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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 vegledende 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 

Hensikten med planen er å legge til rette og 

utvikle konsentrert boligbebyggelse i form av 

rekkehus med sentral beliggenhet og gode 

bokvaliteter. 

 

 

 

§ 2. Reguleringsformål 
Bestemmelser Retningslinjer 

Området er regulert til følgende formål iht. PBL 

§ 11-7: 

Bebyggelse og anlegg (11-7 nr. 1) 

 Boligbebyggelse (1112) 

 Annen særskilt bebyggelse og anlegg/ 

snødeponi (1590) 

 Lekeareal (1610) 

Samferdsel & teknisk infrastruktur (11-7, nr. 2) 

 Fortau (2012) 

 Gatetun (2014) 

 Parkering (2080) 

Grøntstruktur (11-7, nr. 3) 
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 Vegetasjonsskjerm/ annet grøntareal (3001) 

 

§ 3. Generelle bestemmelser 

3.1 Rekkefølgekrav 

Bestemmelser Retningslinjer 

a. Omlegging av teknisk infrastruktur i form 

av eksisterende vann og avløp skal være 

ferdigstilt innen det kan gis 

igangsettingstillatelse. 

b. I forbindelse med søknad om 

igangsettingstillatelse skal det utenom 

vanlig dokumentasjon legges ved følgende: 

- Terrengsnitt 1:500 

- Situasjonsplan 1:200 

c. Parkerings- og leke-/ uteoppholdsarealer 

innenfor f_SPA1, f_BLK1 og f_SGT1-2 

skal opparbeides samtidig med 

bebyggelsen og være ferdigstilt innen det 

kan gis brukstillatelse. 

d. Alle utearealer skal være ferdig 

opparbeidede før enn det kan gis 

ferdigattest. 

Med teknisk infrastruktur forstås rørføringer og andre 

installasjoner under bakken.  

 

Samferdselsanlegg/ teknisk infrastruktur bør 

opparbeides iht. Alta kommunes vegnorm så langt det 

passer. Der kommunens vegnorm ikke har bestemmelser 

gjelder vegnormalen. 

 

Dersom årstiden vanskeliggjør opparbeiding av 

lekeapparat og tilplantning av grøntarealer m.m. kan det 

likevel gis ferdigattest såfremt det settes en frist for 

ferdigstilling av lekearealer. 

 

Situasjonsplan bør inneholde: 

- Eksisterende og nye terrenghøyder 

- Stigningsforhold på ramper, parkering mv. 

- Uteoppholds- og lekeplasser  

- Enkel beskrivelse av materialer/ overflater 

 

 

 

3.2 Byggeskikk  

 

 

 

Bestemmelser Retningslinjer 

a. Tiltak etter planen skal ta utgangspunkt i 

retningslinjer gitt i kommunens vedtatte 

byggeskikkveileder. 

b. Materialbruk innenfor planområdet skal ha 

en sammenheng med materialbruk for 

øvrig i området, men skal samtidig gis et 

arkitektonisk uttrykk som avspeiler den tid 

det er bygd. 

c. Fasader skal brytes opp i form av variert 

material- og/ eller fargebruk. Samtidig som 

området sikres et helhetlig preg 

Byggeskikkveileder for Alta kommune finnes på 

www.alta.kommune.no 

 

 

Bevaring av eksisterende vegetasjon/ enkelstående trær, 

særlig i tilknytning til uteoppholds-/ lekeareal, bør 

prioriteres i den grad det er mulig. 

 

 

Med material- og fargebruk forstås eksempelvis bruk av  

tre og andre materialer samt bevisst fargebruk.  

 

 

http://www.alta.kommune.no/
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3.3 Universell utforming 

Bestemmelser Retningslinjer 

a. Boliger nærmest Maskinsvingen 

(BKS1)skal utformes på en slik måte at de 

sikrer tilgjengelighet for alle.  

b. Ved nyplanting må allergifremkallende 

partikler reduseres mest mulig ved bruk av 

planter med lite pollenutslipp, som 

eksempelvis rogn og furu. 

Det vises til MDs veiledere 

T-1249 Planlegging for alle, og  

T-1423 Handlingsprogram for Universell utforming 

 

 

 

 

3.4 Aktsomhetsplikten 

Bestemmelser Retningslinjer 

a. Skulle det under arbeidet komme fram 

gjenstander eller andre spor fra eldre tid, 

må arbeidet stanses og melding sendes 

Sametinget og Finnmark fylkeskommune 

ved- areal- og kulturvernavdelingen, jf. lov 

om kulturminner av 1978, §8. Denne 

meldeplikt må formidles videre til de som 

skal utføre tiltaket. 

Aktsomhetsplikten gjelder også dersom det under 

byggearbeidet måtte fremkomme levn fra krigen i form 

av våpen. Ved funn av krigsmateriell må politiet og/ 

eller forsvaret kontaktes. 

 



 4 

§ 4 Bebyggelse og anlegg (§11-7, nr. 1) 

4.1 Boligbebyggelse (BKS1- 2) 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.1.1 Generelt  

a. Innenfor boligområdene kan det 

tilrettelegges for inntil 6 boenheter i form 

av rekkehusbebyggelse. 

b. Anlegg tilknyttet boligområde BKS1 og 

BKS2 brøytes og vedlikeholdes av beboere 

i samme området.  

 

 

 

4.1.2 Bygningsplassering 

a. Bygninger innenfor BKS1-2  tillates 

plassert i formålsgrense (bygningsdeler 

nærmere eiendomsgrense enn 4m er tillatt 

såfremt myndighetskrav er ivaretatt). 

b. Private utearealer skal tilrettelegges mot 

sør eller vest og sikres gode solforhold. 

 

 

Det vises til TEK17 ifht. gjeldende myndighetskrav 

herunder hensyn til brannspredning. 

Med gode solforhold forstås at det bør være min. 3 

timers sollys ved midsommer. 

4.1.3 Bygningsutforming 

a. Bygningen skal gis et variert fasadeuttrykk 

jfr. § 3.2.  

b. Bebyggelsen skal ha saltak med vinkel på 

inntil 30 grader.  

c. Innenfor området kan det tilrettelegges for 

inntil 2 etasjer inklusiv sokkel. 

 

Det vises dessuten til planbeskrivelsen. 

 

Takform må så langt det er mulig ivareta hensyn til 

solforhold for omkringliggende bebyggelse. 

 

4.1.4 Grad av utnytting 

a. Maksimal BYA skal ikke overstige 50% 

b. Maksimal høyde fastsettes til: 

BKS1: 74 moh 

BKS2: 78 moh 

 

BYA (bebygd areal) beregnes med utgangspunkt i hele 

planområdet/ eiendom 29/1/196. Beregning gjøres ihht. 

veiledning T-1459 og omfatter dermed både bebyggelse, 

nødvendig parkeringsplasser på bakkenivå og åpne 

overdekte arealer. 

 

4.2 Annen særskilt bebyggelse og anlegg (f_BAS1) 

Bestemmelser Retningslinjer 

a. Innenfor område f_BAS1 tilrettelegges det 

for snødeponi. 

b. Område skal tilsåes og/ eller gis en 

tiltalende utforming etter utbygging.  

c. Tilplantning av områdene må ikke hindre 

frisikt ved veg eller på annen måte komme 

i konflikt med teknisk infrastruktur. 

Overvann skal i utgangspunkt ledes direkte til terreng. 

Dersom dette ikke er mulig må det etableres synkebrønn 

eller liknende. Det vises dessuten til planbeskrivelsens 

vedlegg 4, VA-plan 
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4.3 Felles leke- og uteareal (f_BLK1) 

Bestemmelser Retningslinjer 

a. Innenfor område f_BLK1 skal det være 

uteoppholds- og lekeareal for boliger 

innenfor planområdet.  

b. Område f_BLK1 tilrettelegges med 

småbarnslekeplass ihht. kommuneplanens 

arealdel.  

c. Eksisterende vegetasjon/ enkeltstående trær 

skal bevares i tilknytning til uteområdene 

såfremt dette er mulig. 

 

 

Det vises til bestemmelser for kommuneplanens 

arealdel, vedlegg 4 ”Norm for lekeplasser” 

 

 

5.1 Fortau (o_SF1-o_SF2) 

Bestemmelser Retningslinjer 

a. Innenfor område O_SF1-O_SF2 legges det 

til rette for framtidig etablering av fortau. 

b. Fortau tilrettelegges med fast dekke og 

kantstein. 

c. Bredde skal være min. på 3m.  

 

 

 

5.2 Gatetun (f_SGT1-f_SGT2) 

Bestemmelser Retningslinjer 

a. Innenfor område f_SGT1 etableres atkomst 

og oppholdsareal for fotgjengere/ beboere i 

området.  

b. Søppelstasjon og postkassestativ skal 

etableres innenfor f_SGT1. 

c. Sportsboder skal etableres innenfor 

f_SGT1 og f_SGT2. Sportsboder tillates 

oppført med pulttak. 

d. Innenfor f_SGT1 og f_SGT2 tillates det 

av- og pålessing, men ikke permanent 

parkering. 

e. Området opparbeides med fast dekke i 

kombinasjon med tredekke og områder for 

beplantning.  

f. Innenfor områdene skal det legges til rette 

for 1,5 sykkelparkeringsplasser pr. 

boenhet. 

g. Brøyting og vedlikehold av området 

 

 

Søppelstasjon, postkasse, sportsboder og liknede 

plasseres i henhold til situasjonsplan (planbeskrivelsens 

vedlegg 6). 

Utforming av utomhusarealer skal ta utgangspunkt i 

situasjonsplan som inngår i planbeskrivelsens vedlegg 6.  

Med av- og pålessing forstås flyttebil og varelevering 

av kortere varighet. 
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ivaretas av beboere innenfor planområdet 

 

 

 

 

5.3 Parkeringsplasser (f_SPA1) 

 

 

§ 6 Grøntstruktur (§11-7, nr. 2) 

6.1 Grønstruktur (f_G1-f_G3) 

Bestemmelser Retningslinjer 

a. Området er avsatt til grøntstruktur og skal 

gis et tydelig grøntpreg for å sikre 

områdets visuelle kvaliteter 

b. Eksisterende vegetasjon/ enkeltstående trær 

skal bevares i tilknytning til utearealene så 

langt dette er mulig  

 

 

 

 

 

Bestemmelser Retningslinjer 

a. Område f_SP1 er felles parkeringsplass og 

avkjørsel for boligområde BKS1 og BKS2.   

b. Det legges til rette for 1,25 

parkeringsplasser pr. boenhet i området. 

c. Parkering opparbeides med fast dekke. 

d. Beboere innenfor planområdet er ansvarlig 

for brøyting og vedlikehold. 

e. Det skal sikres fri sikt ved utkjørsel mot 

Maskinsvingen. 

Plassering og utforming av parkeringsarealer skal ta 

utgangspunkt i vedlegg 5 til planbeskrivelsen, 

”skisseprosjekt”  

 


