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Datert: 2020-12-15 

1 Planens intensjon 
Planens intensjon er å legge til rette for nytt Obs-bygg med tilhørende infrastruktur på 
eiendommene gnr/bnr. 27/854 og gnr/bnr. 27/855 på Thomasbakken (Altahøyden) i Alta 
kommune. 

 

2 Generelle bestemmelser 

 

2.1 Stedlig vegetasjon 
Høyverdig furuvegetasjon eller annen representativ stedsegen vegetasjon som ikke kommer i 
konflikt med byggetiltaket skal holdes i en stand som ikke virker skjemmende for omgivelsene. 
Ved nyplanting eller revegetering i området skal det benyttes arter av busker og trær som gir lite 
pollenutslipp, som for eksempel rogn. 

 

2.2 Byggeskikk 
Tiltak etter planen skal utføres i tråd med retningslinjer gitt i kommunens vedtatte 
byggeskikkveileder, tilgjengelig på Alta kommunes nettsider. 

 
2.3 Universell utforming 

Tiltak etter planen skal planlegges og utformes på en slik måte at de kan brukes av så mange som 
mulig på mest mulig like vilkår, og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. 
Tiltak etter planen skal følge krav om universell utforming i gjeldende Teknisk forskrift. 

 

2.4 Kulturminner 
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 Troms og Finnmark 
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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 Dokumentasjonskrav 
Det skal gjøres prognoser av forventet støy til naboer i bygge- og anleggsfasen i tråd med 

anbefalinger i kapittel 4 i Retningslinje T-1442/2016. Varslingsrutiner angitt i kapittel 4 i T-

1442/2016 for støyende arbeider må følges. 

 

2.6 Atkomst til energianlegg og kommunale tomter 
Avkjørsel fra f_SV1 til energianlegg (BE1) er markert med adkomstpil på plankartet. Videre er 

avkjørsel fra f_SV2 via f_SV1 til de fire kommunale eiendommene 27/511-514 markert med 

adkomstpil på plankartet.   

 

3 Bebyggelse og anlegg 
 

3.1 Næringsbebyggelse (BN1 – BN2) 
 

A. Innenfor området tillates etablert næringsbygg med generell gesimshøyde på kote 61. 

Mindre deler av bygget, som markeringer/forhøyelser av inngangsparti, tekniske 

konstruksjoner på tak eller takoppbygg tillates etablert med maksimal byggehøyde på kote 

64 såfremt disse ikke har negativ påvirkning på sol- og skyggeforholdene hos naboer. 

 

B. Næringsbygget skal ha flatt tak. Takoppbygg, mindre konstruksjoner eller utbygg i fasaden 

innenfor området kan etableres med en friere takform der dette er hensiktsmessig. 

 

C. Tillatt utnyttelsesgrad er maks. %-BYA 45. Midlertidig plasserte salgsvarer eller utstyr, som 

for eksempel utstillingshytter, skal ikke medregnes i tomteutnyttelsen. Ved utregning av 

bruksareal (BRA) for bebyggelsen i byggesak skal det ikke legges inn tilleggsareal for tenkte 

(fiktive) plan jfr. TEK17 § 5-4 annet ledd bokstav a. 

 

D. Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som angitt i plankartet. Byggegrensene 

gjelder ikke gjerder, flaggstenger samt evt. overvannshåndtering gjennom 

fordrøyningsanlegg. Mot veg Thomasbakkveien og veg Altahøyden tillates etablert gjerde i 

høyde inntil 2,5 meter fra planert terreng. 

 

E. Innenfor området tillates plassert inntil 6 flaggstenger med maksimal høyde 12 meter over 

planert terreng. 

 

F. Hovedmaterialet i fasadekledningen skal være liggende stålsandwich-paneler og 

betongbrystning. For hver av fasadene skal det benyttes to ulike fasadefarger. 

Hovedinngang(er) tydeliggjøres med en forhøyet gesims. 

 



G. Det tillates skilting av bygget med en øvre størrelsesbegrensning per skilt på 4,5 x 4,2 meter. 

Skiltingen skal være helhetlig og hensiktsmessig. Fasadene skal skiltes iht. skiltplan, tegn.nr. 

200425, datert 12.06.2020. 

 

H. Innenfor området skal det etableres kundeparkering med 1 p-plass per 100 m2 innvendig 

gulvareal. Tekniske rom medregnes ikke. Minst 5 % av p-plassene for kunder skal etableres 

og markeres som HC-parkeringer med nærhet til inngangsparti. 

 

I. Innenfor området skal det etableres ansatte-parkering med minimum 0,8 p-plass per årsverk. 

 

J. Innenfor området skal det etableres sykkelparkering med minimum 0,8 p-plass per årsverk. 

 

K. Alle trafikkarealer og p-plasser skal etableres med fast dekke og belysning. Arealer som 

berøres av tiltaket, men som ikke bebygges eller etableres med fast dekke skal revegeteres 

på en slik måte at de fremstår estetisk tiltalende hele året. 

 

L. Tekniske installasjoner bør i størst mulig grad integreres i bygningens fasade eller plasseres 

på tak, slik at de ikke fremstår som påmonterte ekstra-elementer. 

 

M. Det skal etableres grønnstrukturer inne på parkeringsarealet vest for bygget som bidrar til å 

bryte opp store sammenhengende asfalterte flater. Grønnstruktur skal etableres iht. 

utomhusplan, tegn.nr. A10-2, datert 15.12.2020. 

 

 

3.2  Energianlegg (BE1) 
A. Innenfor formålet kan det etableres nettstasjon. Byggegrense mot nettstasjonen er 4 m.  

 
B.  Nettstasjonen vil være tilgjengelig fra Thomasbakkveien. 

 

 

3.3 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg; Snødeponi (f_BAS1 – 

f_BAS2) 
A. Områdene f_BAS1-2 er snødeponi for lokal håndtering av snømasser. 

 
B.  Områdene skal sikres tilstrekkelig avrenning. 

 
C. Arealene skal fremstå som ryddig også i sommerhalvåret. 

 
 

4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

4.1 Veg o_SV1 og o-SV2 
A. Arealene for veg (o_SV1) omfatter deler av Thomasbakkvegen. Arealene for veg (o_SV2) 

omfatter deler av fylkesveg 7988 ved Altahøyden.  
 



B. Avkjørsel til Obs bygg innenfor planområdet er markert på plankartet. 
 

C. Innenfor formålet til o_SV2 tillates nødvendige arbeider tilknyttet evt. utbedringer av 
eksisterende adkomst til Obs bygg. 

 

4.2 Veg f_SV1 og f_SV2 
A. Arealene for veg (f_SV1) omfatter felles privat vegforbindelse til energianlegg (BE1) samt 

de fire kommunale eiendommene 27/511-514 som er lokalisert på nordsiden av 
planområdet. 
 

B. Arealene for veg (f_SV2) omfatter felles privat vegforbindelse til de fire kommunale 
eiendommene 27/511-514 som er lokalisert på nordsiden av planområdet. 
 
 

4.3 Gang/sykkelveg o_SGS1 - o_SGS3 
A. Arealene for gang/sykkelveg (o_SGS1 - o_SGS2) omfatter deler av gang/sykkelveg på 

vestsiden av Thomasbakkvegen. Arealene for gang/sykkelveg (o_SGS3) omfatter 
gang/sykkelveg på sørsiden av fylkesveg 7988 ved Altahøyden. 
 
 

4.4 Gang/sykkelveg SGS 
A. Areal for gang/sykkelveg (SGS) omfatter en ny gang- og sykkelforbindelse fra gang- og 

sykkelvegen langs Thomasbakkvegen til Obs bygg på nordsiden av bygget. 
 

B. SGS skal opparbeides med minimum 3 meters bredde. Det stilles ikke krav til fast dekke. 
 
 

4.5 Annen veggrunn - grøntareal o_SVG1 - o_SVG9 
A. Innenfor formålet tillates opparbeidet sidegrøfter til vegareal. 

 
 

4.6 Kollektivholdeplass (o_SKH1 - o_SKH2) 
A. Områdene er regulert som offentlige kollektivholdeplasser. 

 
 

5 Grønnstruktur 
 

5.1 Vegetasjonsskjerm (f_GV1) 
A. Innenfor formålet f_GV1 skal området sikres som vegetasjonsskjerm. 

 
B. Eksisterende større trær skal bevares. 

 
C. Dersom stedlig vegetasjon mangler skal det plantes inn ny stedegen busk- og 

trevegetasjon for å skjerme mot uønsket innsyn og forhindre erosjon. 
 
 



6 Hensynssoner 
 

6.1 Faresone – Høyspenningsanlegg H370_1 
A. Det tillates ikke oppføring av andre bygninger eller konstruksjoner innenfor faresonen. 

 
 

6.2  Sikringssone frisikt H140_1 og H140_2 
A. Det tillates ikke plantet vegetasjon høyere enn 0.5 m i frisiktsonene. 

 
B.  Det må ikke settes opp konstruksjoner som hindrer fri sikt i frisiktsonene. 

 
 

6.3 Støysoner – rød sone (H210_1) 
A. Regulert hensynsone H210_1 viser rød støysone innenfor planområdet iht. T-1442. 

 
 

6.4 Støysoner – gul sone (H220_1) 
A. Regulert hensynsone H220_1 viser gul støysone innenfor planområdet iht. T-1442. 

 
 
 

7 Rekkefølgebestemmelser 
 

7.1 Feltinterne tiltak 
A. Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges tegning av ønsket fasadeskilting. 

 
B. Senest ved søknad om igangsettingstillatelse for grunnarbeider skal det forelegges en 

riggplan for tiltaket. Riggplanen må vise plassering av brakker, kran, tekniske påkoblinger, 
lagring av materialer og masser samt en plan for eventuell stenging av offentlige 
vegformål. 
 

C. Senest ved søknad om igangsettingstillatelse for etablering av utomhusarealene skal det 
vedlegges tegning av gjerde mot veg Thomasbakkvegen. 
 

D. Innen det gis brukstillatelse skal parkeringsplasser og sykkelparkering iht. godkjent 
utomhusplan være etablert. 
 

E. Innen det gis brukstillatelse skal nettstasjon (BE1) og felles privat vegforbindelse (f_SV1) 
samt snødeponi (f_BAS 1-2) være etablert. 

 
 
 
 



7.2 Gjennomføring av trafikale løsninger for sekundært vegnett 
 

A. Atkomsten til planområdet kan midlertidig skje via eksisterende vegkryss mellom E45 og 
Fylkesveg 7988 ved Altahøyden (o-SV1). 
 

B. Når gjeldende detaljreguleringsplan for avlastningsveg gjennom Alta, parsell 1, 
Hjemmeluft – Alta sentrum (planid 20110003) ferdigstilles, skal Fylkesveg 7988 ved 
Altahøyden stenges for utkjøring mot E45.  
 

C. Når Fylkesveg 7988 ved Altahøyden stenges for utkjøring mot E45, skal ny adkomst være 
gjennom industrihøyden og til framtidig atkomst fra E45. Østre del av Fylkesveg 7988 
Altahøyden med utkjøring mot Thomasbakkvegen opprettholdes for å sikre to 
adkomstveger.  
 

D. Innen det gis brukstillatelse skal det ryddes for vegetasjon nordover i krysset mellom 
fylkesveg 7988 ved Altahøyden og Thomasbakkveien. 
 

E. Når Fylkesveg 7988 ved Altahøyden stenges for utkjøring mot E45, skal nordlige 
vegskulder på fylkesveg 7988 ved Altahøyden utvides med 1,5 meter mellom krysset mot 
Thomasbakkveien og atkomst til Obs bygg. 


