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§ 1 Planens intensjon 
Bestemmelser 

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. 

Retningslinjer 

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 etablere 8 nye 

boenheter på eiendommen Gnr/bnr 33/9, 

Patosletta i Alta kommune, med formål om 

utleie for boligsosiale formål.  

   

 

 

§ 2 Generelle bestemmelser 

§ 2.1 Rekkefølgekrav 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Innen det blir gitt brukstillatelse for 

F_BOP skal lekeplass F_BLK, avkjørsel F-

SV1, parkeringsplass samt felles 

molokløsning på eiendommen være 

ferdigstilt.    

Med brukstillatelse forstås midlertidig 

brukstillatelse. 

 

§ 2.2 Kulturminner og aktsomhetsplikten 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Skulle det under arbeidet i marken komme 

fram gjenstander eller andre spor som viser 

 

 



eldre tids aktivitet i området, må arbeidet 

stanses og melding sendes Sametinget og 

Finnmark fylkeskommune omgående, jf. lov 

av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 

§ 8 annet ledd. Denne meldeplikten må 

formidles videre til de som skal utføre 

arbeidet. 

 

 

§ 2.3 Molokløsning 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Renovasjonsløsning skal etableres som en 

felles molokløsning. 

Endelig plassering og utforming av 

renovasjonsløsning avklares i byggesaken. 

Byggeier er ansvarlig for drift og 

vedlikehold av avfallspunkt.  

 

§ 2.4 Stedlig vegetasjon 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Stedlig vegetasjon skal fremstå i mest 

mulig opprinnelig form etter utbygging. 

b) Ved revegetering eller beplantning skal det 

i størst mulig grad brukes arter som er 

tilpasset lokale klimaforhold, og som bidrar 

til minst mulig allergener. 

c) Vegetasjon ved avkjørsel må ikke være til 

hinder for frisikt. 

Retningslinjer i Alta kommunes 

byggeskikkveileder sier at «Vern om 

eksisterende vegetasjon skal tillegges stor 

vekt ved planlegging og utbygging. Store 

furu- og bjørketrær skal bevares i størst 

mulig grad».  

Å ta vare på eksisterende vegetasjon vil 

bidra positivt for et godt og sikkert miljø 

både inne i boligene og utomhus. 

 

§ 2.5 Universell utforming 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Bebyggelse og uteoppholdsarealer i 

området skal utformes på en slik måte at de i 

størst mulig grad sikrer tilgjengelighet for 

alle. 

   

 

 

 

 



§ 3 Hensynssoner 

3.1 Sikringssone - Frisikt H140_1 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Frisiktsoner H140_1 skal være fri for 

sikthindringer høyere enn 0,5 m over 

hovedvegens nivå.  

b) Enkeltstående trær, stolper og lignende 

kan godtas. 

  

 

3.2 Støysone – Gul sone iht. T-1442 H220_1 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Alle boenheter skal ha støynivå mindre 

enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor 

rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom 

skal maksimalt støynivå i nattperioden 

(23-07) ikke overstige L5A 70 dB. 

 

I tilknytning til grenseverdier støy henvises 

det til retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442/2012) med 

Miljødirektoratets veileder til retningslinjen 

M-128-2014. 

Deler av bygningsmassen vil ligge innenfor 

gul sone iht. T-1442, og det må redegjøres for 

tiltak i forbindelse med byggesaken. 



4 Bebyggelse og anlegg 

4.1 Generelt 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Tiltak etter planen skal utføres i tråd med 

retningslinjer gitt i kommunens vedtatte 

byggeskikkveileder. 

b) Området skal utformes slik at det får et 

helhetlig preg, men at det likevel ivaretas en 

variasjon i bebyggelsen. 

c) Bygningene skal i seg selv ha variasjon i 

valg av fasadematerial og gjennomarbeidede 

detaljer. 

 

 

Byggeskikk: 

Byggeskikkveileder for Alta kommune 

finnes på www.alta.kommune.no  

Med variasjon i bebyggelsen menes at 

bygningsvolumene varieres i størrelse og 

orientering i forhold til hverandre. 

Variasjon omfatter også farge- og 

materialbruk. 

I tillegg må hvert bygningsvolum 

utformes slik at det ikke virker monotont. 

Eksempler kan være sprang i fasaden, 

variasjon i materialbruk, farger osv. 

 

4.2 Boligbebyggelse, offentlig tjenesteyting - F_BOP 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Innenfor området F_BOP tillates etablert 

boligbebyggelse, offentlig tjenesteyting i to 

etasjer uten kjeller. 

b) Murkronehøyde skal ikke være lavere 

enn kote + 3,10. Dette pga. flomfare. 

b) Utnyttelsesgraden skal maksimalt være 

BOP: BYA 50 %. 

c) Bebyggelsen skal ikke overstige en 

gesimshøyde på 6,0 m eller mønehøyde på 

8,5 m. 

d) Bebyggelsen oppføres med flatt tak, 

pultak 0-25 grader eller forskjøvet saltak 0-

25 grader. Taket skal ha en matt farge i et 

ikke- reflekterende materiale. 

e) Det skal tilrettelegges med 1 carport med 

bod per boenhet + gjesteparkering og HC-

parkering.  

f) Carport inkl. boder skal bygges med flatt 

tak eller pulttak inntil 5 grader i 1. etasje 

med maksimal gesims på 3,5 m. 

g) Det skal tilrettelegges for minst 1,0 

sykkelplass pr. boenhet i tilknytning til 

innganger. 

Bygningshøyde måles fra det planerte 

terrengets gjennomsnittsnivå jfr. Plan- og 

bygningsloven. 

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


4.3 Lekeplass F_BLK 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Lekearealet skal være dimensjoner i 

samsvar med kommuneplanens vedlegg 4. 

 

Lekeplassen skal sikres gode solforhold og 

støyskjerming. Lekeplassen skal være 

tilgjengelig for alle. Det vises til kommunal 

norm for lekeplasser. 

 

4.4 Snødeponi F_S1 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Området F_S1 er felles snødeponi for 

F_BOP og Alta kommune. 

Ved behov skal snøen kjøres bort. 

 

 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.1 Veg O_SV1 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Veg O_SV1 er regulert til offentlig veg.  O_SV1 er en kommunal veg.  

 

5.2 Avkjørsel F_SV1 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Avkjørsel F_SV1 er regulert til felles 

avkjørsel.  

   

 

 

5.3 Annen veggrunn – grøntareal O_SVG1-SVG3 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Området omfatter annet trafikkareal 

O_SVG1 – O_SVG3.  

b)  O_SVG1 – O_SVG3 omfatter 

sidearealer til veg. Områdene tillates ikke 

bebygd, og skal fremstå som grøntareal. 

 

 

 


