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Bestemmelser og retningslinjer 
 

 

Planens navn Områderegulering for Langnes næringsområde 

Arkivsak 15/5738 

Planid 2012-20150005 

Vedtatt  

Forslag ved 

 Innsending, datert 20.02.2017 

 Offentlig ettersyn, datert 27.04.2017 

 Sluttbehandling, datert 16.10.2017 

 

 

§ 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 hensikt er å legge til rette for:  

a) Sjørettet næringsområde med tilhørende 

infrastruktur, herunder anlegg i sjø.  

b) Næringsområdet skal forbeholdes 

arealkrevende produksjonsvirksomhet 

(industri) med behov for kai. 

 

 

§ 2. Reguleringsformål 
Bestemmelser Retningslinjer 

 Området er regulert til følgende formål iht. pbl. § 

12-5: 

 

Bebyggelse og anlegg (nr. 1) 

Vannforsyningsanlegg (BVF) 

Kombinert bebyggelse og anlegg for 

industri/lager (BKB) 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

(LNFR1-2) 

Havneområde i sjø (VHS) 
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Samferdsel og teknisk infrastruktur (nr. 2) 

Veiformål (SV1-3) 

 

Hensynsoner (jf. § 12-6 jf. § 11-8) 

Faresone høyspentanlegg (H370) 

Frisiktsoner (H140) 

 

§ 3. Generelle bestemmelser 
Bestemmelser Retningslinjer 

3.1 Plankrav 

a) Detaljregulering skal utarbeides før 

byggetiltak i BKB kan igangsettes.  

Plankravet gjelder ikke for utfylling og 

opparbeiding av terreng innenfor rammen 

av kotehøyder gitt i kart og bestemmelser. 

 

Avgrensning og omfang av detaljregulering 

bestemmes nærmere i oppstartsmøte med 

planmyndigheten. 

3.2 Rekkefølgekrav 

a) BVF og f_SV1 skal være opparbeidet før 

det kan gis brukstillatelse til tiltak i BKB. 

b) f_SV2 skal også være opparbeidet, men 

kun dersom BKB etableres med et øvre 

terrengnivå for bebyggelse og anlegg. 

c) Område omfattet av forutsetning om 

bevaring av vegetasjon av hensyn til 

skredfare (jf. figur til høyre), skal være 

avmerket som hensynssone i 

kommuneplanens arealdel før 

byggetillatelse kan gis. Hensynssonen skal 

ha bestemmelser som sikrer at vegetasjon 

bevares og at vannveier ikke blokkeres. 

  

Adkomstveier f_SV1-2 kan ytterligere detaljeres 

som del av detaljregulering for BKB. 

 

 

Rødt område markerer hensynssoneområde om 

bevaring av vegetasjon av hensyn til skredfare. 

3.3 Byggeskikk 

a) Tiltak etter planen skal utføres i tråd med 

retningslinjer gitt i kommunens vedtatte 

byggeskikkveileder. 

  

Byggeskikkveilederen kan lastes ned fra 

kommunens hjemmesider www.alta.kommune.no  

3.4 Universell utforming 

a) Prinsippet om universell utforming skal 

legges til grunn for utforming av byggverk 

og uteområder. 

 

Universell utforming av byggverk tilsier at 

hovedløsningene skal være utformet slik at de 

kan brukes av flest mulig på en likestilt måte. 

3.5 Kulturminner 

 

 

Skulle det under arbeid i marka komme fram 

gjenstander eller andre spor som indikerer eldre 

tids aktivitet i området, må arbeidet stanses 

omgående og melding sendes Finnmark 
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fylkeskommune og Sametinget. Denne 

meldeplikten må formidles videre til de som skal 

utføre arbeidet (jf. kulturminneloven § 8). 

3.6 Støy 

a) Virksomhet som medfører støy over 

følgende grenseverdier, tillates ikke: 

Støykilde Industri med 

helkontinuerlig 

drift 

Øvrig 

industri 

Støynivå på 

uteoppholdsareal 

og utenfor 

vinduer til rom 

med støyfølsomt 

bruksformål 

Uten impulslyd: 

Lden 55 dB  

Med impulslyd: 

Lden 50 dB 

Uten 

impulslyd: 

Lden 55 dB, 

Levening 50 

dB 

Med 

impulslyd: 

Lden 50 dB, 

Levening 45 

dB 

Støynivå utenfor 

soverom, natt kl. 

23-07 

Lnight 45 dB, 

LAFmax 60 dB 

Lnight 45 dB, 

LAFmax 60 

dB 

Støynivå på 

uteoppholdsareal 

og utenfor rom 

med støyfølsomt 

bruksformål på 

lørdager 

 Uten 

impulslyd: 

Lden 50 dB  

Med 

impulslyd: 

Lden 45 dB 

Støynivå på 

uteoppholdsareal 

og utenfor rom 

med støyfølsomt 

bruksformål på 

søn-/helligdager 

 Uten 

impulslyd: 

Lden 45 dB  

Med 

impulslyd: 

Lden 40 dB 

 

b) Støy skal utredes som del av 

detaljregulering. Ved søknad om tillatelse 

skal støybildet for bebyggelse og 

uteoppholdsareal med støyfølsom bruk 

dokumenteres. I støyberegningen skal både 

omsøkt og omkringliggende virksomhet 

inngå. Beregningen skal vise støybildet 

både med og uten støybegrensende tiltak. 

c) Kapittel 4 om støy fra bygg- og 

anleggsvirksomhet i retningslinje T-

1442/2016 skal legges til grunn for 

saksbehandling, tillatelse og utførelse i 

planområdet. 

 

Jf. retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2016). 
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§ 4. Bebyggelse og anlegg 

4.1 Område for kombinert industri/lager; BKB 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.1.1 Bruk av området 

a) Området skal brukes til sjørettet 

næringsvirksomhet med tilhørende 

infrastruktur, herunder anlegg i sjø.  

Næringsområdet skal forbeholdes 

arealkrevende produksjonsvirksomhet 

(industri) med behov for kai. Området kan 

også inneholde lagervirksomhet. 

b) Området tillates utfylt inntil 

formålsgrense mot sjø. Ferdig planert 

terreng skal være min. kote +3,5. Området 

tillates planert i flere nivåer, men ikke 

høyere enn kote +15,0. 

c) Området skal gjerdes inn på 

hensiktsmessig måte. 

 

Føringer for detaljregulering av området: 

a) Området funksjonsinndeles, herunder 

arealfordeling for industri- og 

lagervirksomhet med tilhørende 

administrative arealer (kontor mv.). Støyende 

virksomhet bør plasseres lengst vekk fra 

boligbebyggelsen i Gjermundby. 

b) Veiformål internt og annen teknisk 

infrastruktur, herunder parkering, utformes i 

tråd med kommunens normer og for øvrig 

dimensjonert for planlagt utbygging og tiltak. 

c) Kaibehov og andre tiltak i sjø. 

d) Interne gjerder. 

e) Bebyggelsens utnyttingsgrad og høyder 

fastsettes.  

f) Byggegrense mot sjø og vei fastsettes. 

g) Hensynet til flysikkerheten ivaretas jf. 

Avinors brev av 22.04.15 som innspill til 

oppstartsvarsel. 

h) Belysning (lysforurensning). 

 

 

4.2 Område for vannforsyning; o_BVF 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.2.1 Bruk av området 

a) Arealet skal brukes til offentlig 

høydebasseng for vannforsyning med 

tilhørende anleggs-/adkomstvei.  

b) Adkomstveien er til tjenestebruk og skal 

være stengt for allmenn motorisert 

ferdsel. 
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§ 5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.1 Adkomstveier; f_SV1-2 

a) Eierform: Adkomstveiene f_SV1-2 er 

felles for alle eiendommer innenfor BKB.  

b) Opparbeidelse: Veiene skal opparbeides 

som kjøreveier som angitt med senterlinje 

og kant kjørebane på plankartet, samt 

nødvendig sideareal. Veiene skal ha 

tilfredsstillende merking, skilting og 

belysning.  

Kommunal veinorm og veilysnorm samt 

Statens vegvesens veinormaler gjelder for 

øvrig. 

 

Drift og vedlikehold av adkomstveier ned til og 

internt i BKB tilfaller alle framtidige eiere i 

fellesskap. 

 

Plankartets linje for kant kjørebane inkluderer 

veiskulder. 

5.2 Hovedvei; o_SV3 

a) Veien er offentlig hovedvei og skal driftes 

i tråd med gjeldende veinorm for 

veiklassen. 

 

  

Veien (del av Langnesveien) skal etter 

intensjonen i reguleringsplan 20120020 

nedklassifiseres fra europavei når tunnel 

Langnesbukt – Storsandnes åpnes. Veien 

forutsettes offentlig også etter nedklassifisering. 

 

§ 6. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 

reindrift (LNFR) 

Bestemmelser Retningslinjer 

6.1 LNFR tiltak (LNFR1-2) 

a) Området skal være naturmark og tillates 

kun benyttet til LNFR-formål. 

b) Stedlig vegetasjon skal bevares, og skog 

tillates beplantet som vegetasjonsskjerm 

for BKB. 
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§ 7. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Bestemmelser Retningslinjer 

7.1 Havneområde i sjø (VHS) 

a) Området skal brukes til havneområde i sjø 

for BKB. Alle tiltak og installasjoner i 

området skal sikre trygge og effektive 

havneforhold samt ferdselen til og fra 

BKB. 

b) I området tillates tiltak på sjøbunnen i 

forbindelse med utfylling for BKB og 

optimalisering av havneforholdene. I 

havflaten tillates faste og flytende tiltak, 

herunder installasjoner for ivaretakelse av 

havneforholdene. 

 

Hele eller deler av VHS kan inngå som del av 

detaljregulering for BKB. 

 

Alle tiltak langs land og ut i sjøen må i tillegg 

behandles etter havne- og farvannsloven. 

Kommunen ved Alta Havn er myndighet etter 

havne- og farvannsloven i området. 

 

 

 

 

§ 8. Hensynssoner 

Bestemmelser Retningslinjer 

8.1 Faresone høyspent (H370) 

a) I faresonen tillates ikke bebyggelse for 

opphold.  

b) Netteier skal kontaktes vedrørende 

utforming av tiltak som berører faresonen. 

 

 

 

Netteier er Alta Kraftlag SA. 

8.2 Sikringssone frisikt (H140) 

a) I frisiktsoner skal det være fri sikt i høyde 

> 0,5 m over tilstøtende veiers plan. 

b) Frisiktsoner skal sikres/etableres samtidig 

med veianlegget. 

 

 


