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1 Planens intensjon 
Denne reguleringsplanen er et boligprosjekt hvor hensikten er å etablere inntil 70 
boenheter av ulike størrelser. Planen har fått tilnavnet Komsaparken og inkluderer i 
tillegg til boligbebyggelse en større grønnstruktur med park og lekeareal, samt ny 
infrastruktur, herunder veg, støyreduserende areal/beplantingsområde, fortau, 
nettstasjon, bakkeparkering og snødeponi. Det er utarbeidet et konsept for Komsaparken 
hvor intensjonene om boenheter, materialer, uteoppholdsarealer, beplanting, parkering 
og støyskjerming kommer frem. Konseptet skal være veiledende for videre arbeid. 

2 Generelle bestemmelser 
a. Der disse bestemmelsene ikke er dekkende, er det bestemmelsene i 

Kommuneplanens arealdel som gjelder. 

b. Minimum 40% av boenhetene i Komsaparken skal være utleieenheter. Alta 

kommune skal ha tilvisningsrett på minimum 40% av disse utleieenhetene. 

Boenheter med tilvisningsrett skal spres over hele prosjektet slik at de integreres i 

naboskapet på best mulig måte. 

c. Støyende bygningsarbeider etter planen skal gjøres innenfor normal arbeidstid. 
 

2.1 Universell utforming 
Alle tiltak etter planen skal utformes etter prinsippene for universell utforming. 

 

2.2 Estetisk utforming 
Hvert bygningsvolum skal ha malt panel i minimum en kulørsterk farge og ha detaljer, 
som for eksempel inngangsdør, i en annen kulørsterk kontrastfarge. For B2, 
blokkbebyggelsen, skal volumet deles opp i minst tre hovedfarger. 



2.3 Stedlig vegetasjon 
Vegetasjon i området skal holdes i en stand som ikke virker skjemmende for omgivelsene, 
verken praktisk eller estetisk. Kriterier for re-vegetering er at plantene skal være tilpasset 
og herdig klimaet, være av ulike farger, ha ulike blomstringstider og være av ulike 
høyder/sorter: trær, busker og/eller bærbusker, arktiske blomster og markdekkende 
planter. Innenfor områdene BU1 og GP1 er særlig verdifulle trær oppmålt og avmerket på 
plankart, disse skal bevares. 

 

2.4 Miljøkvalitet 
Det skal etableres en støyskjerm for å unngå at boligbygningens fasader får støynivåer 
tilsvarende rød støysone. Støyskjermen skal plasseres så nært støykilden, Europavei 6, 
som mulig. Støyskjermen skal utføres på en estetisk måte med innslag av beplanting og et 
transparent materiale for gjennomsyn. Det transparente materialet tillates i full høyde, 
eller som åpninger/vinduer i støyskjermen. Støyskjermens høyde skal ikke overskride 2,5 
meter. Der det er behov for høyere skjerming, kan voller etableres i tillegg til skjermen. 

 

2.5 Krav om undersøkelser før/ved gjennomføring av planen 
Ved fjerning av eksisterende bygning, tidligere bilverksted, skal det gjøres 
grunnundersøkelser for å avdekke eventuell forurensing. Grunnundersøkelsen skal 
konkludere med eventuelle avbøtende tiltak. 

 

3 Arealområder 

3.1 Bebyggelse og anlegg 

3.1.1 Generelt 
a. Det skal være variasjon i boenhetenes størrelser og antall rom. Det skal være 

minimum 10% av hver boligtype, herunder boenheter med 1 soverom, 2 soverom 

og 3 soverom. Det tillates også boenheter med flere soverom ved behov. 

b. Alle boenheter skal være gjennomgående og ha privat uteoppholdsareal på 

minimum 5m2 med minimum 3 soltimer på høst-/vårjevndøgn. For private 

uteoppholdsarealer i gul eller rød støysone skal støyreduserende tiltak etableres, 

eksempelvis innglasset balkong med mulighet for åpning. 

c. Totalt antall boenheter skal ikke overstige 70. 

d. Boenheter på bakkeplan, eller som er tilgjengelig med heis, skal være utformet 

etter prinsippene for tilgjengelig boenhet. 

e. Maksimal %BYA er angitt i plankart. 

f. Alle bygninger skal oppføres med pulttak, takvinkel skal ikke overstige 12 grader. 

Boligbygningens gesimser skal ligge parallelt med gateløpet med varierende 

fallretninger for å skape variasjon. 

g. Alle boenheter skal ha sportsbod iht. gjeldende tekniske forskrifter. 
h. Det skal etableres 2,0 sykkeloppstillingsplasser per boenhet. Sykkelparkering skal 

plasseres i tilknytning til bygningenes inngangsparti. 
 



3.1.2 B1 – konsentrert småhusbebyggelse 
a. Innenfor området tillates inntil 10 boenheter fordelt på 3 etasjer over bakkenivå, 

forutsatt at sum av antall boenheter ikke overskrider 70. 

b. Maksimal øvre gesims kote 78,5 (12,5 m målt fra overkant innvendig gulv 1. 
etasje) 
Maksimal nedre gesims kote 76,5 (10,5 m målt fra overkant innvendig gulv 1. 
etasje) 

 
3.1.3 B2 - blokkbebyggelse 

a. Innenfor området tillates inntil 30 boenheter forutsatt at sum av antall boenheter 
ikke overskrider 70. 

b. Området strekker seg fra kote 57 til 62 med fall mot øst. Områdets sørøstlige 
hjørne tillates etablert med 4 etasjer som følge av fallet. Resterende tillates 
etablert med 3 etasjer. 

c. Maksimal øvre gesims kote 74,5 
Maksimal nedre gesims kote 72,5 

 
3.1.4 B3 – konsentrert småhusbebyggelse 

a. Innenfor området tillates inntil 40 boenheter fordelt på 3 etasjer over bakkenivå, 
forutsatt at sum av antall boenheter ikke overskrider 70. 

b. Maksimal øvre gesims kote 77,5 (12,5 m målt fra overkant innvendig gulv 1. 
etasje) 
Maksimal nedre gesims kote 75,5 (10,5 m målt fra overkant innvendig gulv 1. 
etasje) 

 
3.1.5 Felles uteoppholdsareal BUT1 og BUT2 

a. Uteoppholdsarealene BUT1 og BUT2 skal være en forlengelse av parken GP1 see i 

sammenheng med området grønnstruktur pkt. 3.4. 

b. Uteoppholdsarealene skal opparbeides med et parkmessig preg, belysning, 

lekeapparater, benker og beplanting. 

c. Innenfor område BUT1 er fire høyverdige trær regulert bevart. 



3.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
3.3.1 Eierform 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur merket med o (Offentlig) i plankartet, 
skal driftes og vedlikeholdes av det offentlige. Øvrige samferdselsanlegg, markert 
med f (Felles) i plankartet, skal driftes og vedlikeholdes privat. 

 
3.3.2 Offentlig kjørevei, o_SKV1-4 

a. Kjøreveier etableres i henhold til veiprosjektering. 

b. o_SKV1 er en offentlig samlevei, SA1, som gir adkomst til området og fra kryss i 

Komsaveien og videre til Altaveien, E6. Kjøreveien skal opparbeides med fast 

dekke og belysning i henhold til kommunal veinorm og veilysnorm. 

c. o_SKV2-3 er offentlige avkjørselsveier, A1, som skaper forbindelse internt i 

planområdet og gir adkomst til de ulike delene av området. Kjøreveiene skal 

opparbeides med fast dekke og belysning i henhold til kommunal veinorm og 

veilysnorm. 

 

 
3.3.3 Offentlig fortau, o_SF1-3 

a. Fortau etableres i henhold til veiprosjektering og de skal opparbeides med fast 

dekke i henhold til kommunal veinorm og belyses i forskriftsmessig stand. 

b. o_SF1 strekker seg langt o_SKV1 og o_SKV2. 

c. o_SF2 strekker seg langs o_SKV1 og knytter seg til eksisterende snarvei til Bukta. 

d. o_SF3 danner en forbindelse mellom o_SK3 og o_SKV4 for å forenkle snøbrøyting 

på vintere og den tillates derfor benyttet som kjørevei for brøytebiler. 

 

3.3.4 Offentlig annen veggrunn, o_SVG1-9 
Grøfteareal skal tilsås og vedlikeholdes slik at de fremstår estetisk tiltalende. 

 
3.3.5 Offentlig annen veggrunn, kantsteinsrabatt o_SVT1 

Kantsteinsrabatt skal ha en bredde på 1,5 meter, maksimal høyde 0,5 meter. 
Kantsteinsrabatten skal skille mellom kjørevei SKV1 og eksisterende 
parkeringsareal sør for området. Kantsteinsrabatten oppføres i stein og kan 
beplantes. 

 

3.3.6 Offentlig energianlegg, o_BE 
Eksisterende nettstasjon fjernes og det etableres ny nettstasjon med kapasitet til 

området og dets økte effektbehov. 

 

3.3.7 Felles parkeringsplasser og parkeringsanlegg, f_SPP1-4 og f_SPH 
a. Det skal etableres 1,25 biloppstillingsplasser per boenhet hvorav 1,0 tiltenkes hver 

boenhet og 0,25 tiltenkes gjesteparkering. 



b. Parkeringsplasser på bakkeplan, SPP1-4, skal opparbeides med fast dekke og 

belysning iht. kommunal veinorm og veilysnorm. 

c. For parkeringsplasser SPP1, SPP3 og SPP4 skal manøvrering skje på 

parkeringsplass. For SPP2 tillates manøvrering på veg. 

d. Det skal etableres parkeringsanlegg SPH innenfor sitt formål vist i plankart nivå 

under grunn, parkeringsanleggets adkomst er angitt i plankart. 

 
3.3.8 Offentlig annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, o_BAS1-2 

a. Annen særskilt bebyggelse og anlegg er snødeponier. 
b. Snødeponiene, o_BAS1-2, skal holdes fritt for bygningsmessige tiltak som kan 

være til hindring for snøopplagring. Arealene gis en slik utforming at det fremstår 
estetisk tiltalende også i sommerhalvåret. 

 
3.4 Grønnstruktur 

 
3.4.1 Generelt – Komsaparken – GP1, GP2, BUT1 og BUT2 

a. Innenfor planområdet er det satt av over 3 daa til formålene park og uteopphold: 

GP1, GP2, BUT1 og BUT2. Disse arealene skal ses på i sammenheng og de skal 

danne en helhetlig park. 

b. Parken skal inneha følgende elementer: Areal til beplanting, areal til rekreasjon, 

takoverbygde areal, areal til lek, areal til rekreasjon og areal til trim. 

c. Parken skal danne et egnet, felles uteoppholdsareal og det opparbeidede 

uteoppholdsarealet skal tilsvare minimum 25m2 per boenhet. 

d. Tiltak innenfor parken skal følge prinsipper for universell utforming. 

e. Parken skal være belyst og parkens gangsoner skal være i fast dekke. 

 
3.4.2 Generelt – Lek – GP1, GP2, BUT1 og BUT2 

f. Innenfor planformål park, GP1 og GP2, og uteoppholdsareal, BUT1 og BUT2, skal 

det etableres 1,5daa leke- og oppholdsarealer for barn. Det totale lekearealet 

tillates oppdelt i ulike lekesoner. 

g. Lekesonene skal inneholde minimum 5 typer lek-/aktivitetsapparater for barn i 

aldersgruppen 6-14 år, hvorav ett av apparatene skal være et større, komplekst 

klatreanlegg og ett apparat skal inneholde en form for tvungen bevegelse. 

h. Lekesonene skal inneholde minimum 2 typer lek-/aktivitetsapparater for barn i 

aldersgruppen 1-6år. 

i. Lekeapparaters sikringssone etableres med fallunderlag som gummidekke eller 

kunstgress. 

j. Det skal i tillegg til lekeapparater etableres en haug for aking, sandkasse, 

sykkelstativ, bord og benker. 

k. Sandkasseareal skal være minimum 9m2, arealet tillates oppdelt i to mindre 

sandkasser. 

l. Innenfor park GP1 skal eksisterende naturkvaliteter bevares. 



m. Ulike soner skal skjermes ved behov. Skjerming kan være for støy, trafikk og/eller 

klimatiske forhold som vind. 

n. Adkomst til lekesoner skal være i fast dekke og lekesonene skal være tilstrekkelig 

belyst. 

 

 
3.4.3 Offentlig park GP1 og GP2 

a. Innenfor park GP1 er det en eksisterende skog som tillates ryddet, men høyverdige 
trær er oppmålt og regulert bevart. Dette innebærer at gravearbeider ikke kan 
berøre trærnes røtter. 

b. Innenfor park GP1 skal det etableres opphøyde stier, bålplass og benker. Opphøyde 
stier og oppholdsarealer skal belyses. Belysningen i området skal etableres som 
stemningsbelysning uten hard blending. 

c. Park GP2 skal etableres som et nytt beplantings-/støyskjermings-/trimområde og 
skal etableres med trimapparater, beplanting og støyskjerm iht. bestemmelsenes 
pkt. 2.4. Parken skal belyses. 

 
3.4.4 Offentlig tursti GT 

Turstien skal opparbeides med dekke og belyses med stemningsbelysning uten 
hard blending. 

 

 

4 Hensynssoner 

4.1 H_210 og H_220 – Rød og gul støysone 
a. Ny bebyggelse skal utformes iht. krav i gjeldende tekniske forskrifter til plan- og 

bygningsloven, slik at støynivået innendørs og på private uteplasser ikke 

overskrider grenseverdiene etter Norsk Standard NS 8175 Lydforhold i bygninger 

og T1442/2016 «Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging». For å 

oppnå dette skal det etableres støyskjerm mot Europavei 6. Dette skal gjøres 

innenfor formål G_2. Støyskjermen skal plasseres nærmest mulig veien. 

b. Hver boenhet innenfor støysonen må ha minimum ett soverom mot hvit støysone. 

c. Felles uteoppholdsarealer skal utformes på en slik måte at støynivået ikke 

overskrider grenseverdiene etter T-1442/2016 «Retningslinjer for behandling av 

støy i arealplanleggingen». 

 
4.2 H_140 - Frisiktsone 

Innenfor frisiktsonen skal det ikke etableres noe som kan hindre frisikt. Sikthindre 

høyere enn 0,5 meter tillates ikke. 

 
4.3 H_370 – Faresone for høyspent 



Sikkerhetssone omkring energianlegg BE. Innenfor faresonen skal det ikke 

etableres arealer for varig opphold. 

 
 
 
 

 

5 Rekkefølgebestemmelser 

5.1 Før rammetillatelse/ett-trinnstillatelse 
a. Senest ved søknad om rammetillatelse (eller ett-trinns tillatelse) for 

bygningsmessige tiltak i område B1 skal det vedlegges en detaljprosjektert VAO- 
plan for hele området. 

b. Senest ved søknad om rammetillatelse (eller ett-trinns tillatelse) for 
bygningsmessige tiltak i område B2 skal det vedlegges en detaljert utomhusplan 
som viser hvordan lek er ivaretatt. 

c. Senest ved søknad om rammetillatelse (eller ett-trinns tillatelse) for 
bygningsmessige tiltak i område B2 og B3, som blir berørt av gul og rød støysone, 
skal nye beregninger av støynivå på fasade utføres. Beregningene skal konkludere 
med nødvendige skjermende tiltak og lokale skjermingstiltak for hver enkel 
boenhet med tanke på private uteoppholdsarealer. 

 
 

5.2 Før Igangsettelsestillatelse 
Før det kan gis igangsettelsestillatelse til område B3, skal eventuelle avbøtende 
tiltak for forurenset grunn i henhold til bestemmelsene pkt. 5.5 Annet rekkefølge 
tema være utført. 

 
5.3 Før bebyggelse tas i bruk (brukstillatelse) 

a. Før det gis brukstillatelse for B1 skal følgende være etablert: Parkeringsplass SPP1 

og energianlegg BE. 

b. Før det gis brukstillatelse for B2 skal følgende være etablert: Kjørevei SKV1 og 

SKV4 med tilhørende grøfteareal og kantstein, fortau SF1 og SF2, parkeringsanlegg 

SPH, uteoppholdsareal BUT2 med angitt lekeareal i henhold til bestemmelsene 

pkt. 5.1 b), park GP2 med støyskjerm i henhold til bestemmelsene pkt. 2.4. samt 

skjermende tiltak og lokale skjermingstiltak i henhold til bestemmelsene pkt. 5.1 

c). 

c. Før det gis brukstillatelse for B3 skal følgende være etablert: Kjørevei SKV2 og 

SKV3 med tilhørende grøfteareal, fortau SF3, parkeringsplass SPP2, SPP3 og SPP4, 

snødeponi BAS1 og BAS2, uteoppholdsareal BUT1 med angitte lekeareal i henhold 

til bestemmelsene pkt. 5.1 b), park GP1 i henhold til bestemmelsene pkt. 5.1 b), 

tursti GT, samt skjermende tiltak og lokale skjermingstiltak i henhold til 

bestemmelsen pkt. 5.1 c). 



d. Dersom årstid gjør det vanskelig å ferdigstille uteoppholdsarealer og park, kan det 

settes som vilkår at de ferdigstilles neste vår-/sommersesong. Støyskjerm skal 

være på plass før det gis brukstillatelse uavhengig av årstid. 

 
 

5.4 Rekkefølge i tid 
Området er delt inn i tre byggetrinn: B1, B2 og B3, hvor rekkefølgen for byggestart 

er angitt. 

 
5.5 Annet rekkefølge tema 

a. Eksisterende bygning i område B3 tillates benyttet som rigg ved utbygging av 

B1 og B2, og er forutsatt fjernet før oppstart av B3. 

b. Før fjerning av bygning, skal det etableres en avfallsplan. 

c. Etter fjerning av eksisterende bygning i området skal det gjøres undersøkelser 

om forurenset grunn i henhold til plan- og bygningsloven og 

forurensingsforskriften. Grunnundersøkelsens skal konkludere med eventuelle 

avbøtende tiltak hvis grunnen er forurenset. 

d. Det stilles krav til miljøsaneringsbeskrivelse. 


