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22.08.17 VESGRI 

 

§ 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 intensjon er å tilrettelegge for 

endrede behov ved eksisterende bilforretning, 

bilverksted og kolonialforretning i 

Skiferveien 2 og 4 (gnr/bnr. 27/733). 

Reguleringsplanen består av følgende 

dokumenter: 

1) Plankart, datert 21.08.17 

2) Planbestemmelser (dette dokumentet), 

datert 22.08.17 

3) Planbeskrivelse datert 22.08.17 med 5 

vedlegg: 

1. Referat fra oppstartsmøte 

2. Innspill ved varsel om oppstart og ved 

offentlig ettersyn 

3. Forenklet ROS-analyse 

4. Notat om vegløsning Skiferveien, 

med tre tegningsvedlegg: 

Tegning 761-20-105 

Tegning 761-20-106 

Tegning 761-20-110 

5. Trafikkbetraktning, krysset 

Altaveien/Skiferveien 

 

§ 2. Reguleringsformål 
Bestemmelser Retningslinjer 

Området er regulert til følgende formål iht. 

PBL § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg (1. ledd) 

- Forretninger (F) 

Samferdsel og teknisk infrastruktur (nr. 2) 

- Kjøreveg (o_KV) 

- Felles avkjørsel (f_FA) 

- Gang- og sykkelveg (o_G1) 

- Fortau (o_G2) 

- Annen veggrunn grøntareal (o_AV1 og 2) 

- Annen veggrunn (o_AV3-5) 
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§ 3. Generelle bestemmelser 

3.1 Øvrige dokumentasjonskrav  

Bestemmelser Retningslinjer 

3.1.1 Miljøsaneringsbeskrivelse 

Til søknad om sanering av eksisterende 

bygningsmasse innenfor område F skal 

det utarbeides miljøsaneringsbeskrivelse 

som kartlegger farlig avfall. 

3.1.2 Utomhus 

Ved søknad om igangsettingstillatelse 

som gjelder utomhusarealer skal det 

fremlegges en utomhusplan som viser: 

 Plassering av adkomster 

 Plassering av 

biloppstillingsplasser 

 Eventuelle grøntanlegg 

 Plassering av skilt og pyloner 

 Plassering av varemottak 

 Planlagt opparbeidelse av øvrige 

utearealer 

3.1.3 VA-plan 

Ved søknad om igangsettingstillatelse 

skal det fremlegges godkjent VA-plan 

for tiltaket, som også omtaler 1000 

mm overvannsledning som krysser 

planområdet. 

 

 

 

 

3.2 Rekkefølgekrav 

Bestemmelser Retningslinjer 

3.2.1 VA-plan 

Før det kan gis igangsettingstillatelse 

for tiltak innenfor planområdet må 

overvannsledning gjennom planområdet 

stedfestes. VA-plan for tiltaket må 

utarbeides og klareres med avdeling for 

kommunalteknikk. 
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3.2.2 Ferdigattest 

Parkeringsplasser skal være opparbeidet 

med fast dekke før det gis ferdigattest 

for de tilknyttede bygningene. 

 

Dersom årstiden vanskeliggjør 

opparbeidingen kan det gis midlertidig 

brukstillatelse såfremt det settes en frist for 

ferdigstillelse av dette. 

 

3.3 Stedlig vegetasjon 

Bestemmelser Retningslinjer 

Ved beplantning eller revegetering innenfor 

planområdet skal det benyttes busker og trær 

av type som gir lite pollenutslipp. 

 

 

3.4 Byggeskikk 

Bestemmelser Retningslinjer 

Tiltak etter planen skal utføres i tråd med 

retningslinjer gitt i kommunens vedtatte 

byggeskikkveileder. 

Byggeskikkveileder for Alta kommune er 

tilgjengelig på www.alta.kommune.no 

 

3.5 Universell utforming 

Bestemmelser Retningslinjer 

Tiltak innenfor planområdet skal utformes på 

en slik måte at de kan brukes av så mange 

som mulig på mest mulig like vilkår. 

Det vises til Miljøverndepartementets veileder 

T-1249 «Planlegging for alle» samt brosjyren 

T-1423 «Handlingsprogram for universell 

utforming» 

 

3.6 Kulturminner og aktsomhetsplikten 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Skulle det under bygge- og anleggsarbeid 

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. 

Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette 

pålegg formidles videre til dem som skal 

utføre arbeidet i marken. 
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§ 4 Bebyggelse og anlegg 

4.1 Generelt 
Bestemmelser Retningslinjer 

4.1.1 Takform 

Tillatt takform for bebyggelse med 

tilhørende anlegg er flatt tak. For 

mindre anlegg, som f.eks. 

transformatorer, innkassinger av teknisk 

utstyr eller søppelskur tillates en fri 

takform tilpasset funksjonen og øvrig 

bebyggelse. 

 

 

4.1.2 Material- og fargebruk 

a) Bebyggelse og tilhørende anlegg må gis 

en god arkitektonisk utforming og et 

helhetlig preg på området. 

b) Material- og fargebruk i området skal 

ha en sammenheng med tradisjonell 

material- og fargebruk i området. Hvitt 

og grått unngås der det er mulig. 

c) Store volumer/fasader skal brytes opp 

og gis en variasjon i plan og 

fasadeinndeling som bidrar til å 

redusere en massiv virkning. 

d) Forretningens fasader mot vei skal gis 

ekstra oppmerksomhet, og brytes opp 

og gis variasjon i utforming og 

materialbruk. Fasadene skal ha 

minimum 40 % innslag av glass i 

bygningens lengde. 

e) Forretningenes inngangsparti skal ha en 

synlig/markert utforming, med særlig 

fokus på bruk av glass. 

f) Arealer for avfallshåndtering og 

varelevering, samt eventuelle bi-

konstruksjoner og takoppbygg etc. skal 

inngå som en helhetlig del av 

bebyggelsen. 

 

Ved utforming av bygg må det tas hensyn til 

at tomten ligger i kjernen av et 

sentrumsområde. 

Det vil være opplagt å bruke innslag av lokal 

skifer på fasader, samt bruk av farget 

murpuss i fasader. 

 

 

 

4.1.3 Krav til parkering 

a) For kolonialforretning innenfor område 

F stilles det krav om  

minimum 2,5 biloppstillingsplasser per 

100 m
2
 forretningsareal, inkludert 

personalarealer, lager og varemottak. 

b) For kolonialforretning innenfor område 

F stilles det krav om  

 

 

 

 

Biloppstilling tilknyttet denne virksomheten 

kan også løses som parkering på tak. 
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minimum 1 opparbeidet 

sykkelparkering per 200 m
2
 

forretningsareal, inkludert 

personalareal, lager og varemottak. 

c) Av det totale antall 

biloppstillingsplasser skal minimum 5 

% opparbeides og markeres som HC-

plasser. 

4.1.4 Renovasjon 

Avfall skal håndteres internt i 

bygningsvolumet eller i egne 

innhegninger med takoverbygg. 

 

 

4.1.5 Støy 

a) Ny bebyggelse skal utformes iht. krav i 

Teknisk forskrift (TEK) til Plan- og 

bygningsloven, slik at støynivået 

innendørs og utendørs ikke overskrider 

grenseverdiene etter Norsk Standard  

8175 «Lydforhold i bygninger». 

b) Uteoppholdsarealer skal utformes på en 

slik måte at støynivået ikke overskrider 

grenseverdiene etter T-1442/2012 

«Retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging». 

 

 

4.2 Forretninger, F 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.2.1 Generelt 

a) Innenfor område F tillates forretninger 

med tilhørende parkering i kjeller, på 

bakkenivå eller på tak. 

b) Innenfor område F tillates ny 

trafostasjon inne i eller som en del av 

ny bebyggelse. 

c) Innenfor område F tillates oppsetting av 

en pylon/reklameskilt langs E6, jf. Alta 

kommunes skiltvedtekter. Pylonen skal 

ikke være til hinder for frisikt. 

 

 

 

 

 

 

Alta kommunes skiltvedtekter er tilgjengelig i 

vedlegg 7 til kommuneplanens bestemmelser. 

4.2.2 Plassering av bygninger 

a) Bygninger skal plasseres innenfor 

byggelinjer/-grenser på plankartet. Der 

byggelinjer/-grenser ikke er vist gjelder 

formålsgrense som byggegrense. 

b) Fasadeliv mot E6 plasseres langs angitt 

 

Begrepsavklaring: 

Byggegrense angir i hvilken utstrekning man 

kan bebygge tomta, og det er ikke krav til å 

sette fasade i byggegrense. 
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byggelinje. 

c) Variasjoner i fasadelivet skal ikke 

overskride byggelinje/formålsgrense. 

d) Det skal være min. 2,5 fri høyde under 

eventuelle takutstikk. 

e) Varelevering/ -mottak skal utarbeides 

slik at aktivitet fra biler og 

avfallshåndtering ikke virker sjenerende 

på omgivelsene. 

f) Utendørs lagring tillates ikke. 

Byggelinje angir hvor fasade skal plasseres 

 

 

4.2.3 Grad av utnytting 

Maksimalt tillatt bebygd areal BYA 

innenfor område F er 100 %. 

 

4.2.4 Byggehøyder 

a) Maksimalt tillatt byggehøyde innenfor 

område F er kote + 26 og kote +35 som 

vist i plankartet. 

Dette gjelder også tekniske 

installasjoner på tak, fasadeelementer 

og skilting. 

b) Frittstående pylon skal ikke overskride 

tillat størrelse jf. Alta kommunes 

skiltvedtekter § 1.7. Maksimal høyde 

langs E6 er kote + 27. 

 

 

 

 

 

 

 

Alta kommunes skiltvedtekter er tilgjengelig i 

vedlegg 7 til kommuneplanens bestemmelser. 

4.2.5 Utomhus 

Arealer utendørs mellom 

forretningssvirksomheten og andre 

formål skal opparbeides med fast dekke 

eller stein og innslag av estetisk 

tiltalende grønnstruktur avgrenset av 

kantstein. 

 

 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.1 Belysning 

Bestemmelser Retningslinjer 

5.1.1 Belysning 

a) Alle parkeringsplasser og vegformål 

skal belyses i forskriftsmessig stand. 

Belysning av krysningspunkter mellom 

kjøretøy og myke trafikanter skal vies 

særlig oppmerksomhet. 

b) Det skal velges belysningsutstyr som i 

utseende er likt belysningsutstyr på 

nærliggende, oppgraderte områder. 
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c) For eventuelle kommunale anlegg skal 

det benyttes LED-armaturer like de Alta 

kommune benytter i pågående 

utskiftingsprogram. 

 

5.2 Kjøreveg, o_KV 

Bestemmelser Retningslinjer 

Kjøreveg skal opparbeides med fast dekke og 

gatebelysning. 

 

 

5.3 Felles avkjørsel, f_FA 

Bestemmelser Retningslinjer 

f_FA er område avsatt til felles avkjørsel fra 

Skiferveien til område F. 

Avkjørsel skal opparbeides med fast dekke 

og/eller stein eller kantstein. 

Over området tillates etablert fortau som 

forbindelse mellom o_G1 og o_G2. Fortauets 

kryssing av kjørefelt skal etableres i henhold 

til Vegnormalen. 

 

 

5.4 Gang- og sykkelveg, o_G1 

Bestemmelser Retningslinjer 

Offentlig gang- og sykkelveg innenfor 

området skal opparbeides med fast dekke og 

gatebelysning. 

Der gang- og sykkelvegen krysser kjørebane 

skal denne etableres iht Vegnormalen. 

Mot Skifervegen tillates gang- og 

sykkelvegen etablert som fortau med samme 

utførelse som o_G2 

 

 

5.5 Fortau, o_G2 

Bestemmelser Retningslinjer 

Offentlig fortau innenfor området skal 

opparbeides med fast dekke og gatebelysning. 

Der fortau krysser kjørebane skal fortauet 

etableres iht Vegnormalen. 
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5.6 Annet vegareal, grønnstruktur, o_AV1-2 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Områdene o_AV1 og o_AV2 skal 

opparbeides som tiltalende 

grønnstruktur langs veg. 

b) Det tillates lav eller stram vegetasjon 

såfremt denne ikke hindrer sikt innenfor 

frisiktlinjer i kryss og avkjørsler. 

 

 

 

 

Se også § 3.3 «Stedlig vegetasjon». 

 

5.7 Annet vegareal, o_AV3-5 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Områdene o_AV3 og o_AV4 skal 

opparbeides som tiltalende vegarealer 

med grønnstruktur eller stein. Innenfor 

området tillates plassert sikringsgjerde 

(rekkverk) iht.Vegnormalen. 

b) Område o_AV5 skal opparbeides som 

tiltalende vegareale med fast dekke 

eller stein. 

 

 

 

Se også § 3.3 «Stedlig vegetasjon». 

 

Arealet skal sikre avstand til bygninger i 

område F ved brøyting. 

 

§ 6 Hensynssoner 

6.1 Hensynssoner - frisikt 
Bestemmelser Retningslinjer 

Innenfor frisiktsoner skal det ikke etableres 

sikthindre høyere enn 0,5 meter fra 

bakkenivå. 

 

 


