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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 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 hensikt er:  

 å legge til rette for eneboligtomter og 
rekkehus med tilhørende anlegg i 
Tøllefsvei,  

 å sikre gang- og sykkelvei/fortau langs 
Steinfossveien og Tøllefsvei, 

 å sikre friluftslivsinteresser og adkomst til 
Altaelva. 

 

 

§ 2. Reguleringsformål 
Bestemmelser Retningslinjer 

 Området er regulert til følgende formål iht. pbl. § 
12-5: 
Bebyggelse og anlegg (nr. 1) 
- Frittliggende- småhusbebyggelse (B1-3) 
- Konsentrert småhusbebyggelse (BK1-2) 
- Lekeplass (f_LEK) 
- Snødeponi (o_SNØ) 
- Vann- og avløpsanlegg (o_BVA) 
- Campingplass 

 
Samferdsel og teknisk infrastruktur (nr. 2) 
- Kjøreveg (o_KV1-3, KV4) 
- Gang- og sykkelvei (o_GS1-32) 
- Fortau (o_FT1-2) 
- Annen veggrunn (tekniske anlegg og 

grøntareal) 
 

Grønnstruktur (nr. 3) 
- Turveg 
- Vegetasjonsskjerm 

 
Hensynsoner (jf. § 12-6) 
- Flomfare (H320_1-3) 
- Høyspenningsanlegg/-linje (H370_1) 
- Støysone, gul sone iht. T-1442 (H220_1) 
- Frisiktsoner (H140_1-5) 

 

 



Side 3 av 9 

§ 3. Generelle bestemmelser 
Bestemmelser Retningslinjer 

3.1 Rekkefølgekrav 
Før det kan gis igangsettingstillatelse til 
boliger, skal følgende være ferdigstilt: 
a) Gang- og sykkelvei langs Rv 93 fra 

Salkobekken til Steinfossveien. 
b) Kommunal avløpsledning som boliger i 

planen skal koble seg på.  
Før det kan gis brukstillatelse til boliger skal 
følgende være ferdigstilt: 
c) Gang- og sykkelvei/fortau langs 

Steinfossveien og Tøllefsvei (GS1-2 samt 
FT1-2), teknisk infrastruktur i boligfeltet 
som veger (KV1-4), vann- og avløp, 
elektrisitet samt lekeplass. 

 

Hensikten er at nødvendig infrastruktur skal være 
ferdigstilt før feltet påbegynnes. En ønsker ikke 
press på brukstillatelser før dette er opparbeidet. 

 

 

 

 

 

Dette kan etter hensikten opparbeides parallelt 
med boligbygging i feltet, men må være ferdigstilt 
før boligene kan tas i bruk. 

3.2 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. 

 

3.3 Byggeskikk 
a) Tiltak etter planen skal utføres i tråd med 

retningslinjer gitt i kommunens vedtatte 
byggeskikkveileder. 

 

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

3.4 Universell utforming 
a) Boenheter etter planen skal være 

tilgjengelig for personer med 
funksjonsnedsettelse slik det følger av 
bestemmelser i Byggteknisk forskrift. 

b) Lekeplasser og uteareal for allmennheten 
skal være universelt utformet slik det 
følger av bestemmelser i Byggteknisk 
forskrift. 

c) Anlegg for gående skal være universelt 
utformet slik det følger av Statens 
vegvesens vegnormaler. 

 

Utrykket tilgjengelig brukes for en standard der 
ikke alle krav til universell utforming gjelder. 
Dimensjoneringsgrunnlaget er bruk av rullestol 
samt gitte krav til orientering. Begrepet 
tilgjengelig brukes i forbindelse med krav til 
enkelte boligbygninger.  

Universell utforming av byggverk tilsier at 
hovedløsningene skal være utformet slik at de kan 
brukes av flest mulig på en likestilt måte.  

 

http://www.alta.kommune.no/
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3.5 Kulturminner  

Skulle det under arbeid i marka komme fram 
gjenstander eller andre spor som indikerer eldre 
tids aktivitet i området, må arbeidet stanses 
omgående og melding sendes Finnmark 
fylkeskommune og Sametinget. Denne 
meldeplikten må formidles videre til de som skal 
utføre arbeidet (jf. kulturminneloven § 8). 

3.6 Overvannshåndtering 
a) Det skal etableres stikkrenner under alle 

avkjørsler mot boligtomter. 
b) Overvann og drenering skal løses på hver 

enkelt tomt. Valg av løsning skal avklares 
i byggesaksbehandlingen. 

 

 

Forslag til løsning for overvannshåndtering på 
boligtomtene finnes i Notat for 
overvannshåndtering for boligfelt i Tøllefsvei, 
Rambøll 27.11.2018. 

 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 
4.1 Områder for frittliggende småhusbebyggelse (B1-3) 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.1.1 Generelt  
a) Områdene B1-3 skal brukes til i alt 9 

frittliggende eneboliger i inntil 2 etasjer 
med eventuell garasje. 

b) Kjeller eller sokkeletasje er ikke tillatt på 
grunn av flomfare. 

c) Alle hovedfunksjoner skal som minimum 
finnes på boligenes inngangsplan (krav 
om tilgjengelig boenhet).  

d) Sekundærleilighet tillates. 
e) Det skal bygges gjerde i tomtegrensa mot 

grønnstruktur, lekeplass og jord- og 
skogbruksarealet i gjeldende 
reguleringsplan mot sør. 

 

 

Tomtene er vist med tomtegrenser på plankartet. 

 

 

 
Med hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, 
soverom, bad og toalett. 

4.1.2 Plassering av bygninger 
a) Bygninger skal plasseres innenfor angitte 

byggegrenser mot vei. For garasjer med 
port vendt mot vei skal avstanden være 
min. 7,0 m fra formålsgrensen. 

b) Bygninger skal ha møneretning som vist 
på plankartet. Garasje kan ha møneretning 
vinkelrett på denne. 

 

 

Boligtomtenes adkomst er regulert med 
avkjørselspil på plankartet. 
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4.1.3 Bebyggelse og høyder  
a) Takform skal være saltak med takvinkel  

> 30 grader. 
b) Bolighus: Maks. mønehøyde = 9,0 m og 

maks. gesimshøyde = 6,5 m. 
 

c) Murkronehøyde skal være min. kote 
+12,5, jf. hensynsone for flomfare.  

d) Tomt skal opparbeides med min. 100 m2 
uteoppholdsareal og 3 parkeringsplasser 
(inkl. ev. garasjeplasser).  

e) For bolig med sekundærleilighet gjelder i 
tillegg min. 50 m2 uteoppholdsareal og 1 
p-plass for m2-BRA ≤ 60 eller 2 p-plasser 
for > 60. 

f) Frittstående garasje: Maks. BRA = 50 m2, 
mønehøyde inntil 5,0 m og gesimshøyde 
inntil 2,8 m.  

 

Utnyttelsesgraden er vist på plankartet og gjelder 
for hver av tomtene. Parkeringsplasser inngår i 
beregning av %-BYA med 18 m2 pr. plass, jf. 
Byggteknisk forskrift. 

 

Alle høyder måles ut fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 

 

 

 

 

4.2 Områder for konsentrert småhusbebyggelse (BK1-2) 
Bestemmelser Retningslinjer 

4.2.1 BK1  
a) BK1 skal brukes til tremannsbolig med 

vertikaldelte boenheter. Tomtedelingsplan 
skal følge situasjonskartet til 
byggesøknad.  

b) Bygninger skal ha møneretning som vist 
på plankartet. Garasje kan ha møneretning 
vinkelrett på denne. 

c) Det tillates ikke kjeller eller sokkeletasje. 
d) Høyeste tillatte mønehøyde er 9,0 meter 

og gesimshøyde inntil 6,5 m. For bygning 
med pulttak tillates høyeste gesims inntil 
7,5 m og laveste gesims inntil 6,5 m. 

e) Murkronehøyde skal være min. kote 
+12,5, jf. hensynsone for flomfare.  

f) Min. 50 m2 uteoppholdsareal skal 
opparbeides pr. boenhet (MUA). Arealet 
skal i sin helhet ligge på egen tomt. 

g) Antall parkeringsplasser skal være 1 for 
leiligheter med m2-BRA ≤ 60 eller 2 p-
plasser for > 60 og løses på egen tomt i 

 

Utnyttelsesgraden er vist på plankartet og gjelder 
samlet for området. Parkeringsplasser inngår i 
beregning av %-BYA med 18 m2 pr. plass, jf. 
Byggteknisk forskrift. 

 

 

 

 

Alle høyder måles ut fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
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alle tilfeller. Inntil 50 % av p-plasser for 
leiligheter > 60 m2 tillates lagt på felles 
parkeringsplass innenfor området. 

4.2.2 BK2 
a) BK2 skal brukes til tomannsbolig og 

følge regulert tomtegrense som 
vertikaldeling mellom boenhetene. 

b) Bygninger skal ha møneretning som vist 
på plankartet. Garasje kan ha møneretning 
vinkelrett på denne. 

c) Det tillates ikke kjeller eller sokkeletasje. 
d) Høyeste tillatte mønehøyde er 9,0 meter 

og gesimshøyde inntil 6,5 m. For bygning 
med pulttak tillates høyeste gesims inntil 
7,5 m og laveste gesims inntil 6,5 m. 

e) Murkronehøyde skal være min. kote 
+12,5, jf. hensynsone for flomfare.  

f) Min. 50 m2 uteoppholdsareal skal 
opparbeides pr. boenhet (MUA). Arealet 
skal i sin helhet ligge på egen tomt. 

g) Antall parkeringsplasser skal være 1 for 
m2-BRA ≤ 60 eller 2 p-plasser for > 60 og 
løses på egen tomt i alle tilfeller. 

 

Utnyttelsesgraden er vist på plankartet og gjelder 
samlet for området. Parkeringsplasser inngår i 
beregning av %-BYA med 18 m2 pr. plass, jf. 
Byggteknisk forskrift. 

 

 

 

 

Alle høyder måles ut fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 
4.3 Lekeplass 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.3.1 f_LEK 
a) Lekeplassen skal være felles for alle 

boliger i områdene B1-3 samt BK1-2.  
b) Lekeplassen skal opparbeides som en 

nærlekeplass iht. Alta kommunes norm 
for lekeplasser. 

c) Lekeplassen skal være universelt 
utformet, jf. TEK10. 

 

Eierne av eiendommene er i felleskap ansvarlig 
for drift og vedlikehold av lekeplassen. 

 

Jf. vedlegg 4 til kommuneplanens arealdel. 
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4.4 Snødeponi 
Bestemmelser Retningslinjer 

4.4.1 o_SNØ 
a) Området skal benyttes til offentlig 

snøopplag for KV3. I barmarksperioden 
skal arealet være ryddet og tiltalende.  

  

4.5 Vann- og avløpsanlegg 
Bestemmelser Retningslinjer 

4.5.1 o_BVA 
a) Området skal brukes til pumpestasjon 

som del av det offentlige vann- og 
avløpsnettet. 

b) Pumpestasjonen tillates bygd inntil eller i 
formålsgrensa, innenfor oppgitt maks. 
BYA som angitt på plankartet. 

  

Konferer VA-planen vedlagt planbeskrivelsen.  

 
§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.1 Kjøreveg 
Bestemmelser Retningslinjer 

5.1.1 o_KV1-3 
a) Kjørevegene skal være offentlige 

(kommunale) kjøreveger og opparbeides 
iht. kommunal veinorm som vist på 
plankartet.  

b) Fotgjengerovergang skal være opphøyet 
over kjørebanen og ellers tydelig markert. 

 

Kjørebanen er 6,0 m bred i Steinfossveien og 
Tøllefsvei (samleveg) og 5,0 (atkomstveg) i 
Tøllefsvei og den nye boligfeltveien og vei til 
Heimnes. 

5.1.2 KV4 
a) Vegen skal være privat og er atkomst til 

bolighus i Steinfosstien 11 (gnr. 24/9). 

 

 

5.2 Gang- og sykkelveg og fortau 
Bestemmelser Retningslinjer 

5.2.1 o_GS1-32 og o_FT1-2 
a) Gang- og sykkelveger og fortau skal være 

offentlige og opparbeides med fast dekke 
i bredde 3,0 meter som vist på plankartet. 
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b) Gang- og sykkelveier skal ha 
tilfredsstillende belysning, oppmerking og 
skilting. 

c) Fortau skal ha kantstein i granitt mot 
kjøreveg. 
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§ 6 Grønnstruktur 

Bestemmelser Retningslinjer 

6.1 Turvei 
a) Turveien skal være offentlig 

forbindelsesvei til Altaelva. 

 

6.2 Vegetasjonsskjerm 
a) Arealet skal være klimaskjerm mot Rv 93 

og tillates ikke hugget utover skogskjøtsel. 

 

 
§ 7 Hensynsoner 

Bestemmelser Retningslinjer 

7.1 Faresone H320_1-3 (flomfare) 
a) Murkronehøye på min. kote +12,5 m er 

påkrevd for all ny boligbebyggelse, av 
hensyn til flomfaren. 

 

Sonene gjelder områder berørt av mulig 200-
årsflom i Altaelva. 

7.2 Faresone H370_1 (høyspentlinje) 
a) Det tillates ikke bebyggelse for opphold 

innenfor fareområdet med mindre linja 
legges om eller graves ned. 

 

Faresonen er satt 10 m på hver side av 
høyspentlinja. 

7.3 Sikringssone frisikt (H140_1-5) 
a) Innenfor frisiktsonene skal det være fri 

sikt i høyde > 0,5 m over tilstøtende 
vegers plan.  

 

 


