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PLANBESTEMMELSER  
 

§ 1 Planens intensjon 
Hensikten med områdereguleringen er å: 
• legge til rette for etablering av 7 boligområder i Lille-Komsa (blokkhus og rekkehus) med 

tilhørende teknisk infrastruktur, gang- og sykkelveier, fortau, stier, lysløypa, lekeplasser og 
grøntområder. 

• Tilrettelegge området med inntil 52 rekkehus og inntil 160 boenheter i blokkhus.  
• Konsentrere bebyggelsen og tilpasse den til landskapet. 
• Sikre framtidig areal for rekreasjon/grøntareal i Lille-Komsa området.  
• Avklare trafikale løsninger til og fra planområdet for både bil- og kollektivtransport, samt 

myke trafikanter. 
• Ta vare på områdets eksisterende friluftskvaliteter. 

 
§ 2 Generelle bestemmelser 
2.1 Stedlig vegetasjon 

A. Stedlig vegetasjon skal framstå i mest mulig opprinnelig form etter utbygging.  
B. Særlig verdifulle trær og naturlig terreng er innmålt og avmerket på plankart. Bebyggelse kan 

være nære, men det skal ikke foretas graving i grunnen som ødelegger røttene. Ved 
ferdigstilling av utearealene, skal det legges et ca. 30 cm lag med jord på røtter som skal 
bevares, slik at slitasje på røttene unngås. Nært inntil stammen skal det legges store 
steinblokker før tilfylling, slik at det ikke kommer jord inntil stammen. Der veger/plasser er 
planlagt nært opptil disse trærne, legges disse på fylling, uten at matjordlaget fjernes. 
Grøftetraséer for vann, avløp og kabler legges minst ti meter fra treets stamme. 

C. Det er ikke tillatt å fjerne furuvegetasjon eller annen representativ, stedegen vegetasjon uten 
at dette er vurdert og godkjent gjennom plan- eller byggesaksbehandling. 

D. Ved detaljregulering kan innmålte trær vurderes, men da må dette kompenseres med nye 
trær i samme boligfelt. Området skal befares med skogbrukssjefen for valg av trær. 

E. Terrenginngrep skal minimaliseres, og begrenses til maks. 1,5 m fra bygningens eller p-
kjellerens veggliv, og maks. 0,5 m fra kjørerampe eller tilsvarende anlegg.  

 



2.2 Byggeskikk 
Tiltak etter planen skal utføres i tråd med tilhørende designhåndbok og retningslinjer gitt i 
kommunens vedtatte byggeskikkveileder. 
 

2.3 Universell utforming 

A. Tiltak på offentlige areal og fellesområder skal utformes slik at de sikrer universell utforming. 
B. Anlegg for gående skal være universelt utformet slik det følger av Statens vegvesens 

vegnormaler. 
C. Kollektivholdeplasser skal være universelt utformet i tråd med Statens vegvesens håndbøker 

V123 og V129. 

 
2.4 Kulturminner 

Kulturminner og aktsomhetsplikt: Skulle det under arbeidet 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 
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre 
arbeidet i felt. 

 
2.5 Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet 

Kapittel 4 om støy fra bygg- og anleggsvirksomhet i retningslinje T-1442/2016 skal legges til grunn 
for påfølgende detaljreguleringer, saksbehandling, tillatelse og utførelse i planområdet.  

 
§ 3 Krav om detaljregulering 
3.1 Krav om detaljregulering 

Det er krav om utarbeidelse av detaljregulering for følgende områder: BKS1-2 og BBB1-5.  
 
Detaljreguleringen (med tilhørende skisseprosjekt) skal vise: 
- Veier og avkjørsler 
- Plassering av bebyggelse 
- Bebyggelsens høyde og møneretning 
- Detaljert beskrivelse av materiale- og fargebruk 
- Leilighetsfordeling 
- Avgrensning av tomter og fellesarealer 
- Terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde der terrengforholdene krever slike 

tiltak 
- Eksisterende trær som skal bevares 
- Områder der tekniske anlegg og andre terrenginngrep får konsekvenser for vegetasjonen 
- Turveger/stier mellom de respektive områdene 
- Støyskjerming (der dette er påkrevd) 
- Løsninger for sykkelparkering og avfallshåndtering, planen skal vise oppsamlingspunkter 
- Lekeplass tilpasset områdets karakter 



- VVA-plan 
- Løsninger for overvannshåndtering 
- Fotomontasje, 3D-modell eller annen type synliggjøring av tiltakets nær- og fjernvirkning. Det 

skal legges særlig vekt på tiltakets synlighet fra E6 og boligområdene i nærområdet. 
- Eventuell rekkefølge for etappevis opparbeiding av arealet.  

 
§ 4 Arealområder 
4.1 Bebyggelse og anlegg 
4.1.1 Konsentrert rekkehusbebyggelse, BKS1 og BKS2 

A. Boligtype: Områdene skal brukes til vertikaldelte rekkehus i 2 etasjer med tilhørende anlegg 
og uteoppholdsareal. 

B. Leilighetstyper: Det skal være variasjon i størrelse på husene/boenhetene innenfor 
områdene. Størrelse: Boenheter skal bygges med 3 rom eller flere. 

C. Antall boenheter: Det skal oppføres følgende antall boenheter: 
Område Areal (daa) Boenheter (min-maks) 
BKS1 8,4 18-25 
BKS2 10,7 20-27 

Det tillates ikke etablert bileiligheter. 
D. Plassering av bygninger: Det skal settes byggegrenser i detaljreguleringen som bygninger skal 

plasseres innenfor.  
E. Avkjørsel: Plassering bestemmes i detaljregulering for respektive område. Det skal være 

maks 2 avkjørsler per område. 
F. Kjeller/sokkel: Sokkeletasje er tillatt der eksisterende terreng har tilstrekkelig høydeforskjell. 

Kjeller er tillatt.  
G. Takform og mønehøyde: Det tillates enten flatt tak eller saltak (variasjon innad i feltet 

oppmuntres). NB! Er et felt utbygget/planlagt med enten kun flatt eller saltak får ikke det 
andre feltet ha samme utforming.  
Flatt tak skal ha maks. øvre gesimshøyde på 6,5 m over gjennomsnittlig terrengnivå. Bygning 
med saltak skal ha maks. mønehøyde på 7,7 m over gjennomsnittlig terrengnivå og maks. 
gesimshøyde på 6,0 m. Takvinkel mellom 25-35o. 

H. Uteoppholdsareal: Det skal være min. 50 m2 egnet uteoppholdsareal per boenhet med minst 
5 timer sol ved jevndøgn. Arealet skal være solvendt og skjermet mot støy og trafikkfare. 
Planering av tomt tillates ikke. 

I. Parkering: Følgende antall parkeringsplasser, inkl. garasje-/carportplasser og gjesteparkering 
skal maks. opparbeides: 
Boenhet > 50 m2 BRA 1,25 p-plasser 
Boenhet ≤ 50 m2 BRA 1 p-plass 

Parkering kan opparbeides som felles eller i tilknytning til enkelte rekkehus innenfor begge 
områder. 

J. Lekeplass: Innenfor hvert av områdene skal det opparbeides felles småbarnslekeplass. 
Lekeplassene og adkomstene dit skal så langt det er mulig være universelt utformet. De skal 
tilpasses terrenget og området og det er ikke tillatt å felle alle trær og vegetasjon på området 
for lekeplassen. Lekeplassen skal plasseres i tilknytting til eventuelt fellesareal for boligfeltet. 



K. Gjerder: Gjerder er ikke tillatt i områdene. 
L. Snø og overvann: Skal håndteres innenfor områdene.  
M. Stedlig vegetasjon: Særlig verdifulle trær er innmålt og avmerket på plankart og skal ikke 

felles. Naturlig terreng skal bevares mellom husene, se bestemmelse 2.1. 
 

4.1.2 Blokkbebyggelse BBB1-BBB5 
A. Boligtyper: Område BBB1-BBB5 skal brukes til blokkbebyggelse. I område BBB1-BBB3 kan 

terrasserte blokker tillates.  
B. Leilighetstyper: Det skal være variasjon i størrelse på boenhetene innenfor områdene. 

Størrelse: Boenheter skal være fra 1 rom til 4 rom. 
C. Antall boenheter og grad av utnytting:  

Område Areal (daa) Boenheter (min-maks) Maks %-BYA 
BBB1 5,6 30-40 60 
BBB2 4,5 25-30 70 
BBB3 7,0 35-45 60 
BBB4 5,6 25-40 60 
BBB5 5,5 25-40 60 

D. Plassering av bygninger: Det skal settes byggegrenser i detaljreguleringen som bygninger skal 
plasseres innenfor.  

E. Avkjørsel: Plassering bestemmes i detaljregulering for respektive område. Det skal være 
maks 2 avkjørsler per område. 

F. Kjeller/sokkel: Kjeller kan etableres der det er mulig, men bygningenes fotavtrykk skal være 
så lite som mulig, se bestemmelse 2.1 e). Blokk på søyler oppmuntres. 

G. Takform og mønehøyde: Det tillates flatt tak eller saltak med fordeling: 3 områder skal ha 
saltak og de 2 resterende kan ha saltak eller flatt tak. Maks. kotehøyde angitt i plankart 
gjelder maks. mønehøyde for saltak. Ved flatt tak er maks. gesimshøyde = mønehøyde på 
saltak – 1,2 meter (f.eks. +95 for saltaks mønehøyde = + 93,8 for gesimshøyde flatt tak). 
Takvinkel mellom 25-35o.  

H. Uteoppholdsareal: Det skal være minst 25 m2 egnet felles uteoppholdsareal per boenhet, 
småbarnslekeplass inngår i dette areal. Privat uteoppholdsareal i form av balkong /terrasse 
skal være på minst 5 m2. Arealet skal være solvendt (minst 5 timer sol ved jevndøgn) og 
skjermet mot støy og trafikkfare. Uteoppholdsareal skal plasseres på bakkeplan.  

I. Parkering: Følgende antall parkeringsplasser inkl. gjesteparkering skal maks. opparbeides: 
Boenhet > 50 m2 BRA 1,25 p-plasser 
Boenhet ≤ 50 m2 BRA 1 p-plass 

Parkering skal plasseres i kjeller eller parkeringshus. Bakkeparkering utenom gjesteparkering 
er ikke tillatt. 

J. Sykkelparkering: Det skal tilrettelegges for minst 2 sykkelplasser per boenhet. 
Sykkelparkering skal enten inngå i bygningsmassen eller plasseres i eget bygg i tilknytning til 
innganger til hver blokk. Eget bygg skal integreres med øvrig bebyggelse med tanke på 
formspråk, plassering, material- og fargebruk.  

K. Lekeplass: Innenfor hvert av områdene skal det opparbeides felles småbarnslekeplass iht. 
kommunens lekeplassnorm. Lekeplassene og adkomstene dit skal så langt det er mulig være 
universelt utformet. De skal tilpasses terrenget og området og det er ikke tillatt at ta ned alle 



trær og vegetasjon på området for lekeplassen. Lekeplassen skal plasseres i tilknytting til 
fellesareal for boligfeltet. 

L. Gjerder: Gjerder er ikke tillatt i områdene.  
M. Snø og overvann: Skal håndteres innenfor områdene.  
N. Stedlig vegetasjon: Særlig verdifulle trær er innmålt og avmerket på plankart og skal ikke 

fjernes. Naturlig terreng skal bevares mellom husene, se bestemmelse 2.1.  
 

4.1.3 Skiløypetrase o_BST1 
A. Det tillates opparbeidelse av skiløype på 5 m bredde med tilhørende lysmaster. Det tillates 

planering, skjæringer, grøfting og stikkrenner som nødvendig.  
B. Alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkninger blir så små som mulig. 

Eventuelle overskuddsmasser etter inngrep skal brukes til fyllinger eller henlegges på steder 
der de ikke virker skjemmende. 

C. Skjæringer og fyllingsområder skal revegeteres med stedegen vegetasjon. 
D. Eksisterende lysmaster beholdes så langt det er mulig. Nødvendige justeringer tillates. 

 

4.1.5 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg - Snødeponi o_SD1 
Offentlig snøopplag skal brukes til snølager for vei o_SKV1. Området skal ha tilfredsstillende 
avrenning og framstå som del av grønnstrukturen i barmarksperioden.  
 
4.1.6 Energianlegg o_BE 
Eksisterende nettstasjon. Området tillates benyttet til trafo/nettstasjon. 
 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.2.1 Kjørevei o_SKV1-4 
A. o_SKV1 skal brukes som offentlig adkomstvei, A1, til alle feltene i Lille-Komsa 
B. o_SKV2 skal være offentlig samlevei, SA1. 
C. o_SKV3 er dagens E6 
D. o_SKV4 skal være offentlig adkomstvei, A1. 
E. o_SKV5 skal sikre nødvendig tilkomst til høydebassenget. 
F. Kjøreveier skal opparbeides iht. kommunal veinorm sine retningslinjer. Veiene skal ha fast 

dekke og belysning iht. Alta kommunes veilysnorm.  
G. Annen veigrunn skal ha fast dekke i forbindelse med avkjørsler. 
H. Plassering av avkjørsler til boligfeltene avgjøres i detaljregulering. 
I. Gangfelt over kjørevei skal være tilfredsstillende skiltet, oppmerket og belyst. 

 

4.2.2 Fortau o_SF1-2 
Skal opparbeides med fast dekke i bredde 3 m og ha markert skille mot kjøreveg i form av 
kantstein i granitt med tilstrekkelig høydeforskjell slik at et markert fysisk skille oppnås. 
Fortauene skal være opplyste. 

 
  



4.2.3 Gang-/sykkelvei o_SGS1-5 
Gang- og sykkelveien skal ha asfaltdekke, belysning iht. til Alta kommunes veilysnorm, 
oppmerking og skilting, samt sikre krysningspunkt ved avkjørsler og kryssende vei.  
 

4.2.4 Annen veggrunn – grøntareal 
A. Annen veggrunn settes av ved alle veger samt gang- og sykkelveger, og skal brukes til 

nødvendige grøfter, skjæringer og skråninger. Disse skal beplantes eller behandles slik at de 
er estetisk tiltalende.  

B. Det forutsettes at annen veggrunn vil bli gitt en tiltalende utforming og tilsås i forbindelse 
med opparbeidelse av vegen. Arealet vil vinterstid kunne benyttes til deponering av snø i 
forbindelse med brøyting. 

 
4.2.5 Kollektivholdeplass o_SKH1-2 

A. o_SKH1 skal brukes til offentlig bussholdeplass (busslomme) og leskur. Leskur tillates oppført 
inntil og i formålsgrense. 

B. o_SKH2 skal utformes som kantstopp for buss. Leskur tillates oppført inntil og i 
formålsgrense. 

 
4.2.5 Parkering o_P1 

A. Offentlig parkeringsplass skal opparbeides med fast dekke, og avgrenses med gjerde eller 
tilsvarende for å hindre parkering utenfor avsatte arealer.  

B. Området skal benyttes som parkering for brukere av friluftsområdet og kan ikke 
medregnes/frikjøpes til boligbebyggelsen.  

 

4.3 Grønnstruktur 

4.3.1 Friområde GF1 
A. Friområdene skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel og bruk. 
B. Innenfor friområdene tillates ingen tiltak som reduserer områdenes verdi i frilufts-

sammenheng. 
C. Eksisterende vegetasjon (trær o.l.) skal bevares som klimavern. Det tillates tilrettelegging av 

enkle stier gjennom områdene til bruk som korridorer skjermet for motorisert ferdsel. 
D. Før eventuelle tiltak i grønnstrukturen skal kommunens skogmyndighet varsles. 
E. Det tillates opparbeidelse av skiløype (lysløypa) med bestemmelser likt § 4.1.3 Skiløypetrase 

o_BTS1. Lysløypa skal planlegges og opparbeides av Alta kommune. 

 
4.3.2 Turveg o_GT1 
Turvegen skal være en offentlig forbindelse mot krysset Komsahøyden/Altaveien. 

 
4.3.3 Vegetasjonsskjerm o_GV1-9 
A. Området skal være en buffer mellom boligområdet og E6, samt fungere som klimavern og 

trivselsskapende element i området og mellom boligfeltene. 



B. Furutrær og andre større trær tillates ikke hugd uten at dette er vurdert og godkjent gjennom 
plan- eller byggesaksbehandling ev. samtykke fra lokalt skogoppsyn. 

C. Særlig verdifulle trær og naturlig terreng er innmålt og avmerket på plankart og skal tas særskilt 
hensyn til. 

D. Områdene skal ikke gjerdes inn.  
 

§ 5 Hensynssoner 
A.  H370_1 Det tillates ikke å oppføre bygg eller anlegg innenfor hensynssonen på 5m fra 

nettstasjonen, jf. §8 Hensynssoner. 
B. Innenfor hensynssone H290_1 skal det etableres et fordrøyningsmagasin med åpen løsning i 

form av dam, eventuelt kombinasjon av åpen og lukket løsning i henhold til vedlagt VA-notat. 
Estetisk utforming av åpen overvannsløsning skal løses med landskapsarkitektfaglig 
kompetanse. 

 
§ 6 Rekkefølgebestemmelser 
6.1 Rekkefølgekrav 
Før det gis igangsettingstillatelse på feltene BKS1-2 og BBB1-5 skal følgende være ferdigstilt: 

- Kjøreveger: o_SKV1-2 og o_SKV5 
- Snødeponi: o_SD1 
- Fortau: o_SF1-2 
- Gang- og sykkelveier: o_SGS1-2 
- Turveg: o_GT1 
- Lysløype: o_BST1-2 
- Offentlig parkering: o_P1 
- overordnet vann og avløpsløsning, inkludert overvannsløsning med fordrøyningsbasseng 

med landskapsmessig bearbeidelse 
- Øvrig teknisk infrastruktur 

 
Før det gis brukstillatelse til boliger i felt BBB1-5 skal følgende være ferdigstilt: 

- Kollektivholdeplasser: o_SKH1-2 
- Gang- og sykkelveier: o_SGS4-5 

 
Utbyggingsrekkefølge på felt i området: 

- BBB3 skal realiseres først, for å redusere belastning av anleggstrafikk forbi realiserte 
områder. De øvrige konsentrerte feltene kan tildeles etter igangsetting av BBB3.  

- BBB2 bygges ut før BBB1, BBB4 bygges ut før BBB5. 
- Rekkehusfeltene er ikke avhengig av at konsentrerte felt er ferdig utbygd. BKS1 bygges ut før 

BKS2. 
 

Vedlegg med juridisk virkning 
- Designhåndbok, datert  


