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§ 1 Planens intensjon 
Bestemmelser Retningslinjer 

Definisjon:  

Plankart og bestemmelser utgjør et juridisk bindende dokument. Det 

vil bla si at det ikke er anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge 
en eiendom på annen måte enn det som er fastsatt på plankartet og i 

bestemmelsene. 

Definisjon: 

Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men av veiledende og 

informativ karakter. De kan ikke alene brukes som hjemmelsgrunnlag 
for vedtak etter planen, men gir føringer for rettslige og planfaglige 

vurderinger av plankart og bestemmelser 

 

Planens intensjon er å legge til rette for 17 

frittliggende eneboliger i Kvitberget i 

Tverrelvdalen. Planen skal også sørge for gode 

bokvaliteter, sikre at lekearealer i så stor grad 

som mulig er universelt utformet og at 

boligene så langt det er mulig er tilpasset 

landskapet.  

Øvrig vegetasjon og dominerende 

landskapstrekk skal i størst mulig grad bevares. 

  

Overordnet plan: 

Feltet er avsatt til boligformål i 

kommuneplanens arealdel. 

 

 

§ 2. Reguleringsformål 
Bestemmelser Retningslinjer 

 Området er regulert til følgende formål iht. 

PBL § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg (nr. 1) 

 Frittliggende- småhusbebyggelse, BFS 

 Lekeplass, BLK 

 Energianlegg, trafo, BE 

 VA-anlegg, BVA  

 Snødeponi, BAS 

Samferdsel og teknisk infrastruktur (nr. 2) 

 Kjøreveg, SKV 

 Gang og sykkelveg, SGS 

 Gangareal, SGG 

 Annen veggrunn tekniske anlegg, SVT 

Grønnstruktur (nr. 3) 

 Friområder, GF 
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§ 3. Generelle bestemmelser 

3.1 Rekkefølgekrav 

Bestemmelser Retningslinjer 

3.1.1 Byggetrinn 

a) Området tillates utbygd i faser/ 

byggetrinn, forutsatt at man får etablert 

midlertidige og funksjonelle løsninger 

mtp. trafikkavvikling, vann og avløp 

samt kraftforsyning.  

 

 

3.1.2 Inngjerding av 

lekeområder/friområder 

a) Lekearealer tillates ikke tatt i bruk før 

de er avgrenset med gjerde mot veg og 

private tomter 

b) Det gis ikke brukstillatelse på 

boligtomter før det er satt opp 

gjerde/innhegning mot offentlig 

friområde og lekeplass. 

 

 

 

 

Unntak fra punkt b):  

Der tomt grenser mot bart fjell eller skrent, kan 

gjerde unnlates.  

 

3.1.3 Omlegging av adkomstveg til 

eksisterende bolig 

a) Samtidig med etablering av o_SKV 1 

skal det lages en ny adkomst/avkjørsel 

til eksisterende bolig på gnr 38 bnr 236 

 

3.1.4 Teknisk infrastruktur 

a) Før det gis brukstillatelse til boliger, 

skal teknisk infrastruktur som VVA 

(herunder kjøreveger, g/s-veger, 

snarveger mm), lekeplasser, trafo mm 

være ferdig opparbeidet. 

 

 

Figuren til høyre 

viser krysninga 

mellom gang og 

sykkelvegen og den 

nye adkomstvegen 

til feltet.  
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3.2 Stedlig vegetasjon 

Bestemmelser Retningslinjer 

3.2.1 Vegetasjon. 

a) Stedlig vegetasjon skal framstå i mest 

mulig opprinnelig form etter utbygging. 

Større furutrær som ikke er innenfor 

utbyggingsformål skal bevares.  

b) Det er ikke tillatt å fjerne 

furuvegetasjon eller annen 

representativ, stedegen vegetasjon uten 

at dette er vurdert og godkjent gjennom 

plan- eller byggesaksbehandling. 

c) Ved nyplanting og revegetering skal 

det velges arter som allerede finnes i 

området, og som bidrar med minst 

mulig allergener (eks. pollen). 

 

 

 

3.3 Andre fellesbestemmelser 

Bestemmelser Retningslinjer 

3.3.1 Byggeskikk 

a) Tiltak etter planen skal utføres i tråd 

med retningslinjer gitt i kommunens 

vedtatte byggeskikkveileder. 

 

Byggeskikkveileder for Alta kommune finnes på 

www.alta.kommune.no 

 

3.3.2 Universell utforming 

a) Boenheter etter planen skal være 

tilgjengelig for personer med 

funksjonsnedsettelse slik det følger av 

Byggteknisk forskrift. 

b) Lekeplasser og uteareal for 

allmennheten skal være universelt 

utformet slik det følger av 

bestemmelser i teknisk forskrift. 

 

Utrykket tilgjengelig brukes for en standard der 

ikke alle krav til universell utforming gjelder. 

Dimensjoneringsgrunnlaget er bruk av rullestol 

samt gitte krav til orientering. Begrepet 

tilgjengelig brukes i forbindelse med krav til 

enkelte boligbygninger.  

 

Universell utforming av byggverk tilsier at 

hovedløsningene skal være utformet slik at de 

kan brukes av flest mulig på en likestilt måte.  
 

3.3.3 Kulturminner Kulturminner og aktsomhetsplikt 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeidet i 

marka komme fram gjenstander eller andre spor 

som indikerer eldre tids aktivitet i området, må 

arbeidet stanses omgående og melding sendes 

Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf Lov av 

9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner 

http://www.alta.kommune.no/
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(Kulturminneloven) § 8 andre ledd.  

Dette må formidles videre til de som utfører 

arbeidet i felt. 

 

  

§ 4 Bebyggelse og anlegg    

4.1. Områder for frittliggende småhusbebyggelse, o_BFS1-7 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.1.1 Generelt 

a) Områdene avsatt til o_BFS tillates benyttet 

til frittliggende eneboliger. Sokkel kan 

tillates gjennom byggesaken dersom 

terrenget er brattere enn 1:5.  

b) Grad av utnytting må ikke overstige 

BYA=35 %. 

c) Bolig og tilhørende anlegg skal ha ensartet 

material- og fargebruk innenfor den enkelte 

tomt. 

Parkeringsplasser 
Parkeringsplasser inngår i beregning av %-BYA 

med 18 m
2
 pr. P-plass, jf. byggteknisk forskrift. 

 

4.1.2 Antall boenheter - bileilighet 

a) Det tillates etablert en ekstra boenhet 

(sekundærleilighet) per boligtomt. Maks 

BRA= 60 m
2
. 

Sekundærleiligheter 
Evt. sekundærleilighet inngår i totalberegning av 

m
2
-BYA. 

 

4.1.3 Plassering av bygninger 

a) Bygninger skal plasseres innenfor angitte 

byggegrenser mot vei. For garasjer med 

port vendt mot vei skal avstanden være 

min. 7 m fra formålsgrensen. 

b) Bygninger skal ha møneretning som angitt 

i plankart. Garasjer skal ha møneretning 

parallelt eller vinkelrett på boligens 

møneretning. 

Adkomst 
Boligtomtenes adkomst er regulert med 

avkjørselspil på plankartet. 

 

Møneretning 

Møneretning er bindende, husets plassering på 

tomta avklares i byggesaken. 

4.1.4 Taktype, takvinkel og byggehøyde 

a) Saltak med takvinkel mellom 30 og 

35 grader.  

b) Taktekking skal være svart eller grå, uten 

reflekterende flater. 
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c) Maksimale byggehøyder: 

Bolig 

- gesimshøyde: maks 5 m  

- mønehøyde: maks 8 m. 

 

Garasje 

- gesimshøyde: 2,8 m 

- mønehøyde: 4,5 m 

 

Høyder 

Alle høyder måles ut fra ferdig planert terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen.      

 

For boliger med sokkel gjelder samme høyder for 

gesims og møne, målt fra OK murkronehøyde 1. 

etg. 

4.1.5 Byggegrenser 

a) I tillegg til byggegrenser mot veg, angitt på 

plankartet, gjelder plan- og bygningslovens 

bestemmelser om avstand til nabogrense.   

 

Byggegrenser 

Byggegrense for boliger mot veg er angitt på 

plankart 

For garasjer: se punkt 4.1.8 

4.1.6. Uteoppholdsareal 

a) Minste uteoppholdsareal (MUA) er 100 m
2
 

per boenhet. Evt. sekundær boenhet skal ha 

min. 50 m
2
 MUA. 

 

4.1.7 Antall bygg per boligtomt 

a) På hver boligtomt tillates oppført ett 

boligbygg og en frittliggende garasje (se 

egne bestemmelser om garasje, jf pkt 

4.1.8.)  

b) I tillegg tillates inntil to mindreverdige 

bygg på til sammen maks BRA= 30 m
2
, 

forutsatt at tillatt utnyttelsesgrad for tomten 

overholdes. 

 

4.1.8 Garasje – størrelse og plassering 

a) Garasje tillates enten som en integrert del 

av boligen eller som frittliggende bygg, og 

skal ha maks BRA= 60 m
2
 

Garasjer 

Garasje inngår i totalberegning av %-BYA. 

 

For garasjer med port vendt mot veg skal 

avstanden være min. 7 meter fra formålsgrensen. 

4.1.9 Parkering 

 

a) Det skal sikres areal til minimum 3 

parkeringsplasser per enebolig. 

 

b) For sekundærleilighet kreves minimum 1 

p-plass. 

Parkering 

Parkeringsplasser inngår i beregning av %-BYA 

med 18 m
2
 pr. P-plass, jf. byggteknisk forskrift.  

 

Parkeringsareal i garasje regnes med,  jf. 

byggteknisk forskrift.  
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4.2 Lekeplass, f_BLK1-2 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.2.1 Lekeplass f_BLK1-2 

a) Lekeplassen f_BLK1 skal være felles for 

tomt 1-8,  f_BLK2 felles for tomt 9-17.   

b) Lekeplassene skal opparbeides som 

nærlekeplasser og skal være universelt 

utformet iht. TEK 10. 

 

Jf. vedlegg 4 til kommuneplanens arealdel.  

 

 

4.3 Annen særskilt bebyggelse og anlegg (snødeponi), o_BAS 1-5 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.3.1 Snødeponi, o_BAS 1-5 

a) Innenfor disse områdene tillates det lagring 

av snø i forbindelse med brøyting/ 

snørydding av offentlig veg. 

 

 

4.4 Annen særskilt bebyggelse og anlegg, o_BE (trafo)  

Bestemmelser Retningslinjer 

4.4.1 Trafo, o_BE 

a) Innenfor o_BE tillates det oppført ny 

trafo/nettstasjon. Denne skal gis en 

utforming (form, material- og fargebruk) 

som er tilpasset omkringliggende 

bebyggelse. 

 

 

 

4.5 Annen særskilt bebyggelse og anlegg (vann- og avløpsanlegg), 

o_BVA1 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.3.1 Pumpestasjon, o_BVA1 

a) Innenfor området tillates det etablert 

pumpestasjon i forbindelse med drift av 

VA-systemet i feltet. 

b) Pumpestasjonen skal være offentlig, og 

utformet iht kommunens VA-norm og 

ellers gjeldende regelverk. 
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§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.1 Kjøreveger, SKV 1-4 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.1.1 Generelt 

a) Kjøreveger skal ha asfaltdekke, tilfreds-

stillende belysning, oppmerking og 

skilting, sikre krysningspunkt for gående 

og syklende, evt. fartsreduserende tiltak for 

å ivareta trafikksikkerhetsmessige hensyn 

b) Avkjørselspilene som er vist i tilknytning 

til eiendommene langs nye adkomstveger 

har foreløpig plassering. Endelig plassering 

av avkjørsel skal vises på situasjonsplanen 

som utarbeides i forbindelse med 

byggesaken. 

c) Fylling, midlertidig og permanent 

deponering, samt mellomlagring av masser 

ved og rundt vegene skal godkjennes av 

geotekniker før realisering.  

d) Endelige planer for veg fremlegges for 

kontroll og godkjenning av geotekniker før 

utbygging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geoteknisk vurdering 

Det vises for øvrig til geoteknisk notat fra 

Rambøll, «Kvitberget boligfelt, Alta, 

geoteknisk vurdering av reguleringsplan», 
1350010103/MBPTRH 

5.1.2 o_SKV1 

a) o_SKV1 skal benyttes til offentlig 

kjøreveg. 

 

5.1.3 f_SKV2 

a) f_SKV2 skal benyttes til felles adkomstveg 

for tomt 1-5. 

b) Dersom det blir aktuelt å utvide feltet mot 

sør, tillates f_SKV2 som adkomst til dette 

feltet. 

 

 



 9 

5.1 Kjøreveger, SKV 1-4 (forts.) 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.1.4 f_SKV3 

a) Kjørevegen f_SKV3 er felles adkomstveg 

for tomt 6-8. 

 

5.1.5 f_SKV4 

a) f_SKV4 er felles adkomstveg for tomt 9-

13. 

 

 

5.2 Gang og sykkelveg, o_SGS1-3 (gang og sykkelveg) 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.2.1 o_SGS 1-3 

a) Gang- og sykkelvegen skal ha asfaltdekke, 

tilfredsstillende belysning, oppmerking og 

skilting.  

 

 

5.3 Gangareal, o_SGG1-3 (gangareal) 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.3.1 o_SGG1-3 

a) o_SGG1 skal ha enkel opparbeiding med 

grusdekke, og skal være adkomst til 

omkringliggende tur- og skiløyper. 

b) De øvrige gangarealene o_SGG2 og -3 skal 

være adkomster til lekeplassene. 

Gangarealene skal være universelt 

utformet. 
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5.4 Annen veggrunn –tekniske anlegg, o_SVT1-11 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.4.1 o_SVT 1-11 
a) o_SVT er satt av som nødvendig sideareal 

til kjøreveg. Arealet skal ivareta behov for 

grøfter, skjæring og fylling, rekkverksareal, 

midtrabatt mv. 

 

b) Arealer som grenser mot friområde skal i 

størst mulig grad ivaretas som naturlig 

terreng og vegetasjon dersom behovet for 

sideareal til vegen er ivaretatt. 

 

c) Arealer som grenser mot boligtomter, og 

som etter opparbeiding av vegene viser seg 

å ikke være nødvendig sideareal, tillates 

omdisponert til boligformål (tilleggsareal). 

Dette vurderes nærmere etter at vegen er 

bygget, og behandles i tilfelle som ordinær 

søknad om deling.  

 

 

§ 6 Grønnstruktur 

6.1 Friområde, o_GF1-4 

Bestemmelser Retningslinjer 

6.1.1 o_GF1-4 

a) Friområdene skal være offentlige. 

 

b) Friområdene skal være tilgjengelig for 

allmenn ferdsel og bruk. 

  

c) Innenfor friområdene tillates ingen tiltak 

som reduserer områdenes verdi i frilufts-

sammenheng. 

 

d) Eksisterende vegetasjon (trær o.l.) skal 

bevares. Store dominerende furutrær skal 

tas spesielt hensyn til. Det tillates 

tilrettelegging av enkle stier. 

  

e) Før det gis tillatelse til tiltak i 

grønnstrukturen, skal kommunens 

 

Gravearbeider i grønnstrukturen 

En skal ved tiltak i grønnstrukturområdene, 

herunder etablering av spillvannsledning, 

tilstrebe minst mulig inngrep i terreng og 

vegetasjon.  

 

Ved behov for framtidig utbedring, service, 

reparasjon og vedlikehold av 

spillvannsledning, tillates gravearbeid - 

forutsatt godkjenning av geotekniker. Jf 

bestemmelse 5.1.1 c). 
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skogmyndighet varsles. 

 

f) Spillvannsledning og andre VA-tekniske 

anlegg tillates etablert innenfor o_GF2, 

forutsatt godkjenning av geotekniker.  

 

§ 7 Hensynssoner 

7.1 Frisiktssone, H140_1-4 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt 

i høyde > 0,5 m over tilstøtende vegers 

plan. 

 

 

7.2 Faresone kvikkleire, H310_1-4 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Det tillates ingen bygge- eller anleggstiltak 

innenfor hensynssonen for kvikkleire før 

tilstrekkelige sikringstiltak er etablert. Det 

forutsettes at dokumentasjon fra 

geotekniker foreligger. 

 

 

7.3 Faresone trafoanlegg, H370 

Bestemmelser Retningslinjer 

b) Det tillates ingen bygge- eller anleggstiltak 

innenfor hensynssonen for trafoanlegget.  

 

 

8. Bestemmelsesområde 

8.1 Område for sikringstiltak mot kvikkleire, #1 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Innenfor området kan det etableres 

motfylling som sikring mot eventuelt 

kvikkleireskred. Motfyllinga skal 

prosjekteres og godkjennes av geotekniker 

Geoteknisk vurdering 

Det vises til planbeskrivelsens vedlegg 4: 

«Kvitberget boligfelt, Alta, geoteknisk 

vurdering av reguleringsplan», 

1350010103/MBPTRH. 
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