommune 

 
pH 

Ledningsevne 
mS/m 

Mn  
ug Mn/l 

Fe 
ug Fe/l 

Bakteriologiske 
parametere1 

Englandsskogen (tre 
produksjonsbrønner) 

8,1- 8,4 14,5 0,33 – 1,1 
<0,30 – 

1,4 
Ikke påvist 
lavt kimtall 

Raipas brønner (fire 
produksjonsbrønner 

7,4 – 8,5 17,5 – 19,2 < 1 <0,4 – 1,8 
Ikke påvist 

og lavt kimtall 
Grenseverdier2 6,5-9,5  50 200 skal ikke påvises 
1E. Coli, Koliforme og enterokokker, samt kimtall , 2Drikkevannsforskriften 

 

 

2.2 Englandsskogen brønnfelt 

 Brønnfelt 

Brønnfeltet Englandsskogen består av tre produksjonsbrønner boret til i underkant av 40 mut. Plasseringer 
er vist på oversiktskart i Figur 1. Utforming med koordinater er vist opp i Tabell 3.  

 

Tabell 3 Brønnplassering og utforming, Englandskogen, Alta kommune 

Brønn 
X 

(UTM 35) 

Y 

(UTM 35) 

Brønn 

ØD/ID 

(mm) 

Brønnfilter 

Normal 

grunnvannstand 

(uten pumping) 

Avsenkning 

under 

fulldrift (m) 

Eng_pb1 357923,08 7762571,19 400/382 27-39 mut 9,5-11,5 mut 

0,5 – 1,0 m Eng_pb2 357949,31 7762568,19 400/382 27-39 mut 9,5-11,5 mut 

Eng_pb3 357976,3 7762566,96 400/382 27-39 mut 9,5-11,5 mut 

mut = meter under terreng 
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 Kapasitet 

Brønn- og feltkapasitet fra Englandsskogen brønnfelt er basert på korttids- og langtidspumping fra januar – 
juni 2019. Pumpingen ble gjennomført mens Raipas brønnfelt var i vanlig drift. Det vil si et samlet uttak på 
250 l/s. Grunnvannsdata registrert under testing viste at de to brønnfeltene når de er driftet sammen trekker 
grunnvann fra separat, uavhengig tilsigsfelt.  

Estimert spesifikk kapasitet fra Englandskogen brønnfelt er basert på en korttids trinnpumping i jan. 2018 
hvor en og en brønn ble pumpet på tre forskjellige uttak, og en langtidspumping hvor alle tre brønnene ble 
pumpet samtidig ved et samlet uttak på 125 l/s fra jan – juni 2018.  

Spesifikk kapasitet fra korttidspumping er vist i Tabell 4 for en pumperate på 75 l/s. Tallene er veldig høye,  
og da spesielt for Eng_pb1 som viste en spesifikk kapasitet på over 300 l/s pr. meter avsenkning. Eng_pb2 
og Eng_pb3 viste spesifikke kapasiteter i samme størrelsesorden som Rai_pb4.  

I Tabell 5 er spesifikk kapasitet gitt for et samlet uttak på 125 l/s fra starten av langtidspumpingen hvor alle 
tre brønnene pumpes samtidig, ca. jevnt fordelt. Som det fremgår av tabellen, reduseres spesifikk kapasitet 
en del når hele brønnfelt driftes med høyere uttak.  

Maksimum feltkapasitet fra avsetningen finnes det ikke sikkert tall på, men det konstateres å være adskillig 
høyere enn de 125 l/s som er tatt ut under langtidspumping. Et konservativt anslag er en fordobling til 250 
l/s, men feltet kan gi mer, utvilsomt.  

 

Tabell 4 .  Spesifikk kapasitet (l/s pr. meter avsenkning) produksjonsbrønner ved korttidspumping (ca. 30 min) og uttak 
ved 75 l/s, Englandsskogen brønnfelt 

 

Avsenkning 
(m) 

Spesifikk kapasitet 

(l/s pr. meter avsenkning

Eng_pb1 0,24 312,5

Eng_pb2 0,77 97,3

Eng_pb3 1,16 64,7

 

 

Tabell 5 .  Avsenkning og spesifikk kapasitet med uttak av 125 l/s, jevnt fordelt mellom de tre produksjons brønner, 
pumpetid ca. 2 timer), Englandsskogen brønnfelt  

Avsenkning 
(m) 

Spesifikk kapasitet 
(l/s pr. meter avsenkning)

Eng_pb1 0,37 111

Eng_pb2 0,58 71

Eng_pb3 0,83 49
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 Vannkvalitet 

Vannkvalitet i grunnvannet fra Englandsskogen brønnfelt er omtrent lik den fra Raipas. Eneste forskjell som 
er nevneverdig, er at vannet har noe lavere ledningsevne (og mineralinnhold). Se kap. 2.1.3. 
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3 Revidering av sikringssoner 

En revidering av sikringssoner som ble godkjent i 2008 er nødvendig, da det ønskes mulighet til å ta 
Englandsskogen brønnfelt i bruk som reservevann og som avlastning til Raipas brønnfelt ved parallelt uttak 
ved begge feltene. Når begge brønnfelt skal brukes om hverandre, er det hensiktsmessig å utforme et sett 
av sikringssoner. Da endres utstrekning og orientering av tilsigsfelt inn til brønnene.  

I tillegg er grunnvannsstrømningen nå bedre kartlagt. Både i forbindelse med pumping av begge 
brønnfeltene under langtidstesting av Englandsskogen brønnfelt og utvidelse av peilebrønn-nett gjort høst 
2019.  

Utstrekning av sikringssoner er basert på  

• strømningsmønsteret ved maksimum uttak av 125 l/s pr. og,  

• en hydrogeologisk vurdering av tilsig av grunnvannet til brønnfeltene som tar utgangspunkt i det 
kartlagte strømningsmønsteret. 

 

3.1 Soneinndeling 

Sikringssoner rundt grunnvannsbrønner deles normalt opp i fire soner, beskrevet under. Ved varierende 
arealbruk eller strømningsforhold som er vanskelig å tolke med sikkerhet, kan det være hensiktsmessig å 
dele sone 1 eller 2 i sub-soner, f. eks. sone 2a og sone 2b hvor sone 2b vil ha restriksjoner noe mindre 
streng enn 2a.  

Raipas brønnfelt har til nå hatt en delt sone 2, og det er valgt å beholde den fordelingen.  

 

Tabell 6: Beskrivelse av sikringssoner iht. Folkehelseinstituttet vannrapport 127 /1/. 

Sone 0: Brønnområdet 
10-30 m ut fra brønnene. Området skal gjerdes inn og ha låst port. Ferdsel i brønnområdet skal være 
tilknyttet vannverksdriften.  
 
Sone 1: Det nære tilsigsområdet 
Område der grunnvannet drenerer til brønnene. Ytre sonegrense begrenset av en beregnet oppholdstid 
på minst 60 døgn før det når frem til brønnene under maksimal pumpebelastning (dvs. maksimum 
gjennomsnitt over 60 dagers drift).   
 
Sone 2: Det fjerne tilsigsområdet 
Område utenfor sone 1 der grunnvannet med sikkerhet når pumpebrønnene og kan påvirke 
vannkvaliteten, enten permanent eller tidvis.  
 
Sone 3: Det ytre verneområdet 
- arealer som kanskje kan være en del av influensområdet 
- lokale overflatenedbørsfelt utenfor sone II, der fremtidig utbygging kan tenkes å påvirke 
forurensningssituasjonen i sone I og II. 
- øvrige arealer hvor ulike aktiviteter kan tenkes å påvirke forurensningssituasjonen i sone I og II. 
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3.2 Grunnvannstrømning 

I de neste tre figurene viser grunnvannstrømning gjennom tilsigsområdet til Raipas og Englandsskogen 

brønnfeltene. Kartlegging er basert primært på registering av grunnvannstand i 2018 og 2019, men data fra 

eldre peilebrønner som etter hvert er gått tett og ikke lengre fungerer er også blitt brukt til å ekstrapolere 

grunnvannstand utenfor dagens peilebrønn-nett.  

Brønnplasseringer hvor det er peilet i 2018 og 2019 kan ses på kart i Figur 1 eller på strømningskart under. 

Datasettet av grunnvannstandsmålinger brukt til kartene er vist i vedlegg 2.  

Figur 2 viser strømning med kun Raipas brønnfelt i drift, Figur 3 viser med kun Englandsskogen brønnfelt i 

drift, og Figur 4 viser når begge brønnfeltene pumper samtidig.  

Med begge felt i drift og med likt uttak, vil det oppstå et strømningsskille mellom feltene som vist i Figur 4. 

Skillet opptrer tilsynelatende relativt nære Englandsskogen brønnfelt, da tilsiget fra den nærliggende Altaelva 

er dominerende og utgjør mesteparten av tilsiget til Englandsskogen. På andre siden er Raipas brønnfelt 

lengre vekk fra elva østfra, samt at det vil dannes en senketrakt fra vest inn mot brønnfeltet og på denne 

måten avskjæres tilsiget mot Englandsskogen fra øst.  

Med kun et felt i drift vil det brønnfeltet, teoretisk, kunne trekke på vann i hele tilsigsfeltet til begge 

brønnfeltene. Men fra de ytre delen av tilsigsfeltet vil strømningen ta veldig lang tid frem til brønnfeltet som 

pumper. Eksempelvis mot Englandsskogen brønnfelt vil strømningen ta ca. 5 år1 fra rundt Raipas brønnfelt 

og 12,5 år fra sandtaket ved grensen mellom sone 2a og 2b (se Figur 6 for plasseringer).  

Det gjøres oppmerksom på at en evt. økning i fremtidig uttak forventes å ha begrenset påvirkning på 

strømningsmønsteret og -gradient. Dette fordi avsetningen som brønnfeltene trekker på har mye mer 

kapasitet enn det som brukes i dag, og at tilsig kommer hovedsakelig fra elvens retning og her er det 

nærmeste ubegrenset med vann. En økning, i hvert fall opp mot 50%, vil ha lite effekt på det totale 

strømningsbildet.   

 

  

 
1 Beregningen gjort vha. Darcy's lov, ki/η. Hvor k er hydraulisk konduktivitet (40 m/døgn), i er strømningsgradient (0,16%) 
og η er porøsitet (30%).  
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Figur 2 Grunnvannstrømning mot Raipas brønnfelt, med drift av kun Raipas, Alta kommune. Grunnvannskoter er i moh. 

 

Figur 3 Grunnvannstrømning mot Englandsskogen brønnfelt med drifting (125 l/s uttak) kun av Englandsskogen, Alta 
kommune. Grunnvannskoter er i moh. 
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Figur 4 Grunnvannstrømning mot Englandsskogen og Raipas brønnfelt med drift av begge brønnfelt (125 l/s jevnt 
fordelt), Alta kommune. Grunnvannskoter er i moh. 

 

3.3 Fremtidig drift av brønnfeltene 

Begge brønnfeltene har kapasitet til å forsyne Alta kommune ved dagens uttak, og sannsynligvis, ved 
eventuelt fremtidige økt vannbehov. Dette er dokumentert i kap. 2. 

Det er derfor nærliggende at Alta kommune legger opp til å drifte begge brønnfeltene samtidig i en normal 
forsyningssituasjon, dvs. ca. 60-70 l/s pr. brønnelt. Da vil strømningsmønsteret som er vist i Figur 4 gjelde, 
og brønnfeltene har forskjellige tilsigsområder.  
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3.4 Eksisterende soner  

Eksisterende sikringssonene til Raipas brønnfelt utarbeidet i 2008 er vist med svarte linjer på kart i Figur 5, 
sammen med reviderte soner som nå foreslås (røde linjer). Endringer sammenfattes som følgende:  

• Sone 3 reduseres. Dette reflekterer at vannene sør i felt som utgjorde reserve vann, utgår når 
Englandsskogen brønnfelt tas i bruk.  Og en vurdering av at vannet i dette området renner av på 
overflaten eller infiltrerer i berg og har ikke tilsig mot akviferen. 

• Total utstrekning av sone 2a og 2b er omtrent likt, men er fordelt litt annerledes. F. eks. er sone 2a 
større i revideringen, da vi har bedre dekning og data fra peilebrønnene.  

• Sone 1 orientering og størrelse endres med hoved tilsigsretning nord/syd mot Alta elva. Sone 1 
fordeles i to adskilte delområder.  

• Sone 0 rundt brønnene er lik.  
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Figur 5 Sikringssoner. Svarte linjer til Raipas brønnfelt vedtatt i 2008; røde linjer er reviderte soner med Englandsskogen 
i samdrift med Raipas, Alta kommune 
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3.5 Revidering av sikringssoner  

I Figur 6 og Figur 7 vises soneinndelingen for de fire sonene. I vedlegg 1 er koordinater til de forskjellige 

soner.  

Det er tatt utgangspunkt i et vannuttak på 125 l/sekund, fordelt jevnt over begge brønnfeltene. 

 

 

Figur 6 Reviderte sikringssoner Raipas og Englandsskogen brønnfelt, revidert høst 2019, Alta vannverk 
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Figur 7 Revidert sikringssoner vist på løsmassekart, revidert høst 2019, Alta brønnfelt (avsetninger: oransje = breelv, 
gul=elv, rosa=bart fjell, brun=myr/torv). (kilde: www.ngu.no) 
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Sone 1 

Sone I er avgrenset til der vannets oppholdstid er estimert til 60-dager, basert på målte 
strømningsgradaienter tatt fra prøvepumpinger gjort i 2019. Det er tegnet to sone 1, én for hvert brønnfelt, da 
det er konstatert at sonene ikke er overlappende. Hovedorienteing av Englandsskogen sone 1 er mot 
Altaelva, mens Raipas har en mer rund, symmetrisk utforming. Dette på grunn av elvens større påvirkning på 
Englandsskogen.  

 

Sone 2 

I likhet med tidligere soneutforming, er sone 2 delt i en indre (2a) og en ytre (2b) sone.  

Den indre sonen, 2a, dekker et område som man er relativt sikker på tilhører tilsigsfeltet til brønnene. Den 
dekker bl.a. hele sandtaket sørvest for Raipas brønnfeltet. Den dekker også elvens indre løp. 

I den ytre sonen, 2b, har lengre oppholdstid enn 2a. Tilsiget mot pumpende brønnfelt mer usikker, ikke minst 
fordi vi ikke har peilebrønner i dette området. 2b dekker øyene i elven, samt resterende område med 
løsmassedekke sør/sørvest for brønnfeltene.  

 

Sone 3 

Grenser til sone 3 trekkes utenfor det antatte tilsigsfelt til brønnfeltene.  

I sør trekkes grensen omtrent ved tilsigsfelt til vassdraget som drenerer til Altaelva sørvest for brønnfeltene. I 
sør og øst trekkes grensen noe øst for tilsigsfelt til vassdraget som drenerer til Altaelva i nord. Tilsigsfelt til 
vassdragene vises sammen som den nye og den gamle sone 3 vises i Figur 8. 

I vest trekkes grensen på vestsiden av Altaelva og i nord og trekkes grensen litt inn i et område med finere 
masser, ca. 50 meter nord for Raipasveien.  

 

 

Fremtidig uttaksøkning  

Brønntesting har vist at brønnfeltene har mye større kapasitet enn det som tas ut i dag, noe som betyr at en 
uttaksøkning bør ikke uten videre utløse behov for justering av sikringssonene. Det vil lett kunne bekreftes 
med en testpumping ved økte rater, samtidig som grunnvannstand i brønnene og peilebrønnettet registreres.  
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Figur 8 Kartet viser tilsigsfelt til vassdrag med drenering til Alta elva i vest og i nord.  (innringede) som avgrenser 
tilsigsfelt til brønnene. Den er den ytterste grensen til sone 3 i sør og i øst, Alta kommune 
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4 Revidering av restriksjonsbestemmelser til forslag til 

risikoreduserende tiltak 

4.1 Restriksjonsbestemmelser 

Denne revideringen av restriksjonsbestemmelser som omfatter både Raipas og Englandsskogen brønnfelt, 
tar utgangspunkt i vedtatt bestemmelser fra 2008 som på daværende tidspunkt kun gjaldt Raipas brønnfelt.   

Tabell 7 Eksisterende restriksjonsbestemmelser for brønnfelt Raipas og forslag til revidereing (i rødt), Alta kommune 

 

Bestemmelser vedtatt av formannskapet i sak 106/08 og godkjent av Mattilsynet i vedtak 
18.4.2008.  

 

Sone Restriksjonsbestemmelser 

Generelt For på best mulig måte å kunne beskytte grunnvannsuttaket fra både Raipas og Englandsskogen 
brønnfelt mot uønskede aktiviteter i nedslagsfeltet er det etablert fem sikringssoner rundt 
produksjonsbrønnene. Utstrekningen på sonene er vist i rapport datert 15.11.2019. Innen hver sone er 
det gitt restriksjoner på ulike aktiviteter, og restriksjoner gitt for en sone vil også gjelde for samtlige 
innenforliggende soner. Forbud i sone 3 gjelder sone 2, sone 2 gjelder også sone1 osv. 

Sone 0 Ingen aktiviteter utover det som er nødvendig for vannverkets drift. 

Sone 1 Forbud mot endringer av dagens arealbruk inkludert uttak av løsmasser. 

Sone 2A Forbud mot: 

- Lagring av olje, mineraloljeprodukter samt kjemiske forbindelser som ut fra tilsynsmyndighetenes 
vurdering anses som forurensningsfarlige 

- Deponering og lagring av skrapmasser inkludert masser som ikke er dokumentert rene 

- Oppstillingsplasser for kjøretøy 

Sone 2B Forbud mot: 

- Uttak av sand under kote 38 moh. 

- Lagring av olje og oljeprodukter i tanker større enn 3 m3. Tankene skal være dobbeltvegget, stå 
under tak på tett underlag med opphøyde kanter som kan samle opp hele tankens volum ved 
eventuelle lekkasjer. Bitumen godkjent til asfaltproduksjon kan lagres i større tanker. 

- Lagring av kjemikalier eller maskinelt utstyr som ikke benyttes i produksjonen av masseuttaket 

- Lagring av kjemiske forbindelser i nedgravde beholdere 

- Nedgravde ledninger for olje og oljeprodukter 

- Deponering av avfall, søppel og slam. Husdyrgjødsel produsert innenfor sonen tillates lagret i tett 
konstruksjon, og bruk av gjødsel innenfor de rammene som settes av myndighetene.  

- Bruk av plantevernmidler i fareklasse X, A og B med mindre de er særskilt godkjent av vannverkets 
tilsynsmyndigheter 

- Endring av næringsvirksomhet skal godkjennes av vannverkets tilsynsmyndigheter 
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Sone 3 Forbud mot: 

- Etablering av industri eller annen aktivitet som etter tilsynsmyndighetenes vurdering anses som 
forurensningsfarlig  

- Nybygg eller påbygg som ikke har vært forelagt og godkjent av vannverkets tilsynsmyndigheter 

- Etablering av avfallsdeponier 

- Lagring av kjemiske forbindelser som av tilsynsmyndighetenes vurdering anses som 
forurensningsfarlige i tanker større enn 10 m³. 

Ny eller endret aktivitet skal vurderes særskilt. I vurderingen skal det gjøres risikoanalyser med 
tilhørende sikringstiltak med hensyn til beskyttelse av drikkevannskilden. Virksomheter skal ha 
internkontrollsystem med årlig revidering og rapportering til vannverkseier og tilsynsmyndighetene.   
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4.2 Tiltak 

Ut fra sikringssoner med restriksjonsbestemmelser skal brønnfeltene være godt beskyttet mot 
forurensende aktiviteter. Det er likevel noen tiltak som bør vurderes.  

Englandsskogen brønnfelt er ikke ennå inngjerdet. Dette må gjøres.  

Man bør vurdere både nedsatt fartsgrense og skilting på Raipasveien nord for brønnfeltene. NB! 
Dette med skilting må diskuteres, da den har en bakside. Nemlig at den gjør brønnfeltenes 
beliggenhet synlig, og kan funke mot sin hensikt og øker sårbarhet, MTP. Vannterror.   

Til slutt bør det utarbeides en helhetlig beredskapsplan knyttet til enkelte hendelser og avstand fra 
sikringssone (avstand fra brønnfeltene). Beredskapsplanen bør omfatte både kommunen og 
sandtakets eiere, og inkludere både forebyggende tiltak og prosedyrer som bør følges i tilfelle 
utslipp.   
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5 Vedlegg 

 

Vedlegg 1. Koordinater. Sikringssoner til Englandsskogen og Raipas brønnfelt 

Vedlegg 2 Grunnvannstandsdata, 2018 og 2019 

Vedlegg 3.  Rapport. Testpumping av reservebrønner ved Englandsskogen, Alta kommune. Datert 2019-
08-01, rev. 2019-10-31 
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Vedlegg 1.  

Koordinater. Sikringssoner til Englandsskogen og Raipas 

brønnfelt 

  



Europe ETRS89 / UTM Sone 33N
Sone 1, 

Englandsssko

gen

Sone 1, 

Raipas
Sone 2A Sone 2B Sone 3

816450 7779731 817030 7780058 816131 7779467 816364 7779402 816002 7779507

816452 7779698 817043 7780095 816324 7779397 816250 7779419 816066 7779379

816465 7779667 817070 7780128 816463 7779437 816138 7779461 816514 7779147

816486 7779646 817092 7780143 816632 7779531 816146 7779446 816680 7779109

816521 7779635 817128 7780159 816721 7779566 816389 7779341 816830 7779017

816556 7779632 817166 7780165 816785 7779555 816432 7779307 816871 7778954

816595 7779640 817200 7780159 817075 7779419 816664 7779218 816912 7778920

816630 7779656 817226 7780145 817188 7779360 816894 7779116 817042 7778844

816655 7779680 817249 7780112 817456 7779142 817027 7779020 817118 7778747

816667 7779713 817254 7780087 817636 7779287 817086 7778946 817271 7778579

816669 7779751 817255 7780047 817729 7779617 817229 7778872 817536 7778479

816663 7779785 817240 7780001 817976 7779781 817408 7778823 817727 7778505

816647 7779821 817217 7779971 817813 7780189 817559 7778825 817837 7778441

816624 7779847 817190 7779953 817818 7780299 817708 7778880 818176 7778436

816594 7779862 817161 7779946 817673 7780462 817775 7778919 818234 7778620

816561 7779863 817122 7779948 817070 7780135 817842 7779004 818405 7778658

816530 7779853 817084 7779961 816828 7779945 817945 7779175 818555 7778821

816500 7779833 817048 7779986 816710 7779899 817947 7779293 818400 7779175

816478 7779809 817027 7780024 816600 7779894 817888 7779315 818448 7779366

816456 7779771 816402 7779821 817868 7779343 818362 7779519

816450 7779731 816276 7779725 817852 7779437 818226 7779662

816147 7779510 817855 7779473 818112 7779861

816131 7779467 817868 7779490 817979 7780009

817898 7779503 817923 7780134

817989 7779531 817939 7780442

818040 7779533 817926 7780569

818048 7779502 817872 7780580

818137 7779516 817725 7780567

818163 7779586 817475 7780439

818179 7779645 817251 7780309

818161 7779681 817001 7780205

818132 7779722 816517 7779948

818106 7779756 816349 7779871

818072 7779834 816051 7779637

818027 7779881 816002 7779507

817943 7779936

817904 7780049

817866 7780116

817856 7780227

817879 7780371

817897 7780431

817911 7780441

817911 7780494

817839 7780509

817675 7780467

817825 7780285

817816 7780179

817851 7780041

817858 7780029

817976 7779773

817726 7779616

817638 7779289

817457 7779138

817181 7779360

816781 7779557

816712 7779559

816434 7779419

816364 7779402



Vedlegg 2  

Grunnvannstandsdata, 2018 og 2019 

  



Brønn 

(målepkt)
Raipas i drift Englandsskogen alene i drift, Begge brønnfelt i drift

x y sep.19

fremstilt fra 

langtidspumping, 

vår 2019

fremstilt fra langtidspumping 

av Englandsskogen mens Raipas var i drift, vår 2019

25 817465,5258 7779138,317 10,843 10,043 11,143

24 817109,1253 7779429,345 10,258 9,458 10,558

21 816377,5527 7779430,421 9,231 9,8 11,06

22 816699,386 7779565,158 9,686 8,886 9,986

23 816813,3372 7779570,009 9,829 9,029 10,129

2019_p6 816888,8653 7779754,065 8,73 8,35 9,03

Eng_obs4 816519,0647 7779757,044 8,9 8,2 9,05

Eng_pb1 816555,5596 7779798,372 7,8 8,5

Eng_obs1 816557,4355 7779807,749 8,2 8,9

2019_p5 816735,8804 7779862,843 8,743 8,3 9,043

9 816977,2123 7779947,183 8,573 8,5 9,43

2019_p1 817136,7776 7780026,868 8,05 8,7 8,45

Rai_pb4 817166,2721 7780066,106 6 8,7 6,3

Rai_obs2 817146,3184 7780067,524 7,5 8,7 7,8

2019_p3 817250,656 7780125,549 8,145 8,9 8,545

2019_p2 817191,6946 7780189,447 8,155 8,7 8,555

2019_p4 817339,2981 7780224,919 8,51 9 8,91

2005-3 817852 7780431 9 9,7 9,5

estimert/stipulert

UTM 33N

Grunnvannstandsmålinger brukt å utarbeide strømningskart (i moh)



Vedlegg 3  

Rapport. Testpumping av reservebrønner ved Englandsskogen, 

Alta kommune. Datert 2019-08-01, rev. 2019-10-31 
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 Sammendrag 

Det er langtidstestet tre løsmassebrønner ved Englandskogen i Alta kommune fra 29.01.2019 til 27.mai 
2019. Brønnene er tiltenkt som reservevannforsyning til kommunen. Hensikt med testingen har vært å få et 
overslag på brønnenes og grunnvannsmagasinets kapasitet og vurderer råvannskvalitet. Også viktig har 
vært å vurdere om uttak av vann fra Englandsskogen kan på noen måte påvirke negativt vannforsyningen fra 
Raipas brønner.  

Testpumping  

Det er pumpet fra tre brønner, Brønn 1 Brønn 2 og Brønn 3, ved et konstant uttak av 125 l/s, som er det 
estimerte vannforbruk fra eksisterende grunnvannsanlegg ved Raipas. Fordeling av uttaket som ble bestemt 
utfra en korttidstest var som følgende: Brønn 1 = 60 l/s; Brønn 2 = 35l/s og Brønn 3 = 30l/s. 
  
Under pumping har grunnvannstand blitt målt automatisk i de pumpende brønnene og flere peilebrønner. 
Noen av peilebrønner er blitt peilet manuelt. Brønndrift inkl. logging av grunnvannstand fra Raipas brønnfelt 
har foregått som normalt i perioden.    

Det er blitt tatt vannprøver i fem omganger under pumpingen, en som var en fullsett av parametere, som satt 
opp i Drikkevannsforskriften.   

Resultater  

Brønnfelt kapasitet, Englandsskogen + Raipas 

Totalkapasitet fra de tre brønnene er høy, langt over det som ble prøvepumpet. Maksimum uttak som er 
mulig, begrenset av installerte pumper, er ca. 270 l/s. Men grunnvannsmagasinet som brønnene tapper har 
en høyere kapasitet enn dette. Raipas brønnfelt har en lignende kapasitet.  
 
Grunnvannstand og strømningsmønster  

Overvåkning av grunnvannstand bekrefter NGUs arbeid fra 2005, nemlig at grunnvannstrømningen går 
nordover fra elven mot både Raipas og Englandsskogen brønnfelt. Det naturlige strømningsmønsteret 
(regionale strømningen) forstyrres veldig lite av pumping, noe som kan ses i de beskjedne avsenkningene i 
pumpende brønnene.  
 
Brønnfeltene ved de uttaksmengder tatt under pumpingen konstateres uavhengig av hverandre.  
 
Altaelva er opphav til mesteparten av tilsig nydanning av grunnvann og er grunnen til at man kan ta ut store 
mengder.   
 

Råvannskvalitet 

Grunnvannskvalitet betegnes som meget bra og lik den fra Raipas, med en pH litt over 8 og ledningsevne 
rundt 140 mS/m. Råvannet kan karakteriseres som noe bløtt, og dominert av ionene: Ca2+/HCO3

-. 

Bakteriologisk kvalitet er utmerket.  
 

Driftsmessig betraktninger 

Det er flere driftsmessige vurderinger som reiser seg på bakgrunn av den sluttførte langtidspumpingen ved 
Englandsskogen: 
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Hva er den beste måten å drifte disse to brønnfeltene, som begge gir mye vann. Det vil være naturlig at 
begge feltene og alle brønnene driftes regelmessig, da det ikke er ønskelig at brønnene som produserer 
vann skal bare stå. Men bør Englandsskogen fungerer som hovedfelt i lys av problemstillingen med 
sandtaket.  

Det er åpenbart at grunnvannsmagasinet Raipas/Englandskogen har en total kapasitet langt større enn 
vannbehovet til Alta kommune. Bruk av denne kapasiteten til energiformål, f. eks. åpne energibrønner, bør 
utredes. Her er det snakk om geo-/grønnenergi i forholdsvis store mengder. Samtidig kan energikilden være 
forholdsvis lang fra forbrukeren, noe som gir høy utbyggingskostnader.   
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1 Innledning 

Det er langtidstestet fra 29.jan. 2019 til 27.mai 2019 tre filterbrønner i løsmasse ved Englandskogen i Alta 
kommune. Brønnene er tiltenkt som reservevannforsyning til Alta kommune.  

Det er blitt pumpet på et konstant uttak av 125 l/s, som er det estimerte vannforbruk fra eksisterende 
grunnvannsanlegg ved Raipas.  

Hovedhensikten med testingen har vært å få et overslag på brønnenes kapasitet og en vurdering av 
råvannskvalitet ut av brønnene. Det er også ønsket å vurdere om uttak fra Englandsskogen vil kunne påvirke 
hovedkilde Raipas, og vise versa.  

Brønnområdet og omgivelser med Raipas er vist på oversiktskart i kart i  

Arbeid er utført av Norconsult AS v/ Sr. Hydrogeolog Joseph Allen (joseph.allen@norconsult.com; tlf. 45 40 
12 37) og Kevin J. Tuttle (kevin.john.tuttle@norconsult.com;  tlf. 45 40 11 15). Kontaktperson i Alta kommune 
har vært Eirik Sønvisen (eirik.sonvisen@alta.kommune.no; 95 99 75 55). Analyser av vann er utført av 
Eurofins Norge.  

 

 

Figur 1 Oversiktskart. Englandskogen (mot vest) og omgivelser med Raipas grunnvannsanlegg (mot øst), Alta kommune 
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2 Steds- og situasjonsbeskrivelse 

Brønnfeltene med peilebrønnene som har vært overvåket under prøvepumpingen er vist i Figur 2.   

Området Englandsskogen/Raipas ligger 4 – 4,5 sør for Alta sentrum på en tykk glasifluvial avsetning minst 

40 m. tykk og dominert av sand og grus. 

Vannbehovet til Alta kommune som resultatene fra pumping skal vurderes oppe mot er stipulert av Alta 

kommune til 125 l/s.  

Det reservefeltet ved Englandsskogen består av 3 løsmassebrønner med brønnfilterplassering på 30-40mut.  

Hovedfeltet ved Raipas består av 4 løsmassebrønner også med brønnfilterplassering på 30-40mut. 

Grunnvannsstrømningsretning som angir tilsig til brønnene skjer hovedsakelig fra Altaelva sør for anlegget. 

Dette ble konstatert av NGU i et arbeid fra 2005, og resultater fra denne prøvepumpingen bekrefter de 

konklusjonene. I Figur 6 gjengis en grunnvannsstrømningskart fra NGU rapport /1/ som viser dette 

mønsteret.  

 

 

Figur 2 Englandsskogen og Raipas brønnfelt med peilebrønner som er blitt overvåket under prøvepumping 
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3 Omfang av testpumping  

Fra 29.01.2019-27.05.2019 ble det pumpet fra tre brønner fra Englandsskogen, Brønn 1 Brønn 2 og Brønn 
3, ved et konstant uttak av 125 l/s, tilsvarende det stipulerte vannbehovet. Fordeling av uttaket som ble 
bestemt utfra en korttidstest utført januar 2019 var som følgende: Brønn 1 = 60 l/s; Brønn 2 = 35l/s og Brønn 
3 = 30l/s. 
  
Under pumping har grunnvannstand blitt målt automatisk i de pumpende brønnene og flere peilebrønner. 
Noen av peilebrønner er blitt peilet manuelt. Brønndrift ved Raipas brønnfelt inkl. logging av grunnvannstand 
har foregått som normalt i testperioden.    

Det er blitt tatt vannprøver i fem omganger under pumpingen, et fullsett tatt fra Drikkevannsforskriften.   

 

feb. 2019 prøvegruppe A utvidet med hovedioner  
 

mars 2019 Analysegruppe C, Fullsett (uten bakteriologisk) 

april 2019 prøvegruppe A + B 
 

mai 2019 prøvegruppe A + B 
 

juni 2019 prøvegruppe A + B 
 

 

Analysegruppe A 

lukt/smak 
pH 
ledningsevne 
farge 
turbiditet 
jern 
mangan 
 
Analysegruppe B  

kimtall 
E. Coli 
 

Analysegruppe C,  

Fullsett fra drikkevannsforskriften, vedlegg 1 + 2.  
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4 Resultater og vurderinger 

4.1 Grunnvannstand og kapasitet, Englandsskogen brønnfelt 

Grunnvannstand under pumping av Englandsskogens brønnfelt, januar – mai 2019, er vist i Figur 3. 
Avsenkning i Brønn 1 – 3 er vist i Tabell 1. Rådata er lagret hos Alta kommune.  

 

 
 
Figur 3 Grunnvannstand ved Englandsskogen under langtidspumping 

 
 
Tabell 1 Avsenkning i produksjonsbrønner, Englandsskogen brønnfelt, målt 27.mai 2019 etter 4 måneder pumping 

 

avsenkning  

(m) 

Pumperate 

(l/s) 

Brønn 1 0,61 65 

Brønn 2 0,74 35 

Brønn 3 0,83 30 
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Grunnvannstand i samtlige produksjonsbrønner og observasjonsbrønner ved Englandskogen følger 
hverandre tett. Peilebrønnene er noen 10-tals cm. høyere. Brønn 3 har den laveste grunnvannstand.  
 
Etter 4 måneder pumping, frem til 27.mai 2019, var grunnvannstand i ft. den opprinnelige vannstand i 
produksjonsbrønnene målt til en beskjeden 0,6 - 0,8m. Laveste nivå under pumping nådde 2,2 – 2,4 m og 
skjedde medio april ved slutten av vinter rett før snøsmelting og stigning av Alta elva hadde begynt. Denne 
utviklingen kan beskues i avsenkningskurve for Brønn 1 i Figur 3. 
 
Det er viktig å legge merke til at mesteparten av grunnvannstandsendringene gjennom vinter tilskrives 
naturlige sesongsvingninger i Altaelva og i grunnvann og ikke fra pumping. Altaelva er nemlig bestemmende 
for grunnvannstand for både Englandsskogen og Raipas. Dette kan ses i tidsserier for obs. brønn ved 
Raipas og ved elva i perioden 16.10.2018–27.05.2019. Disse obs. brønnene står langt fra brønnfeltene og 
påvirkes dermed ikke av pumping. Likevel varierer grunnvannstand i denne perioden med omtrent like mye 
og med samme mønster som de pumpende brønnene og tilhørende nærstående obs. brønnene.   
 
 

 
Figur 4 Grunnvannstand i obs. brønn ved elva og obs. Raipas som står over to hundre meter fra Raipas brønnfelt (NB! 
Grunnvannstand er gitt som trykk i cm. over sensor), 
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Basert på overvåkningsdata kan en slå fast at totalkapasitet fra de tre brønnene ved Englandsskogen er 
høy, langt over det som ble prøvepumpet. Maksimum uttak pr. i dag er begrenset kun av kapasitet til de 
installerte pumpene, som gir samlet sett ca. 270 l/s. Grunnvannsmagasinet som brønnene tapper har en 
høyere kapasitet enn dette, mye høyere.  

  

4.2 Grunnvannstand observasjonsbrønner v/Raipas 

Grunnvannstand fra Raipas obs. brønner 1 og 2 er vist i Figur 5 fra 2016 frem til 2019.  

Kurven viser stort sett en spredning mellom minimum og maksimum grunnvannstand som er lik brønner fra 
Englandsskogen. Grunnvannstand i obs. brønner 1 og 2 er høyere enn Raipas obs. brønner, men lavere enn 
målte grunnvannstand ved Englandsskogen. 

 

 

Figur 5 Grunnvannstand ved Raipas brønnfelt under normal drift og under langtidspumping av Englandsskogen i 2019,  
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4.3 Tilsigsfelt og grunnvannstrømning 

På bakgrunn av innsamlet data under prøvepumping og historiske data fremstilles en 

grunnvannsstrømningskart når begge brønnfelt er i drift med like belastning.  

Englandsskogen får mesteparten av vannet sitt fra elveinfiltrasjon fra Altaelva og trekker på en noe smalere 

område. Raipas får også mye vann fra elva, men får noe lenger nord ved og oppstrøms sandtaket.  

Målingene tyder på at de to brønnfeltene er 100% uavhengig, når de driftes samtidig. Dette bekreftes av 

grunnvannstandsmålinger som vist i Figur 7, hvor grunnvannstand i obs. brønn Raipas har en høyere 

grunnvannstand enn både Englandsskogen og Raipas brønnfelt.  

 

 

 

Figur 6 Overordnet strømningskart mot Englandsskogen og Raipas basert på prøvepumping og historiske data. 
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Figur 7 Grunnvannstand i utvalgte peilebrønner, Alta vannverk 

 

 

4.4 Vannkvalitet 

Det er prøvetatt i fem omganger fra Englandsskogen brønner. Analyserapporter er å finne i vedlegg 1. 
Nøkkelparametere, Fe, Mn, ledningsevne, pH samt E. Coli er sammenstilt i Tabell 2.  

Grunnvannskvalitet betegnes som meget bra og lik den fra Raipas, med en pH litt over 8 og ledningsevne 
rundt 140 mS/m. Råvannet kan karakteriseres som noe bløtt, og dominert av ionene: Ca2+/HCO3

-. 

Bakteriologisk kvalitet er utmerket.  
 

Tabell 2 Nøkkelparametere sammenstilt for Englandsskogens brønner og Raipas brønner, Alta kommune 

 
pH 

Ledningsevne 
mS/m 

Mn  
ug Mn/l 

Fe 
ug Fe/l 

Bakteriologiske 
parametere 

Englandsskogen (tre 
produksjonsbrønner) 

8,1- 8,4 14,5 0,33 – 1,1 
<0,30 – 

1,4 
Ikke påvist 

Raipas brønner (fire 
produksjonsbrønner 

7,4 – 8,5 17,5 – 19,2 < 1 <0,4 – 1,8 Ikke påvist 

 6,5-9,5  50 200 skal ikke påvises 
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5 Andre betraktninger 

5.1 Bruk av anleggene  

Det er nærliggende å se på både Englandskogen og Raipas under ett, da begge steder har mer enn nok 
kapasitet til å dekke vannbehovet på 125 l/s. Det er mye som taler for anvendelse av begge brønnområdene 
til kommunens vannforsyning.  

Anvendelse av alle brønner gir økt fleksibilitet og vil bety at belastning og avsenkning hos den enkelte brønn 
og brønnfelt vil kunne reduseres betraktelig. Dette vil være gunstig vis-a-vis problemstillingen med 
sanduttaket, da (evt.) strømning mot Raipas vil gå saktere og betyr en reduksjon i risikoen for negativ 
påvirkning.  

Vannkvalitet fra begge brønnfelt er så å si lik, og vil dermed ikke by på problemer som f. eks. blanding av 
flere typer vann.  

5.2 Grunnvann til energi 

Grunnvannsmagasinene Raipas/Englandskogen har en total kapasitet langt større enn vannbehovet til Alta 
kommune. Bruk av denne kapasiteten til energiformål, f. eks. åpne energibrønner, bør utredes. Her er det 
snakk om geo-/grønnenergi i forholdsvis store mengder. En konseptstudie for å undersøke muligheter bør 
vurderes.  
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6 Oppsummering 

Totalkapasitet fra Englandsskogens tre brønner er høy, langt over det som ble prøvepumpet. Maksimum 
uttak som er mulig, begrenset av installerte pumper, er ca. 270 l/s. Men grunnvannsmagasinet som 
brønnene tapper har en høyere kapasitet enn dette. Raipas brønnfelt har en lignende kapasitet.  

Grunnvannstrømningen går nordover fra elven mot både Raipas og Englandsskogen brønnfelt. Det naturlige 
strømningsmønsteret (regionale strømningen) forstyrres veldig lite av pumping, noe som er bekreftet av de 
beskjedne avsenkningene i pumpende brønnene.  

Brønnfeltene ved de uttaksmengder som er tatt ut under testpumpingen er uavhengig av hverandre.  

Altaelva er opphav til mesteparten av tilsig nydanning av grunnvann og er grunnen til at man kan ta ut store 
mengder.   

Grunnvannskvalitet betegnes som meget bra og lik den fra Raipas, med en pH litt over 8 og ledningsevne 
rundt 140 mS/m. Råvannet kan karakteriseres som noe bløtt, og dominert av ionene: Ca2+/HCO3-. 
Bakteriologisk kvalitet er i likhet med Raipas utmerket.  

Det er flere driftsmessige vurderinger som reiser seg på bakgrunn av den sluttførte langtidspumpingen ved 
Englandsskogen, deriblant  1) hvordan man skal beste drifte anleggene, og 2) bør man vurdere bruk av 
grunnvannet til geo- grønnenergi formål.  
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Alta Kommune
Kommunalteknikk
Postboks 1403
9506  ALTA

Dato: 06.03.2019
2019-979Prøve ID: 

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 18.02.19 Analyseperiode: 18.02.19 - 06.03.19 Prøvetaker: Oppdragsgiver

2019-979-1 Brønnvann 13.02.19Tatt ut: 

Merket: Brønn 1

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet
Gr.B i drikkev.forskr. u/ pesticide 1 Per pakke
Fluorid (F) EPA Metode 340.3 <0,0549) mg/l
Klorid (Cl) EPA Method 325.2 2,149) mg/l ± 10%
Sulfat (SO4) NS EN ISO 10304-1 8,1749) mg/l ± 20%
Ammonium (NH4-N) NS EN ISO 11732 <549) µg/l
Nitrat (NO3-N) NS EN ISO 13395 13049) µg/l ± 20%
Nitritt (NO2-N) NS EN ISO 13395 <249) µg/l
Total organisk karbon NS EN 1484 0,5349) mg/l ± 30%
Cyanid, total EN ISO 14403-2012-10 <148) µg/l
Arsen (As) NS EN ISO 17294-2 1,848) µg/l ± 30%
Bly (Pb) NS EN ISO 17294-2 0,7548) µg/l ± 20%
Kadmium (Cd) NS EN ISO 17294-2 <0,00448) µg/l
Kobber (Cu) NS EN ISO 17294-2 2,348) µg/l ± 25%
Krom (Cr) NS EN ISO 17294-2 0,05248) µg/l ± 15%
Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO 12846 <0,00149) µg/l
Nikkel (Ni) NS EN ISO 17294-2 <0,0548) µg/l
Aluminium (Al) NS EN ISO 17294-2 2,748) µg/l ± 20 %
Antimon (Sb) NS EN ISO 17294-2 <0,0248) µg/l
Bor (B) NS EN ISO 17294-2 <148) µg/l
Jern (Fe) NS-EN ISO 17294-2 1,248) µg/l ± 20 %
Mangan (Mn) NS-EN ISO 17294-2 1,148) µg/l ± 15 %
Selen (Se) NS EN ISO 17294-2 0,06848) µg/l ± 30%
Triklormetan (kloroform) Intern metode <0,148) µg/l
Benzen Intern metode <0,148) µg/l
1,2-Dikloretan Intern metode <0,148) µg/l
1,1,2- Trikloreten (TRI) Intern metode <0,148) µg/l
Bromdiklormetan Intern metode <0,148) µg/l
Tetrakloreten (PER) Intern metode <0,148) µg/l
Dibromklormetan Intern metode <0,148) µg/l
Tribrommetan Intern metode <0,148) µg/l
Sum THM Intern metode Ikke påvist48) µg/l
Sum TRI/PER Intern metode Ikke påvist48)

Benzo(a)pyren Intern metode <0,0148) µg/l
Benzo(b)fluoranten Intern metode <0,0148) µg/l
Benzo(k)fluoranten Intern metode <0,0148) µg/l
Indeno[1,2,3-cd]pyren Intern metode <0,00248) µg/l
Benzo(ghi)perylen Intern metode <0,00248) µg/l
PAH 4, sum Intern metode Ikke påvist48)

Natrium (Na) NEN EN ISO 17294-2 2,748) mg/l ± 15 %
Bromat ICP-MS <0,00248) mg/l

Rapporten må ikke gjengis i sin helhet uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(ne).
Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 1 av 3

Havnegt. 19B
8400  Sortland

Postadresse Besøksadresse

Postboks 18
8401  Sortland

E-mail: Kundesenter.sortland@eurofins.no
www.eurofins.no

Telefon Mob.
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Org.nr.
NO 982 571 146 MVA

Eurofins avd Sortland



Dato: 06.03.2019
2019-979Prøve ID: 

2019-979-2 Brønnvann 13.02.19Tatt ut: 

Merket: Brønn 2

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet
Gr.B i drikkev.forskr. u/ pesticide 1 Per pakke
Fluorid (F) EPA Metode 340.3 <0,0549) mg/l
Klorid (Cl) EPA Method 325.2 2,449) mg/l ± 10%
Sulfat (SO4) NS EN ISO 10304-1 7,6049) mg/l ± 20%
Ammonium (NH4-N) NS EN ISO 11732 <549) µg/l
Nitrat (NO3-N) NS EN ISO 13395 14049) µg/l ± 20%
Nitritt (NO2-N) NS EN ISO 13395 <249) µg/l
Total organisk karbon NS EN 1484 0,5349) mg/l ± 30%
Cyanid, total EN ISO 14403-2012-10 <148) µg/l
Arsen (As) NS EN ISO 17294-2 1,848) µg/l ± 30%
Bly (Pb) NS EN ISO 17294-2 0,2448) µg/l ± 20%
Kadmium (Cd) NS EN ISO 17294-2 <0,00448) µg/l
Kobber (Cu) NS EN ISO 17294-2 0,8648) µg/l ± 25%
Krom (Cr) NS EN ISO 17294-2 0,07248) µg/l ± 15%
Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO 12846 <0,00149) µg/l
Nikkel (Ni) NS EN ISO 17294-2 <0,0548) µg/l
Aluminium (Al) NS EN ISO 17294-2 3,548) µg/l ± 20 %
Antimon (Sb) NS EN ISO 17294-2 0,03248) µg/l
Bor (B) NS EN ISO 17294-2 <148) µg/l
Jern (Fe) NS-EN ISO 17294-2 <0,348) µg/l
Mangan (Mn) NS-EN ISO 17294-2 0,5748) µg/l ± 15 %
Selen (Se) NS EN ISO 17294-2 0,2648) µg/l ± 30%
Triklormetan (kloroform) Intern metode <0,148) µg/l
Benzen Intern metode <0,148) µg/l
1,2-Dikloretan Intern metode <0,148) µg/l
1,1,2- Trikloreten (TRI) Intern metode <0,148) µg/l
Bromdiklormetan Intern metode <0,148) µg/l
Tetrakloreten (PER) Intern metode <0,148) µg/l
Dibromklormetan Intern metode <0,148) µg/l
Tribrommetan Intern metode <0,148) µg/l
Sum THM Intern metode Ikke påvist48) µg/l
Sum TRI/PER Intern metode Ikke påvist48)

Benzo(a)pyren Intern metode <0,0148) µg/l
Benzo(b)fluoranten Intern metode <0,0148) µg/l
Benzo(k)fluoranten Intern metode <0,0148) µg/l
Indeno[1,2,3-cd]pyren Intern metode <0,00248) µg/l
Benzo(ghi)perylen Intern metode <0,00248) µg/l
PAH 4, sum Intern metode Ikke påvist48)

Natrium (Na) NEN EN ISO 17294-2 2,748) mg/l ± 15 %
Bromat ICP-MS <0,00248) mg/l

2019-979-3 Brønnvann 13.02.19Tatt ut: 

Merket: Brønn 3

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet
Gr.B i drikkev.forskr. u/ pesticide 1 Per pakke
Fluorid (F) EPA Metode 340.3 <0,0549) mg/l
Klorid (Cl) EPA Method 325.2 249) mg/l ± 10%
Sulfat (SO4) NS EN ISO 10304-1 7,8249) mg/l ± 20%
Ammonium (NH4-N) NS EN ISO 11732 <549) µg/l
Nitrat (NO3-N) NS EN ISO 13395 16049) µg/l ± 20%
Nitritt (NO2-N) NS EN ISO 13395 <249) µg/l
Total organisk karbon NS EN 1484 0,549) mg/l ± 30%
Cyanid, total EN ISO 14403-2012-10 <148) µg/l
Arsen (As) NS EN ISO 17294-2 1,848) µg/l ± 30%
Bly (Pb) NS EN ISO 17294-2 0,2848) µg/l ± 20%
Kadmium (Cd) NS EN ISO 17294-2 <0,00448) µg/l
Kobber (Cu) NS EN ISO 17294-2 0,7348) µg/l ± 25%
Krom (Cr) NS EN ISO 17294-2 0,06548) µg/l ± 15%

Rapporten må ikke gjengis i sin helhet uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(ne).
Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Side 2 av 3

Havnegt. 19B
8400  Sortland

Postadresse Besøksadresse

Postboks 18
8401  Sortland

E-mail: Kundesenter.sortland@eurofins.no
www.eurofins.no

Telefon Mob.
76 10 97 00 92 65 24 46

Org.nr.
NO 982 571 146 MVA

Eurofins avd Sortland



Dato: 06.03.2019
2019-979Prøve ID: 

Kvikksølv (Hg) NS-EN ISO 12846 <0,00149) µg/l
Nikkel (Ni) NS EN ISO 17294-2 <0,0548) µg/l
Aluminium (Al) NS EN ISO 17294-2 5,148) µg/l ± 20 %
Antimon (Sb) NS EN ISO 17294-2 <0,0248) µg/l
Bor (B) NS EN ISO 17294-2 <148) µg/l
Jern (Fe) NS-EN ISO 17294-2 1,448) µg/l ± 20 %
Mangan (Mn) NS-EN ISO 17294-2 0,3348) µg/l ± 30 %
Selen (Se) NS EN ISO 17294-2 0,1648) µg/l ± 30%
Triklormetan (kloroform) Intern metode <0,148) µg/l
Benzen Intern metode <0,148) µg/l
1,2-Dikloretan Intern metode <0,148) µg/l
1,1,2- Trikloreten (TRI) Intern metode <0,148) µg/l
Bromdiklormetan Intern metode <0,148) µg/l
Tetrakloreten (PER) Intern metode <0,148) µg/l
Dibromklormetan Intern metode <0,148) µg/l
Tribrommetan Intern metode <0,148) µg/l
Sum THM Intern metode Ikke påvist48) µg/l
Sum TRI/PER Intern metode Ikke påvist48)

Benzo(a)pyren Intern metode <0,0148) µg/l
Benzo(b)fluoranten Intern metode <0,0148) µg/l
Benzo(k)fluoranten Intern metode <0,0148) µg/l
Indeno[1,2,3-cd]pyren Intern metode <0,00248) µg/l
Benzo(ghi)perylen Intern metode <0,00248) µg/l
PAH 4, sum Intern metode Ikke påvist48)

Natrium (Na) NEN EN ISO 17294-2 2,648) mg/l ± 15 %
Bromat ICP-MS <0,00248) mg/l

< betyr: Mindre enn
49) Utførende lab: Eurofins Environment Testing Norway. Analysen er akkreditert i hht. ISO/IEC 17025,  TEST 003.
48) Utførende lab: Eurofins Environment Sweden Lidköping. Analysen er akkreditert i hht. ISO/IEC 17025, SWEDAC 1125.

Caroline D. Høyen
Kundeveileder/ ASM

 

Kopi til
Prøvetaker, Jørn Sandberg (E-mail)
Fagansvarlig, Tommy Johansen (E-mail)
Oe Foleide (E-mail)
Ole Johnny Holten (E-mail)
Geir Haldorsen (E-mail)

Rapporten må ikke gjengis i sin helhet uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(ne).
Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
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TEST001Alta Kommune
Kommunalteknikk
Postboks 1403
9506  ALTA

Dato: 15.03.2019
2019-1382Prøve ID: 

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 12.03.19 Analyseperiode: 12.03.19 - 15.03.19 Prøvetaker: Oppdragsgiver

2019-1382-1 Brønnvann 11.03.19Tatt ut: 

Merket: Brønn 1

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet
Fargetall, automatisert metode NS-EN ISO 7887:2011 C<3 mg/l Pt
Konduktivitet, automatisert metode ISO 7888 14,61) mS/m ± 0,7
pH, automatisert metode NS-EN ISO 10523: 20128,143) pH ± 0,2
Turbiditet, automatisert metode NS-EN ISO 7027-1:2016<0,20 FNU
Lukt* Intern metode 073)

Smak* Intern metode 073)

2019-1382-2 Brønnvann 11.03.19Tatt ut: 

Merket: Brønn 2

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet
Fargetall, automatisert metode NS-EN ISO 7887:2011 C<3 mg/l Pt
Konduktivitet, automatisert metode ISO 7888 14,51) mS/m ± 0,7
pH, automatisert metode NS-EN ISO 10523: 20128,443) pH ± 0,2
Turbiditet, automatisert metode NS-EN ISO 7027-1:20160,21 FNU ± 0,06
Lukt* Intern metode 073)

Smak* Intern metode 073)

2019-1382-3 Brønnvann 11.03.19Tatt ut: 

Merket: Brønn 3

Parameter Metode Resultat Enhet Måleusikkerhet
Fargetall, automatisert metode NS-EN ISO 7887:2011 C<3 mg/l Pt
Konduktivitet, automatisert metode ISO 7888 14,51) mS/m ± 0,7
pH, automatisert metode NS-EN ISO 10523: 20128,343) pH ± 0,2
Turbiditet, automatisert metode NS-EN ISO 7027-1:20160,23 FNU ± 0,07
Lukt* Intern metode 073)

Smak* Intern metode 073)

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen < betyr: Mindre enn
1) Korr. m/utstyr for automatisk temperaturkompensasjon, 25°C

43) pH måles ved romtemperatur. Eksakt temperatur kan fås ved henvendelse til laboratorium.
73) Basert på NMKL prosedyre nr 183 (2005) og nr 11 (2002)

Rapporten må ikke gjengis i sin helhet uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(ne).
Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
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Dato: 15.03.2019
2019-1382Prøve ID: 

Evy Johansen
Analytiker

 

Kopi til
Prøvetaker, Jørn Sandberg (E-mail)
Fagansvarlig, Tommy Johansen (E-mail)
Oe Foleide (E-mail)
Ole Johnny Holten (E-mail)
Geir Haldorsen (E-mail)

Rapporten må ikke gjengis i sin helhet uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøve(ne).
Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
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Alta Kommune
Vannverk
Att: Tommy Johansen
Flomfaret 6
9515  ALTA

Dato: 16.04.2019
2019-2285Prøve ID: 
ver 1

ANALYSERESULTATER

Prøvemottak: 10.04.19 Analyseperiode: 10.04.19 kl 12:15 - 16.04.19 Prøvetaker: Oppdragsgiver

2019-2285-1 Drikkevannskilde 09.04.19 kl 14:00Tatt ut: 

BrønnSted: 

F1N)

Referanse: EnglandsskolgenMerket: 1

Parameter Metode Resultat GrenseverdiVeil.Enhet Måleusikkerhet

pH, surhetsgrad NS-ISO 10523 8,3 6,5 - 9,5 ± 0,2

Temperatur ved avlest pH* NS-ISO 10523 22,5 °C
Konduktivitet (25gr C) NS-ISO 7888 14,7 mS/m <250 ± 1,5

Turbiditet NS-EN ISO 7027 0,47) FNU <1 ± 0,2

Fargetall NS-EN ISO 7887 <36) <20 ± 3

Alkalitet Intern 1,21 mmol/l ± 0,12

Kalsium NS-EN ISO 17294-2 20 mg/l ± 3,0

Magnesium NS-EN ISO 17294-2 3,4 mg/l ± 0,68

Kalium NS-EN ISO 17294-2 2,6 mg/l ± 0,52

Natrium NS-EN ISO 17294-2 2,2 mg/l <200 ± 0,4

Sulfat, SO4 2- ISO 10304-1:2009/IC 7,5 mg/l ± 1,1

Nitrat + Nitritt NS 4745 2. utg. 280 µg/l N <10000 ± 43

Lukt* Intern 08) 0

Smak* Intern 08) 0

Presumptiv E.coli NS4792 0 CFU/100 ml 0 0,22log10± 

2019-2285-2 Drikkevannskilde 09.04.19 kl 13:55Tatt ut: 

BrønnSted: 

F1N)

Referanse: EnglandsskogenMerket: 2

Parameter Metode Resultat GrenseverdiVeil.Enhet Måleusikkerhet

pH, surhetsgrad NS-ISO 10523 8,2 6,5 - 9,5 ± 0,2

Temperatur ved avlest pH* NS-ISO 10523 22,7 °C
Konduktivitet (25gr C) NS-ISO 7888 13,9 mS/m <250 ± 1,4

Turbiditet NS-EN ISO 7027 0,17) FNU <1 ± 0,2

Fargetall NS-EN ISO 7887 <36) <20 ± 3

Alkalitet Intern 1,15 mmol/l ± 0,12

Kalsium NS-EN ISO 17294-2 20 mg/l ± 3,0

Magnesium NS-EN ISO 17294-2 3,1 mg/l ± 0,62

Kalium NS-EN ISO 17294-2 2,3 mg/l ± 0,46

Natrium NS-EN ISO 17294-2 2,2 mg/l <200 ± 0,4

Sulfat, SO4 2- ISO 10304-1:2009/IC 6,7 mg/l ± 1,0

Nitrat + Nitritt NS 4745 2. utg. 220 µg/l N <10000 ± 32

Lukt* Intern 08) 0

Smak* Intern 08) 0

Presumptiv E.coli NS4792 0 CFU/100 ml 0 0,22log10± 

Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.Prøvetaking er ikke akkreditert.

Denne rapporten må ikke kopieres delvis men bare i sin helhet.Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver. Side 1 av 2

TosLab AS | Sjølundveien 3, Postboks 2064, N-9266  Tromsø | Tel: 77 62 43 60 | Fax: 77 62 43 61 | www.toslab.no | post@toslab.no | Foretagsregisteret: NO 980 508 870 MVA



Dato: 16.04.2019
2019-2285Prøve ID: 
ver 1

2019-2285-3 Drikkevannskilde 09.04.19 kl 13:50Tatt ut: 

BrønnSted: 

F1N)

Referanse: EnglandsskogenMerket: 3

Parameter Metode Resultat GrenseverdiVeil.Enhet Måleusikkerhet

pH, surhetsgrad NS-ISO 10523 8,2 6,5 - 9,5 ± 0,2

Temperatur ved avlest pH* NS-ISO 10523 22,8 °C
Konduktivitet (25gr C) NS-ISO 7888 14,1 mS/m <250 ± 1,4

Turbiditet NS-EN ISO 7027 0,27) FNU <1 ± 0,2

Fargetall NS-EN ISO 7887 <36) <20 ± 3

Alkalitet Intern 1,18 mmol/l ± 0,12

Kalsium NS-EN ISO 17294-2 20 mg/l ± 3,0

Magnesium NS-EN ISO 17294-2 3,3 mg/l ± 0,66

Kalium NS-EN ISO 17294-2 2,3 mg/l ± 0,46

Natrium NS-EN ISO 17294-2 2,1 mg/l <200 ± 0,4

Sulfat, SO4 2- ISO 10304-1:2009/IC 6,9 mg/l ± 1,0

Nitrat + Nitritt NS 4745 2. utg. 130 µg/l N <10000 ± 20

Lukt* Intern 08) 0

Smak* Intern 08) 0

Presumptiv E.coli NS4792 0 CFU/100 ml 0 0,22log10± 

*) Prøvesvar er ikke akkreditert < betyr: Mindre enn

7) 1 FNU er det samme som 1 NTU, ref Drikkevannforskriften

6) Fargetall utført i henhold til metode C

8) 0 = normal/akseptabel, 1 = tvilsom, 2 = unormal/uakseptabel

F1N) Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Birgit Berg Nesheim
Laboratorietekniker

Julie Terese Hanssen
Laboratorietekniker

Kopi til
Alta Kommune, Geir Haldorsen, Flomfaret 6, 9515  ALTA (E-mail)
Alta Kommune, Ole Viggo Føleide, Flomfaret 6, 9515  ALTA (E-mail)
Alta Kommune, Jørn Sandberg, Flomfaret 6, 9515  ALTA (E-mail)
Alta Kommune, Magne Opgård, Flomfaret 6, 9515  ALTA (E-mail)
Alta Kommune, Stig Gallavara, Flomfaret 6, 9515  ALTA (E-mail)
EnviTech AS Kopi til Alta kommune, 1301  SANDVIKA,  (E-mail)

Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.Prøvetaking er ikke akkreditert.

Denne rapporten må ikke kopieres delvis men bare i sin helhet.Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver. Side 2 av 2

TosLab AS | Sjølundveien 3, Postboks 2064, N-9266  Tromsø | Tel: 77 62 43 60 | Fax: 77 62 43 61 | www.toslab.no | post@toslab.no | Foretagsregisteret: NO 980 508 870 MVA



Alta Kommune
Vannverk
Att: Tommy Johansen
Flomfaret 6
9515  ALTA

Dato: 11.06.2019
2019-3022Prøve ID: 
ver 1

ANALYSERESULTATER

Gjelder: Alta kommune

Prøvemottak: 28.05.19 Analyseperiode: 28.05.19 kl 14:50 - 11.06.19 Prøvetaker: Oppdragsgiver

2019-3022-1 Vann før evt. behandling 28.05.19 kl 09:25Tatt ut: 

Brønn 1, EnglandsskogenSted: 

F1N)

Parameter Metode Resultat GrenseverdiVeil.Enhet Måleusikkerhet

Kimtall 22°C 3 døgn.* 24) NS-EN ISO 6222 56 CFU/ml <100 0,13log10± 

Koliforme bakterier NS 4788 0 CFU/100 ml 0 0,14log10± 

Presumptiv E.coli NS4792 0 CFU/100 ml 0 0,22log10± 

Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100 ml 0 0,10log10± 

pH, surhetsgrad NS-ISO 10523 8,1 6,5 - 9,5 ± 0,2

Temperatur ved avlest pH* NS-ISO 10523 23,2 °C
Turbiditet NS-EN ISO 7027 0,17) FNU <1 ± 0,2

Konduktivitet (25gr C) NS-ISO 7888 14,3 mS/m <250 ± 1,4

Fargetall NS-EN ISO 7887 76) <20 <20 ± 3

Jern NS-EN ISO 17294-2 <5,0 µg/l <200

Mangan NS-EN ISO 17294-2 <1,0 µg/l <50

Lukt* Intern 08) 0

Smak* Intern 08) 0

2019-3022-2 Vann før evt. behandling 28.05.19 kl 09:25Tatt ut: 

Brønn 2, EnglandsskogenSted: 

F1N)

Parameter Metode Resultat GrenseverdiVeil.Enhet Måleusikkerhet

Kimtall 22°C 3 døgn.* 24) NS-EN ISO 6222 2 CFU/ml <100 0,13log10± 

Koliforme bakterier NS 4788 0 CFU/100 ml 0 0,14log10± 

Presumptiv E.coli NS4792 0 CFU/100 ml 0 0,22log10± 

Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100 ml 0 0,10log10± 

pH, surhetsgrad NS-ISO 10523 8,2 6,5 - 9,5 ± 0,2

Temperatur ved avlest pH* NS-ISO 10523 23,1 °C
Turbiditet NS-EN ISO 7027 0,27) FNU <1 ± 0,2

Konduktivitet (25gr C) NS-ISO 7888 13,9 mS/m <250 ± 1,4

Fargetall NS-EN ISO 7887 36) <20 <20 ± 3

Jern NS-EN ISO 17294-2 <5,0 µg/l <200

Mangan NS-EN ISO 17294-2 <1,0 µg/l <50

Lukt* Intern 08) 0

Smak* Intern 08) 0

Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.Prøvetaking er ikke akkreditert.

Denne rapporten må ikke kopieres delvis men bare i sin helhet.Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver. Side 1 av 2

TosLab AS | Sjølundveien 3, Postboks 2064, N-9266  Tromsø | Tel: 77 62 43 60 | Fax: 77 62 43 61 | www.toslab.no | post@toslab.no | Foretagsregisteret: NO 980 508 870 MVA



Dato: 11.06.2019
2019-3022Prøve ID: 
ver 1

2019-3022-3 Vann før evt. behandling 28.05.19 kl 09:25Tatt ut: 

Brønn 3, EnglandsskogenSted: 

F1N)

Parameter Metode Resultat GrenseverdiVeil.Enhet Måleusikkerhet

Kimtall 22°C 3 døgn.* 24) NS-EN ISO 6222 14 CFU/ml <100 0,13log10± 

Koliforme bakterier NS 4788 0 CFU/100 ml 0 0,14log10± 

Presumptiv E.coli NS4792 0 CFU/100 ml 0 0,22log10± 

Intestinale enterokokker NS-EN ISO 7899-2 0 CFU/100 ml 0 0,10log10± 

pH, surhetsgrad NS-ISO 10523 8,2 6,5 - 9,5 ± 0,2

Temperatur ved avlest pH* NS-ISO 10523 23,2 °C
Turbiditet NS-EN ISO 7027 0,17) FNU <1 ± 0,2

Konduktivitet (25gr C) NS-ISO 7888 14,1 mS/m <250 ± 1,4

Fargetall NS-EN ISO 7887 <36) <20 <20

Jern NS-EN ISO 17294-2 <5,0 µg/l <200

Mangan NS-EN ISO 17294-2 <1,0 µg/l <50

Lukt* Intern 08) 0

Smak* Intern 08) 0

*) Prøvesvar er ikke akkreditert < betyr: Mindre enn

24) Kimtallanalysen er startet opp mer enn 24 timer etterprøveuttak (se dato for prøveuttak og analysestart)

7) 1 FNU er det samme som 1 NTU, ref Drikkevannforskriften

6) Fargetall utført i henhold til metode C

8) 0 = normal/akseptabel, 1 = tvilsom, 2 = unormal/uakseptabel

F1N) Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Liv Nesset
Teknisk leder kjemi

Julie Terese Hanssen
Laboratorietekniker

Kopi til
Alta Kommune, Geir Haldorsen, Flomfaret 6, 9515  ALTA (E-mail)
Alta Kommune, Ole Viggo Føleide, Flomfaret 6, 9515  ALTA (E-mail)
Alta Kommune, Jørn Sandberg, Flomfaret 6, 9515  ALTA (E-mail)
Alta Kommune, Magne Opgård, Flomfaret 6, 9515  ALTA (E-mail)
Alta Kommune, Stig Gallavara, Flomfaret 6, 9515  ALTA (E-mail)
EnviTech AS Kopi til Alta kommune, 1301  SANDVIKA,  (E-mail)

Resultatene gjelder prøven slik den ble mottatt.Prøvetaking er ikke akkreditert.

Denne rapporten må ikke kopieres delvis men bare i sin helhet.Resultatene gjelder bare de undersøkte prøver. Side 2 av 2
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Reidar Olsen

Fra: Tor Håvard Sund
Sendt: torsdag 8. april 2021 15:52
Til: Reidar Olsen; Signe Olaussen
Emne: SV: Jordfallet - planinitiativ 

Hei 
 
Planinitiativet etterspør planlagt arealbruk ved utvidelse av massetaket: 
En revegetering av områder som grus/massetak/steinfyllinger mm skal i all hovedsak tilbakeføres til sin naturlig 
vegetasjonsstilstand. På generelt grunnlag vil det tilsi at massetaket på jordfallet tilbakeføres til LNFR og beplantes 
med barskog. Etter en intern vurdering fra  landbruksmyndighetene så har vi kommet fram til følgende: 

1. Arealstatus foreslås beholdt som LNFR: I uttaksfasen kan det gis en imidlertidig råstoffutvinningsstatus 
(hvis det går an?) som tar utgangspunkt i driftsplanen for området. Dvs når en parsell er ferdig utvunnet og 
planert så endrer arealstatus seg fra råstoff til LNFR. 

2. Behovet for dyrket mark er til stede i Alta og dersom det lar seg gjøre kan det være av stor interesse å 
tilføre jordmasser til «bunnivået» i massetaket for å opparbeide dyrket mark til jordbruksformål.  

3. I skråninger og ikke dyrkbare områder osv er det egnet med tilplanting av barskog. I denne forbindelse er 
det også behov for punkttilføring av jord til skogplantingen. Lignende tiltak ble utført på foten av Sandfallet 
med stort hell. Skogbrukssjefen er behjelpelig med å skaffe til veie furuplanter.  

4. Det må utarbeides en driftsplan for området, det er spesielt viktig at områdene istandsettes etter 
driftsplanen etter hvert som man beveger seg inn i området – her er innspill til driftsplanen. 

 
Driftsplanen 

Her er innspill til innhold i driftsplanen (utdypende kommentar i kursiv) 

 Kart med parseller: Størrelsen på parsellene må legges opp til at de må kunne revegeters innen 10 år. For å 
beregne størrelse på parsellene må man gå ut fra en beregning av volumuttaket. Det bør man forutse ved 
beregning av størrelsen. På denne måten vil man få en formening om hvor stort areal hver parsell bør være 
på. 
 

 Nummererte parseller: Parsellene skal nummereres i rekkefølge i forhold til framdrift. 
 

 Lagringsområde med ulike fraksjoner vil oppstå: Lagringsområdet skal være på en parsell så nært hovedveg 
inn til området som det er mulig, dvs det er ikke tillatt med lagringsområde innerst i planområdet. Dette 
gjelder kun lagring av ferdigvare og ikke direkte lossing av masser fra uttak/parsell.   
 

Etterbruk:  

 Jordbruk: Der det er mulig kan de flate parsellene opparbeides til dyrket mark for jordbruksformål. 
Området må tilføres jordmasser til pløyedybde. Mer om dette fås ved henvendelse til jordbrukssjef.  

 Skogbruk: I alle skråningsterreng og der det ikke skal nydyrkes skal arealet beplantes med dominerende 
treslag. På Jordfallet er det furu som er det dominerende treslag og revegetering skal skje med tilplanting 
av furuplanter. Selv om noen vil hevde at det i noen områder kan være bjørk som er dominerende så er det 
fordi furufrø ikke har fått fotfeste eller at det har blitt undertrykt av en hurtigvoksende lauvskog.  
 

 Avskoging: Foretrekkes at det utføres suksessivt for hver andre parsell. Avskoging med klippeaggregat på 
furutømmer tillates ikke, av omsyn til sagtømmerkvaliteten. Av erfaring vet vi at sagtømmer hogd med 
klippeaggregat er uegnet til trelast pga oppsplintring i klippefasen.  
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Vedproduksjon 
Når det gjelder vedproduksjon på som næringsformål så er det allerede innafor i dagens arealplan jfr 
kommuneplanens bestemmelser 5.1.1, her har AK en egen «Finnmarksvri» ved at det er mulig å få tilført 
naturressurser som for eksempel tilkjørt virke/tømmer for videreforedling. Det er derfor ikke nødvendig å endre 
arealplanstatus fra LNFR til industri for å drive med foredling av skogsvirke som i dette tilfeller dreier om 
vedproduksjon. 
 

 
 
 
Med hilsen 
Tor Håvard Sund 
  

Skogbrukssjefen i Finnmark 
og Kvænangen kommune 
Boks 1403  
9506 Alta   
tosu@alta.kommune.no 
Tlf jobb: 78 45 51 23 
Tlf mob: 930 11 134 
 
 

Fra: Reidar Olsen <ReidarAndre.Olsen@alta.kommune.no>  
Sendt: onsdag 7. april 2021 14:44 
Til: Signe Olaussen <Signe.Olaussen@alta.kommune.no>; Tor Håvard Sund <tor‐haavard.sund@alta.kommune.no> 
Emne: SV: Jordfallet ‐ planinitiativ  
 
Har dere rukket å se noe på dette ?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fra: Reidar Olsen  
Sendt: fredag 26. mars 2021 09:24 
Til: Signe Olaussen <Signe.Olaussen@alta.kommune.no>; Tor Håvard Sund <tor‐haavard.sund@alta.kommune.no> 
Emne: Jordfallet ‐ planinitiativ  

Med vennlig hilsen 

Reidar A. Olsen 
Planlegger 
 
Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling 

 

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta 
Besøksadress: Alta rådhus, Sandfallveien 1 

 Telefondirekte: +47 78 45 51 50 
 Mobil: +47 481 50684 
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Her er planinitiativet. Ber dere kikke litt spesielt på følgende forhold: 
 

1. Etterbruk av området – LNF ja, men jord‐ vs. Skogbruk eller begge deler ? 
2. Er det ok at eksisterende næringsvirksomhet (vedproduksjon) på eiendommen 34/330 foreslås regulert til 

industriformål ? (Er LNFR i KPA) 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 

Reidar A. Olsen 
Planlegger 
 
Alta kommune, avdeling for samfunnsutvikling 

 

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta 
Besøksadress: Alta rådhus, Sandfallveien 1 

 Telefondirekte: +47 78 45 51 50 
 Mobil: +47 481 50684 
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