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§ 1. Generelle bestemmelser 

1.1 Rekkefølgekrav 

Bestemmelser Retningslinjer 

1.1.1 Geoteknisk prosjektering 

Før det tillates utbygging innenfor BH, 

BFS1 og BFS2 skal det gjennomføres 

geoteknisk prosjektering.  

 

1.1.2 Vannforsyning 

Før det tillates nye tiltak med innlagt vann 

skal godkjent avløpsløsning foreligge, og det 

skal det dokumenteres at tiltaket har 

tilstrekkelig tilgang på rent drikkevann.  

 

Det vises til drikkevannsforskriften. 

1.1.3 Bebyggelse 

Før det gis midlertidig brukstillatelse for tiltak 

innenfor BH skal følgende være ferdig 

opparbeidet: 

- Fellesvei SV1 

- Fellesvei SV3 langs BH 

Før det gis midlertidig brukstillatelse for tiltak 

innenfor BFS1 og BFS2 skal følgende være 

ferdig opparbeidet: 

- Fellesveiene SV1-SV3 

- Felles lekeplass BLK 

- Felles turvei GT 
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1.2 Fellesbestemmelser 

Bestemmelser Retningslinjer 

1.2.1 Kulturminner 

Dersom det under arbeid i marken oppdages 

gjenstander eller andre spor som tyder på 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses 

og melding sendes Sametinget og 

fylkeskommunen omgående, jf. KML § 8 

annet ledd. 

Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år 

er automatisk fredet. Det er ikke tillatt å 

skade eller skjemme freda kulturminner, 

eller sikringssonen på 5 meter rundt 

kulturminnet, jf. KML § 3 og 6.  

 

1.2.2 Stedlig vegetasjon 

Stedlig vegetasjon skal framstå i mest mulig 

opprinnelig form etter utbygging.  

 

§ 2 Bebyggelse og anlegg 

2.1 Boliger – frittliggende småhusbebyggelse BFS1-BFS2 

Bestemmelser Retningslinjer 

2.1.1 Generelt  

Innenfor områdene for boliger - frittliggende 

småhusbebyggelse BFS1 og BFS2 tillates det 

etablert eneboliger med tilhørende bebyggelse. 

På hver tomt tillates 1 boligbygg og 1 

frittliggende garasje. I tillegg tillates inntil to 

mindreverdige bygg.  

Det tillates ikke utleiedel for boligene. 

 

 

2.1.2 Utnyttelse 

Frittliggende garasjer skal ikke overstige 

BRA=50 m
2
. 

Mindreverdige bygg skal samlet ikke 

overstige BRA=30m
2
.  
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Samlet tomutnyttelse skal ikke overstige 

BRA=400 m
2
.  

2.1.3 Byggehøyder 

Mønehøyder innenfor boligområder BFS skal 

ikke overstige 9,0 meter over opprinnelig 

terreng.  

Maks mønehøyde for garasje er 5,0 m over 

opprinnelig terreng. 

Avstand mellom garasje og senterlinje veg 

skal være i overensstemmelse med 

kommunens veg-norm. 

Garasje skal ikke plasseres nærmere 

grønnstruktur og lekeplasser enn 1m. 

 

Maksimale høyder tilsier om lag 9 meter 

over opprinnelig terreng.  

2.1.4 Byggeskikk og estetikk 

Tiltak etter planen skal utføres i tråd med 

retningslinjer gitt i kommunens vedtatte 

byggeskikkveileder. Nybygg skal tilpasses 

eksisterende bebyggelse. 

Takvinkel skal være mellom 32 og 45 grader. 

 

Byggeskikkveileder for Alta kommune 

finnes på www.alta.kommune.no  

2.1.5 Parkering 

Det skal etableres minimum 3 

parkeringsplasser per tomt inklusive garasje.  

 

2.1.6 Uteoppholdsareal 

Det skal settes av min. 50m
2
 egnet 

uteoppholdsareal pr. boenhet. 

Parkeringsareal, annet trafikkareal og areal 

brattere enn 1:3 medregnes ikke. 

 

2.2 Hotell/overnatting BH 

Bestemmelser Retningslinjer 

2.2.1 Generelt  

Innenfor området for hotell/overnatting BH 

tillates bebyggelse knyttet til hotell/ 

overnatting-, restaurant- og 

reiselivsvirksomhet. Kontor- og 

administrasjonsbygg, garasje og lagerbygg o.l. 

tilknyttet virksomheten tillates. 

 

 

http://www.alta.kommune.no/
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2.2.2 Utnyttelse 

Samlet tomutnyttelse eksklusive ishotellet skal 

ikke overstige BRA=7000 m
2
.  

 

 

2.2.3 Byggehøyder 

Mønehøyde for ny bebyggelse innenfor 

området BH skal ikke overstige 10,0 meter 

over opprinnelig terreng. Tekniske anlegg på 

tak og piper kan være høyere. 

Maksimal mønehøyde gjelder ikke ishotell. 

 

 

2.2.4 Byggeskikk og estetikk 

Tiltak etter planen skal utføres i tråd med 

retningslinjer gitt i kommunens vedtatte 

byggeskikkveileder. Sovebasenes 

arkitektoniske uttrykk skal relateres til 

konseptforslaget datert 22.01.2015.  

Det er krav til arkitekt i tiltaksklasse 3 for 

prosjektering av bygg innenfor BH. 

 

 

2.2.5 Parkering 

Det skal etableres minimum 0,6 p-plasser per 

hotellrom eller 0,25 p-plasser per sitteplass i 

restaurant.  

I tillegg skal det etableres minimum 1 p-plass 

per ansatt.  

 

2.2.6 Materialbruk 

Materialbruk skal harmonere med eksisterende 

bebyggelse.  

 

2.3 Lekeplass BLK 

Bestemmelser Retningslinjer 

Innenfor området for lekeplass BLK tillates 

etablert småbarnslekeplass.  

Lekeplassen skal være felles for boligtomtene 

innenfor BFS1 og BFS2. 
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§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.1 Vei SV1 – SV4 

Bestemmelser Retningslinjer 

3.1.1 SV1 

Vei SV1 er felles for BH, BFS1 og BFS2, 

og følgende eiendommer (gnr/bnr):  

35/1, 35/14, 35/15, 35/16, 35/40, 35/50, 

35/51, 35/64, 35/244. 

Veien skal opparbeides i samsvar med 

plankart.  

 

3.1.2 SV2 

Vei SV2 er felles for tomt 4 – tomt 9.  

Veien skal opparbeides med minimum 3,5 

meter kjørebane. 

 

3.1.3 SV3 

Vei SV3 er felles for BH, tomt 1 – tomt 3 og 

tomt 10.  

Veien skal langs BH opparbeides med 

minimum 6 meter veibredde, og langs BFS1 

minimum 3,5 meterkjørebane.  

 

3.1.4 SV4 

Vei SV4 er offentlig vei.  

Kryss mot privat vei SV4 skal opparbeides 

iht. Alta kommunes veinormal. 

 

3.2 Annen veigrunn – teknisk anlegg SD 

Bestemmelser Retningslinjer 

Områdene for annen veigrunn –teknisk 

anlegg omfatter areal til snølagring.  
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3.3 Annen veigrunn – grøntareal SVG 

Bestemmelser Retningslinjer 

Områdene for annen veigrunn – grøntareal 

omfatter sidearealer til vei. Områdene skal 

fremstå som grøntareal.  

 

3.4 Energinett SE1 og SE2 

Bestemmelser Retningslinjer 

Innenfor områdene for energinett SE1 og 

SE2 tillates nettstasjoner for fremføring av 

strøm. 

 

3.5 Avkjørsler 

Bestemmelser Retningslinjer 

Avkjørselspilenes plassering er veiledende, 

endelig plassering fastsettes i byggesak.  

 

 

§ 4 Grønnstruktur 

4.1 Vegetasjonsskjerm GV 

Bestemmelser Retningslinjer 

Innenfor området for vegetasjonsskjerm GV 

skal vegetasjon bevares med formål om 

skjerming mellom bolig- og næringsformål.  
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4.2 Turdrag GTD 

Bestemmelser Retningslinjer 

Innenfor området for turdrag skal det 

etableres en tursti langs elva. Området skal 

være åpent for allmennheten.  

Tursti innenfor GTD skal være en natursti.  

Området tillates ikke bebygd.  

 

4.3 Turvei GT 

Bestemmelser Retningslinjer 

Området for turvei skal fungere som snarvei 

mellom kjørevei SV1 og SV2.  

Turveien er felles for alle tomtene innenfor 

BFS1 og BFS2. 

Turvei innenfor GT skal opparbeides med 

universell utforming og ha en bredde på 

minimum 2 m og med permeabelt 

toppdekke. 

 

4.4 Kombinert grønnstrukturformål GAA 

Bestemmelser Retningslinjer 

Innenfor området for kombinert 

grønnstrukturformål tillates utendørs lager av 

kjøretøy og utstyr i forbindelse med drift av 

Sorrisniva på vinterstid. Området tillates ikke 

bebygd. Området skal fremstå som et 

grøntareal.  

Om vinteren kan området også benyttes til 

snølagring. 
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§ 5 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift 

5.1 Friluftsformål LF 

Bestemmelser Retningslinjer 

Innenfor området for friluftsformål LF 

tillates opparbeidelse av stier og etablering 

av grillplass, gapahuk e.l. med benker og 

bord. Øvrig bebyggelse tillates ikke.  

Etablering av akebakke tillates. Akebakke 

skal anlegges med skjærming mot SV1. 

Flatehogst tillates ikke innenfor området. 

 

§ 6 Hensynssoner og bestemmelsesområde 

6.1 Frisiktsoner H120_1 

Bestemmelser Retningslinjer 

Frisiktsoner H120_1 skal være fri for 

sikthindringer høyere enn 0,5 m over 

hovedvegens nivå.  

Enkeltstående trær, stolper og lignende kan 

godtas. 

 

6.2 Faresone ras- og skredfare H310_1 

Bestemmelser Retningslinjer 

Eksiterende grøft i bunnen av skråningen må 

opprettholdes, evt. erstattes av en ny grøft 

med tilsvarende dimensjoner. 
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6.3 Hensynsone for bevaring av naturmiljø H560_1 

Bestemmelser Retningslinjer 

Permanente tiltak etter plan- og bygningsloven 

§ 20 tillates ikke innenfor hensynsonen.  

Vedlikehold av ledningsnett og bruer er tillatt. 

Ved behov for sikring av stolper i elektriske 

anlegg skal flytting av stolpen ut av 

hensynsonen vurderes. Tillatelse til tiltak som 

skal fremme allment friluftsliv som 

eksempelvis gapahuker med mer kan tillates, jf 

kommuneplanens bestemmelse pkt 6.1.1 a). 

Det er ikke tillatt å etablere og vedlikeholde 

erosjonssikring eller flomvern innenfor 

hensynsonen.  

Det er ikke tillatt med uttak, fylling eller 

deponering av masser innenfor hensynsonen. 

 

 


