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1 Planens intensjon 

Planens intensjon er å legge til rette for et velfungerende, framtidig veisystem for bebyggelse og 
virksomheter i og rundt Altahøyden industriområde, herunder det nye næringsområdet 
Altahøyden sør og planlagte Thomasbakken næringsområde, nord for Altahøyden.  

Planen har videre som formål å sikre framtidig adkomstløsning for Thomasbakken mot E45 via ny 
fylkesvei (til erstatning for dagens fylkesvei Altahøyden), og tilrettelegge denne trafikalt for 
situasjonen etter at avlastningsveien er bygd, da Thomasbakkveien stenges for biltrafikk ved 
Monsbakken. I tillegg skal framtidig adkomstløsning fra E45 mot Lille Skoddevarre sikres, 
herunder planskilt gang- og sykkelvei under E45. 

Det hører dessuten til planens intensjon å videreføre formålet med bebyggelsesplan for 
Altahøyden industriområde, for å muliggjøre etablering og videreutvikling av småskala industri-
/lagervirksomhet og engrossalg med tilhørende anlegg i området med adresse Industrihøyden. 

2 Generelle bestemmelser 

2.1 Reguleringsplaner som utgår 
Innenfor planavgrensningen vil areal i følgende någjeldende reguleringsplaner erstattes: 

A. PlanID 19980119 (Altahøyden industriområde): Hele planen omreguleres, men 

planbestemmelsenes § 4 videreføres og gjøres gjeldende for BI1–9 inntil SKV3 er 

opparbeidet, jf. rekkefølgebestemmelse pkt. 6.1.3. 

B. PlanID 20110003 (E6 parsell 1 Hjemmeluft–Alta sentrum) (deler av planen): Rundkjøring 

på E45 og rundkjøring på framtidig fylkesvei (o_V12) detaljreguleres med gang- og 

sykkelvei i kulvert under E45 og tosidig gang- og sykkelvei og bussholdeplasser langs 

fylkesvei. Kun deler av planen omreguleres. 

C. PlanID 20120013 (Altahøyden sør) (deler av planen): Ca. 80 kvm i nord omreguleres fra 

forretning og grønnstruktur til offentlig veiformål for nødvendig sideareal til gang- og 

sykkelvei langs ny fylkesvei. SV2 og nordenden av SV1 omreguleres til rundkjøring, men 

beholder formål som offentlig veigrunn. Snøopplag BAS2–3 omreguleres til industri 

(tilleggsareal for tilgrensende tomter). Kun deler av planen omreguleres. 
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2.2 Stedlig vegetasjon 
A. Stedlig vegetasjon skal framstå i mest mulig opprinnelig form etter utbygging.  

B. Det er ikke tillatt å fjerne furuvegetasjon eller annen representativ, stedegen vegetasjon 

uten at dette er vurdert og godkjent gjennom plan- eller byggesaksbehandling. 

2.3 Byggeskikk, uteområder og skilting 
A. Tiltak etter planen skal utføres i tråd med bestemmelser og retningslinjer gitt i 

kommunens vedtatte byggeskikksveileder. 

B. Ubebygde arealer skal holdes i en stand som ikke virker skjemmede for omgivelsene. 

C. Skilting skal utføres i tråd med bestemmelser og retningslinjer gitt i kommunens vedtatt 

skiltvedtekter, jf. kommuneplanens arealdel. Eventuell skilting av virksomheter ved 

adkomst til industriområdet, skal være som felles skilttavle. 

2.4 Parkeringsplasser – biler og sykkel 
Krav til opparbeidelse av parkeringsplasser og sykkelparkering skal følge bestemmelsene gitt i 
kommuneplanens arealdel. 

2.5 Støy fra industrivirksomhet 
A. Nye tiltak eller endring i eksisterende virksomhet i områdene BI1–9, skal ikke medføre 

støy over grenseverdiene i tabell 3 i T-1442/2016 for tilgrensende støyfølsomt 

bruksformål.  

B. Virksomhetsbasert støy skal vurderes ved søknad om tillatelse. Støyutredning 

(støysonekartlegging) med mulige støyreduserende tiltak, skal være utført dersom det 

kan forventes støyforurensning fra virksomheten.  

3 Bestemmelser til arealformål  

3.1 Bebyggelse og anlegg 

3.1.1 Annen privat tjenesteyting (dyreklinikk), felt BOP 
A. Virksomhet som inkluderer detaljhandel, er ikke tillatt. 

B. Kontor utover det som er tilknyttet virksomheten, er ikke tillatt. 

C. Kjeller er ikke tillatt. 

D. Bygninger tillates oppført med gesimshøyde inntil 6,5 m og mønehøyde inntil 9,5 m. For 

bebyggelse med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Alle høyder måles ut fra 

eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

E. Gjerde skal oppføres i eiendomsgrense mot grønnstruktur. 

3.1.2 Industri, felt BI1–9 
A. Virksomhet som inkluderer detaljhandel, er ikke tillatt. 

B. Kontor utover det som er tilknyttet virksomheten, er ikke tillatt. 

C. Kjeller er ikke tillatt. 

D. Bebyggelse skal ha flat takform. Gesimshøyde tillates inntil 10,0 meter. Alle høyder måles 

ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

E. Utendørslager skal løses innenfor eiendomsgrensene, avgrenses med tett gjerde i høyde 

1,4–1,8 m og ellers framstå som ryddig. 

F. Gjerde/støttemur skal oppføres i eiendomsgrense mot grønnstruktur. 
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G. Plassering av avkjørsel til offentlig vei, fastsettes endelig i byggesaksbehandling. 

3.1.3 Energianlegg, felt BE1–2 
Områder regulert til energianlegg skal brukes til nettstasjoner/trafoanlegg. 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

3.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
A. Kjøreveier, gang- og sykkelveier og annen veigrunn i planen (grøfter, skråningsutslag mv.), 

skal opparbeides innenfor reguleringsformålene og ellers i samsvar med gjeldende 

veinormal (Vegdirektoratets håndbøker) eller kommunal vei- og veilysnorm. 

B. Alle veiformål i planen skal være offentlige. 

3.3 Grønnstruktur 

3.3.1 Vegetasjonsskjerm 
A. I områder for vegetasjonsskjerm skal stedlig vegetasjon bevares. Der det mangler stedlig 

vegetasjon, skal det plantes med ny stedegen busker og trær som skjerming. 

B. GV4 skal utformes som langsgående jordvoll mot E45/Kautokeinoveien, avsluttet med 

støttemur i østfoten (inntil formålsgrense). 

C. Alle områder regulert til vegetasjonsskjerm skal være offentlige. 

4 Bestemmelser til hensynssoner 

4.1 H140 Sikringssone frisikt og frisiktslinjer 
Innenfor sikringssone for frisikt H140 og frisiktslinjer skal det være fri sikt i høyde > 0,5 m over 
tilstøtende veiers plan. Enkeltstående trær kan unntas av hensyn til stedlig vegetasjon og 
verneverdige trær, samt veiskilt eller lysmaster, dersom trafikksikkerheten er tilstrekkelig 
ivaretatt. 

4.2 H210 og H220 Rød og gul støysone (veitrafikkstøy) 
Nye tiltak eller endring av eksisterende virksomhet som inneholder støyfølsomt bruksformål, skal 
dokumentere at kravene til innendørs lydnivå i NS 8175, lydklasse C, er tilfredsstilt (jf. TEK17). 

4.3 H370 Faresoner høyspenningsanlegg 
Innenfor faresonene H370 tillates ikke oppført bebyggelse med oppholdsrom. 

5 Bestemmelsesområder 

5.1 #1 – Forbud mot tiltak i påvente av SKV3 
Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates ikke tiltak etter pbl. § 1-6 inntil SKV3 er ferdigstilt, jf. 
også pkt. 6.1.1. Bestemmelsen gjelder ikke riving og sanering av bebyggelse eller tillatelse til 
opparbeidelse av vei og annet til kommunaltekniske formål. 

5.2 Midlertidige bygge- og anleggsområder (pbl. § 12-7 nr. 1, 2) 
Innenfor bestemmelsesområder markert som bygge- og anleggsområder på plankartet tillates 
arealet benyttet som midlertidig bygge- og anleggsområde i forbindelse med opparbeidelse av 
SKV1 og SKV5–6 med tilliggende gang- og sykkelveier og annen veigrunn. Områdene skal være 
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istandsatt ved ferdigstilling av tilliggende vei. Bestemmelsesområdene opphører ved ferdigstilling 
av tilliggende vei. 

6 Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring 

6.1 Rekkefølgekrav (pbl. § 12-7 nr. 10) 

6.1.1 Før tillatelse til tiltak i bestemmelsesområde #1 
A. Før tillatelse til tiltak (jf. pbl. § 1-6) innenfor bestemmelsesområde #1 kan gis, skal ny 

kjørevei SKV3 være etablert. Bestemmelsen gjelder ikke riving og sanering av bebyggelse 

eller tillatelse til opparbeidelse av vei og annet til kommunaltekniske formål. 

6.1.2 Rekkefølgekrav til utbyggingstrinn 
A. SKV1–2 og SGS1–2 inklusive fotgjengeroverganger, skal opparbeides samlet. 

B. SKV2 skal tilkoples eksisterende kjørevei Industrihøyden, og virksomheter i BI1–9 skal ved 

ferdigstilling av SKV2 benytte denne (og SKV1) som hovedadkomst til industriområdet. 

C. Før eksisterende T-kryss Altahøyden x E45 kan stenges og omgjøres til gang- og sykkelvei 

(jf. planstatus i reguleringsplan 20110003), skal SKV3 og SKV4 være ferdigstilt.  

D. SKV4, SGS3–4 inklusive fotgjengeroverganger og SKH1–2, skal opparbeides samlet. 

6.1.3 Videreføring av planbestemmelser for BI1–9 i påvente av SKV3 
A. Inntil SKV1–3 er opparbeidet, skal bestemmelser i plan 19980119 § 4 (jf. pkt. 7 bokstav B 

under) gjelde foran kap. 3.1.2 for tomtene BI1–9. Bestemmelsene i kap. 3.1.2 trer i kraft 

ved ferdigstilling av SKV3 og tilsidesetter da nevnte § 4. Planens bestemmelser for øvrig, 

gjelder fra vedtaksdato. 
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7 Dokumenter med juridisk virkning 

Følgende dokumenter gis juridisk virkning gjennom henvisning i bestemmelsene over: 

A. Kommuneplanens arealdel (ikke vedlagt) 

B. Bestemmelser for Altahøyden industriområde – bebyggelsesplan, datert 22.07.98 § 4: 

 

 


