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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 anle dning til å ta i bruk, dele og/el ler 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

1.1 Planens intensjon

Planens intensjon er å
a) tilrettelegge for utvidelse av Thon

Kjøpesenter Nord AS i Alta sentrum, samt
åpne for areal til tjenesteyting og boliger i
nybygget.

b) tilrettelegge for etablering av full kjeller
under A9, P3 og P4 i områderegulering for
Alta sentrum.

c) legge til rette for et attraktivt
sambruksareal på P4

d) sikre korttidsparkering langs Byhagen

e) bedre forholdene for varelevering til
Byhagen

Planens dokumenter:

1. Plankart
a) Under grunnen
b) På grunnen
c) Over grunnen

2. Bestemmelser og retningslinjer

3. Planbeskrivelse m/vedlegg
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Bestemmelser Retningslinjer

1.2 Forholdet til vedtatt byutviklings-
strategi

Planforslaget skal bidra til å oppfylle følgende
mål og strategier i Kommuneplanens
samfunnsdel 2015-2027:

Mål:
Alta vil ha styrket sentrum med urbane
kvaliteter som bidrar til økt aktivitet og bolyst.

Stategier:
a) Forsterke Alta sentrum som boligområde

med varierte leilighetstyper, god
byggeskikk og attraktive uterom.

b) Arbeide for styrket handel i Alta gjennom
konsentrering av detaljvarehandel i
sentrum og tilrettelegging for festivaler og
arrangementer.

c) Prioritere sentrumsområder ved
lokalisering av offentlige kontor-
arbeidsplasser og institusjoner.

2. Reguleringsformål
Bestemmelser Retningslinjer

Reguleringsformål i planområdet
Området er regulert til følgende formål iht.
PBL § 12-5:

Bebyggelse og anlegg (nr. 1)
-  Kombinert bebyggelse og anlegg - kjøpesenter,

kontor, tjenesteyting, bolig (BKB)
-  Kjøpesenter (BKJ)

Samferdsel og teknisk infrastruktur (nr. 2)
-  Parkeringskjeller/trapp (SPH)
-  Kjøreveg (SKV)
-  Fortau (SF)
-  Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)
-  Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
- Gatetun/sambruksareal (SGT1)
-  Gatetun/gågate (SGT2)
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3. Generelle bestemmelser
3.1 Forholdet til tidligere vedtatte reguleringsplaner

Bestemmelser Retningslinjer
3.1.1 Planer som delvis oppheves Planer som delvis oppheves

Detaljregulering for utvidelse av Amfi
overlapper to tidligere vedtatte regulerings-
planer.. Dette gjelder:

Planid. 2012-20070026 (Amfi)
Planid. 2012-2006001 (Alta sentrum)
Planid 2006-0012 F8/Markveien 38

Vedtak av Detaljregulering for A9 medfører at
de tidligere vedtatte planene oppheves der den
nye planen overlapper disse. Se kapittel 2.3 i
planbeskrivelsen for nærmere redegjørelser.

3.1.2 Områderegulering for Alta sentrum

For forhold hvor disse bestemmelsene ikke er
dekkende, gjelder bestemmelsene gitt i Planid
2012-2006011 Områderegulering for Alta
sentrum.

3.2 Rekkefølgekrav

Bestemmelser Retningslinjer
3.2.1 Byggetrinn

a) Utbygging av kjøpesenter skal skje i ett
byggetrinn.

b) Boligfløyene skal bygges ut samtidig, men
tillates etablert i senere byggetrinn.

3.2.2 Krav ved søknad om rammetillatelse

a) Utomhusplan: Ved søknad om ramme-
tillatelse/ett-trinns byggesøknad skal det
vedlegges utomhusplan for tiltaket.

b) VAO-plan: Ved søknad om rammetillatelse
skal det foreligge godkjent VAO-
rammeplan for tiltaket.
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Bestemmelser Retningslinjer

c) Støyfaglig dokumentasjon: Ved etablering
av støyfølsom bebyggelse skal det ved
søknad om rammetillatelse framlegges
dokumentasjon på at støykravene er
ivaretatt, jf. krav i bestemmelse 4.2.4.

d) Sol-/skyggeanalyse: Før rammetillatelse
for nye boenheter gis, skal det framlegges
dokumentasjon på tilfredsstillende
solforhold på utearealer, jf. krav i
bestemmelsene 4.2.3 c).

e) Adkomst varemottak: Adkomst til
varemottak detaljeres ifb. søknad om
rammetillatelse, herunder tillatt
kjøreretning.

3.2.3 Krav ved søknad om IG

a) Geoteknikk: Detaljprosjektering av
gravearbeider og fundamentering skal
ivareta sikkerhet mht. grunnforhold.

b) Miljøteknikk: Ved utgraving av kjeller skal
oljeutskiller og oljetank tømmes og graves
opp. Ved mistanke om forurensning etter at
terrenginngrepet er igangsatt, f.eks.
lekkasje av olje, må arbeidet stanses og
ytterligere undersøkelser og tiltak
gjennomføres.

c) Rigg- og anleggsplan: Det skal leveres
rigg- og anleggsplan som ivaretar
riggoppstilling og de arealmessige behov
utbyggingen krever. Planen skal beskrive
og ivareta transport, og vurdere forholdet
til omgivelsene ved planlagte tiltak.

Geoteknikk
Det vises til planbeskrivelsens vedlegg 7.4
(ROS-analyse) og 7.5 (Geoteknisk rapport).

Miljøteknikk
Det vises til planbeskrivelsens vedlegg 7.4
(ROS-analyse) og 7.6 (Miljøteknisk rapport).

Rigg- og anleggsplan
Alta kommunes mal «Rigg- og anleggsplan»
legges til grunn.

3.2.4 Krav ved søknad om brukstillatelse

a) Uteoppholdsarealer: Det gis ikke
brukstillatelse på nye boliger før
tilfredsstillende uteoppholdsareal og
lekeplasser er opparbeidet eller frikjøpt. Jf.
krav i bestemmelse 4.2.3.
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Bestemmelser Retningslinjer
3.2.5 Krav ved brukstillatelse

a) Det gis ikke brukstillat else på kjeller, første
og andre etasje før følgende er ferdig
opparbeidet:
1. SKV1-4 (de delene som berøres/endres

av utbyggingen)
2. SF2 og SF3
3. SGT1-2
4. SVG
5. SVT

Utsettelse pga. årstid mm.
Dersom årstiden vanskeliggjør ferdigstilling
av uteanleggene (asfaltering, beplantning
mm.), kan det gis midlertidig brukstillatelse
dersom det settes en frist for ferdigstilling av
anleggene.

3.3 Stedlig vegetasjon
Bestemmelser Retningslinjer

a) Ved beplantning og/eller revegetering av
området skal det beny ttes busker og trær
som gir lite pollenutslipp. Det skal
fortrinnsvis benyttes klimatilpassede
arter, med innslag av vintergrønn
vegetasjon.

Grønnstruktur
Jf. bestemmelse 5.5.

3.4 Byggeskikk
Bestemmelser Retningslinjer

a) Tiltak etter planen skal utføres i tråd med
retningslinjer gitt i kommunens vedtatte
byggeskikkveileder.

b) Materialer av god kvalitet skal legges til
grunn både for bygg og utomhusanlegg.

Byggeskikkveileder
Byggeskikkveileder for Alta kommune finnes
på www.alta.kommune.no

Jf. bestemmelse 3.1.2.

3.5 Universell utforming
Bestemmelser R etnin g slin j e r

Universell utforming
Tiltaket utformes iht. gjeldende regelverk/
TEK.
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3.6 Kulturminner
Bestemmelser Retningslinjer

Aktsomhetsplikten
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 Generelle bestemmelser for byggeområdene
Bestemmelser Retningslinjer

4.1.1 Plassering av bebyggelse,
utnyttelsesgrad mm.

a) Kvartalsstruktur: Det skal bygges helt ut til
formålsgrensene. Unntak gjelder for

1. gangbrua BKJ, hvor utforming/volum avklares
nærmere i byggesaken, innenfor formåls-
avgrensningen. Balkonger tillates utenfor
formålsgrensen, hvor volum/utforming avklares
nærmere i byggesaken.

2. fasade på kjøpesenterets første etasje mot nord,
som tillates trukket noe tilbake. Dette avklares
nærmere ifb. byggesaken.

b) Full kjeller: Ny bebyggelse skal oppføres
med full kjeller. Det tillates også etablert
kjeller under område SGT1 (benevnt P4 i
områderegulering for Alta sentrum).

c) Varelevering: Varelevering til nybygget
skal skje mot Hesteskoen. Eksakt
plassering av varemottak/avkjørselspunkt
avklares i byggesaken.

d) Avstand mellom inngangspartier: Avstand
mellom åpne inngangspartier skal normalt
ikke overstige 30 m i nordlig del av bygget,
jf. planbeskrivelsens kapittel 5.4
Byggeskikk og estetikk, pkt. C.

Utnyttingsgrad
% BYA er oppgitt på plankartet. Den tar bl.a.
utgangspunkt i byggets utstrekning på
bakkeplan, jf. veilederen Grad av utnytting,
2014 (H-2300).

4.1.2 Form og farge

a) Volum, material- og fargebruk skal bidra
til at bygget, både i seg selv og i forhold
til sine omgivelser, b idrar til god estetisk
kvalitet på bygg og uterom. Detaljer skal
være gjennomarbeidede.

b) Det skal være variasjon og bruk av
forskjellige materialer og farge i fasaden.

c) Fasaden i første etasje skal ha et åpent og
lett uttrykk, og være tilpasset den
publikumsrettede virksomheten som
lokaliseres her.
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Bestemmelser Retningslinjer
d) Fasaden i andre etasje kan avvike fra første

etasje, men skal utformes slik at den bidrar
til et estetisk godt helhets-uttrykk for
bygget.

e) Mot torget skal fasaden i andre etasje ha
minimum 50 % glass, f orutsatt at krav til
dimensjonering, brann mm. ivaretas.

f) Ved ombygging skal eksisterende fasader
oppgraderes slik at bygget som helhet
framstår med god byggeskikk.

4.1.3 Takform

a) Bygget skal hovedsakelig ha flate tak.

4.1.4 Gesimshøyder

a) Høyder angitt på plankartet er å anse som
maksimale gesimshøyder, målt fra
gjennomsnittlig planert terreng.

b) Sjakter for heis tillates over maks.
gesimshøyde på inntil 1,6 m.

c) Ventilasjonsbygg tillates på tak over
øverste etasje mot vest. Dette skal være
inntrukket minimum 3 m fra yttervegg, og
ha maks. gesimshøyde på 3,5 m. Anlegget
skal utformes slik at det bidrar til et
estetisk godt helhetsu ttrykk for bygget. Det
samme gjelder fasadekledning.

d) Inntrukket rekkverk rundt uteoppholdsareal
på tak tillates over angitt gesimshøyde.

e) Bygget skal etableres slik at det oppnås
trinnfri adkomst til første etasje fra
gateplan.

4.1.5 Parkering

a) Boliger:
1. Bilparkering: 1 plass pr. boenhet

Boenheter under 50 m2 tillates uten fast
parkeringsplass

2. Sykkelparkering: 2 plasser pr. boenhet
> 50 m2, og 1 plass pr. boenhet < 50
m2.

Åpningstider til kjellerparkering
Det forutsettes at parkering i kjeller kan ha
andre åpningstider enn kjøpesenteret. Dette
gjelder også tilgang til trapp og heis mot øst.
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Bestemmelser Retningslinjer
b) Forretning/kontor/tjenesteyting

1. Bilparkering: 2,5 plasser pr. 100 m2

utleieareal.

2. Sykkelparkering: 1,25 plasser pr. 100
m2 utleieareal.

c) HC-parkering: Minimum 5 % av totalt
antall biloppstillingsplasser skal være
utformet som HC-plasser. Det skal være
plass til å parkere motorisert og manuell
rullesto1, nært heis.

d) Kjeller- og bakkeparkering: Bilparkering
til kunder, ansatte og beboere som ikke kan
dekkes på annen måte, frikjøpes.

e) Sykkelparkering kunder: Sykkelparkering
for kunder skal være tilgjengelig ved
inngangspartier. Det skal være mulig å låse
sykkelen. En andel av
sykkelparkeringsplassene skal være under
tak. Dette fastsettes i utomhusplanen.

f) Sykkelparkering beboere/ansatte:
Sykkelparkering for beboere og ansatte
skal være tilgjengelig både på bakkeplan
og i kjeller/bod. Minimum 50 % av
sykkelparkeringen for beboere og ansatte
skal kunne tilbys under tak.

4.1.6 Renovasjon

a) Avfallshåndtering skal løses internt i
bygget eller som nedgravd løsning.

b) Hvis avfallsrom plasseres i kjeller skal det
være adgang til egen heis/vareheis.

Renovasjon
Det vises til Områderegulering for Alta
sentrum, bestemmelse 3.1.9.

Bolig- og næringsavfall skal holdes adskilt.

Avfallshåndtering for nytt bygg kan være felles
med eksisterende bygg. Jf. planbeskrivelsens
kap. 5.15.

4.1.7 Trafo

a) Det tillates etablert nettstasjon i bygget,
fortrinnsvis i kjeller.

Trafo
Det vises til branntekniske krav i Renblad nr.
6038 «Nettstasjon i bygg – branntekniske
krav».
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4.2 BKB
Bestemmelser Retningslinjer

4.2.1 Tillatt bruk

a) Første og andre etasje: I første og andre
etasje tillates etablert kjøpesenter med
relevante virksomheter, herunder tjeneste-
yting, bolig, bevertning mm. På tak tillates
ev. felles og privat uteoppholdsareal til
leilighetene.

b) Tredje, fjerde og 5 etas je: I tredje til femte
etasje tillates etablert boliger, med
tilhørende anlegg og teknisk infrastruktur.
På tak tillates ev. felles og privat
uteoppholdsareal til leilighetene.

4.2.2 Boligtyper

a) Det skal sikres variasjon i leilighets-
størrelser.

b) Leiligheter over 50 m2 skal som
hovedregel være gjennomgående. Der
hensynet til gode private uteoppholds-
arealer, solinnfall og skjerming mot støy
ivaretas, kan andre løsninger godkjennes.

4.2.3 Uteoppholdsareal

a) Det skal settes av minimum 3 m2 privat
uteoppholdsareal pr. boenhet i form av
balkong/terrasse. Innglassing av balkong
tillates.

b) Det skal sikres minimum 20 m2 felles
uteoppholdsareal pr boenhet.

c) Offentlig og halvoffentlige uteoppholds-
arealer skal sikres sollys på ¼ del av
arealet mellom 09:00-18:00. Balkonger og
private uteoppholdsarealer sikres minimum
tre soltimer i det samme tidsrommet.

Sollys på uteoppholdsarealer
Kravet til sol på uteplass følger krav i
områderegulering for Alta sentrum,
bestemmelse 2.1.4:
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Bestemmelser Retningslinjer

4.2.4 Støy

a) Felles og private uteoppholdsarealer skal
utformes på en slik måte at støynivået ikke
overskrider grenseverdiene etter T-
1442/2016 «Retningslinje for behandling
av støy i arealplanlegging».

b) For leiligheter som er ensidig vendt mot
støyutsatt fasade, skal det ifb. detalj-
prosjektering sikres at minimum 50 % av
oppholdsrommene, og minst ett soverom,
legges på stille side med lydnivå under Lden

55 dB

Generelt
Kommuneplanens bestemmelser for støy i
sentrumsområder legges til grunn.

Støy innendørs og på private uteplasser
Ny bebyggelse utformes iht. krav i Byggteknisk
forskrift til plan- og bygningsloven slik at
støynivået innendørs og på private uteplasser
ikke overskrider grenseverdiene etter Norsk
Standard NS 8175:2012 «Lydforhold i
bygninger».

4.3 BKJ – Gangbru
Bestemmelser Retningslinjer

4.3.1 Tillatt bruk

BKJ tillates benyttet til gangbru mellom
eksisterende kjøpesenter og BKB. Det tillates
også etablert kjøpesenterformål her, herunder
forretning og bevertning.

4.3.2 Utforming, materialbruk og
belysning

a) Utforming, materialbruk, belysning og
støyskjerming skal b idra til at gangbrua
framstår som et positivt element i bybildet,
og bidrar til lyse, rolige og innbydende
arealer under seg.

b) Materialbruken skal bi dra til størst mulig
transparens og gjennomsiktighet.

Utforming av brua
Brua utformes slik at den i størst mulig grad
framstår som «et eget element», og derved
kommuniserer at den har en litt annen funksjon
enn bygningsvolumene den skal bidra til å
sammenknytte.

For arealene under brua, se bestemmelse 5.1
a).

4.3.3 Fri høyde

a) Under brua skal det være en fri høyde på
minimum 4,5 m.
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5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.1 Generelt om arealer som overdekkes av gangbrua BKJ
Bestemmelser Retningslinjer

a) Samferdselsanlegg som overdekkes av
gangbrua skal så langt det er
hensiktsmessig ift. arealenes primære
funksjon (fortau, veg, sideareal,
sykkelparkering osv.), utformes slik at de
bidrar til et vennlig og innbydende areal
under gangbrua.

5.2 Kjøreveg, SKV1-4
Bestemmelser Retningslinjer

a) SKV1-4 skal benyttes til offentlig
kjøreveg.

b) Mindre justeringer mellom formålene SKV
og SVT/SVG kan tillates i forbindelse med
behandling av rammesøknad, som ledd i å
finne beste tilpasning av vegarealene på
detaljprosjekteringsnivå

Avkjørsel
Avkjørsler er vist på plankartet med pil i
påbudt kjøreretning. Der dobbeltsidig pil vises,
forutsettes kjøreretning avklart ifb. planvedtak
eller byggesak.

5.3 Fortau, SF
Bestemmelser Retningslinjer

a) Områder merket med SF skal benyttes til
fortau.

b) Fortauene skal være offentlige.

5.4 Annen veggrunn – tek niske anlegg, SVT
Bestemmelser Retningslinjer

a) SVT skal benyttes til sideareal til veg,
hovedsakelig for å ivareta svingradius til
varetransporten. Området skal ha annen
belegning enn vegen, eller merkes spesielt.
Dette avklares nærmere i byggesaken
(utomhusplanen).

b) SVT skal være offentlig.



13

Annen veggrunn - grøntareal, SVG
Bestemmelser Retningslinjer

a) SVG skal benyttes til sideareal mellom veg
og fortau, og i den grad det ikke reduserer
sikt, beplantes eller på annen måte
utformes på en estetisk tiltalende måte.

b) SVG skal være offentlig.

Grønnstruktur

SVG skal så langt det er mulig bidra til å
skape en grønn akse mot sør. Jf. Temakart A
Grønnstrukturer, datert 08.12.2011 (utarbeidet
ifb. områderegulering for Alta sentrum).

5.5 Gatetun/sambruksareal (SGT1)
Bestemmelser Retnin g slin j er

a) SGT1 skal benyttes til sambruksareal, og
dekke funksjonene torg/markedshandel,
korttidsparkering, trafikkareal for gående,
syklende, sparkende osv. og bil.

b) SGT1 skal være offentlig.

Sambruk

Myke trafikanters behov skal ha prioritet i
bruk og tilrettelegging/opparbeidelse.
Parkering tillates i perioder hvor det ikke er
behov for full torg-/markedsaktivitet.

5.6 Gatetun/gågate (SGT2)
Bestemmelser Retningslinjer

a) SGT2 tillates benyttet til torgaktiviteter og
andre publikumsvennlige og trivsels-
skapende tiltak. Området er forbeholdt
myke trafikanter.

b) SGT2 skal være offentlig.

5.7 Parkeringsanlegg SPH
Bestemmelser Retningslinjer

5.7.1 SPH1 - Parkeringskjeller

a) I SPH1 tillates etablert parkering.

b) Tekniske anlegg som er nødvendige for
gjennomføring av planen, eksempelvis
fordrøyningsanlegg, b oder ol. tillates etter
nærmere behovsvurdering (i byggesak).

5.7.2 SPH2 – Trapp mellom p-kjeller og
gate

a) I SPH2 tillates etablert trappeoppgang fra
p-kjeller til bakkeplan.

Utforming og estetikk
Det vises til bestemmelse 3.4 Byggeskikk.

Åpningstider
Det forutsettes at trappeoppgangen er åpen
uavhengig av kjøpesenterets åpningstider.


