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 Planens intensjon 

Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av et nybygg på inntil seks etasjer 
med parkeringskjeller i kvartal A52, Alta sentrum. Da bygget blir en etasje høyere enn de 
fem det er åpnet for i områdereguleringen, er det også ønskelig og relevant å høyne tillatt 
boligandel over de 20 % som pr. i dag er tillatt.  
 
I bygget skal det tillates leiligheter i kombinasjon med typiske sentrumsformål som 
kontorer, forretninger, tjenesteyting og næringsvirksomhet, herunder overnattingssteder, 
bevertningssteder og mindre verksteder, jf. gjeldende områderegulerings definisjon av 
næringsvirksomhet. Det er videre forslagsstillers intensjon at en andel leiligheter stilles til 
rådighet for kommunal tilvisning. 
 

 Felles bestemmelser for hele planområdet 

For forhold hvor disse bestemmelsene ikke er dekkende, gjelder bestemmelser i 
områderegulering for Alta sentrum; Plan-ID 2012-20060011 «Områdeplan for Alta 
sentrum, revisjon». 

 

 

2.1 Estetisk utforming  

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

B. Det skal benyttes fasadematerialer av høy kvalitet. 
C. Material- og fargebruk skal harmonere med tiltakets funksjon og naturgitte og bygde 

omgivelser. 
D. Detaljer skal være gjennomarbeidede.  
E. Det kreves geoteknisk prosjektering av fundamenter. 
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 Bestemmelser til arealformål 

 

3.1 Bebyggelse og anlegg 

3.1.1 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB (på grunnen)  

A. Utnyttelsesgrad  
1. Boligandel: Det tillates en boligandel på 40 % 
2. Byggehøyder/etasjer: Det tillates etablert bygg i 6 etasjer, med maks gesimshøyde på 

kote +76,5 m. Etasjehøyde for boligformål er 3 - 3,5 m. Etasjehøyde for annet bygge- 
og anleggsformål er 3,5 - 4 m. 

3. Byggelinje: Det skal bygges helt ut i formålsgrensen. 
 

B. Tillatt bruk 
1. Første-tredje etasje: Etasjene skal benyttes til publikumsrettet virksomhet, herunder 

kontor, forretning, tjenesteyting og næringsformål (overnattingssted, bevertningssted 
og mindre verksteder). For alle virksomhetene gjelder at de skal være typiske 
sentrumsfunksjoner som ikke er til utilbørlig sjenanse for sitt nærmiljø. 

2. Fjerde-sjette etasje: Etasjene skal benyttes til boligformål.  
3. Arealer på tak: På taket tillates etablert uteoppholdsarealer, herunder 

småbarnslekeplass, dersom tilfredsstillende sikkerhet og hensynet til støy, luftkvalitet, 
solinnfall og byggeskikk er ivaretatt.  

4. Ventilasjon: Ventilasjon skal løses internt i bygget. 
5. Trafo: Det tillates etablert nettstasjon i bygget.   

 
C. Bebyggelsens utforming 

1. Generelt: Bebyggelsen skal gis en by-/kvartalsmessig utforming.   
2. Fasade: Fasaden i første etasje skal ha et åpent og lett uttrykk, og være tilpasset den 

publikumsrettede virksomheten som lokaliseres her. 
3. Trinnfri adkomst: Bygget skal etableres slik at det oppnås trinnfri adkomst til første 

etasje fra gateplan. 
4. Innganger: Det skal sikres minimum én inngang fra gateplan pr. 30. meter. 
5. Takform: Flatt tak skal være den dominerende takform. For mindre anlegg og detaljer, 

som f.eks. overdekket inngangsparti, sykkelparkering og lignende, tillates en friere 
takutforming. 

 
D. Krav til boliger 

1. Variasjon: Det skal sikres variasjon i leilighetsstørrelser. Intensjoner i 
kommunedelplan for boligpolitikk, boligsosial handlingsplan legges til grunn. 

2. Støyskjerming boliger:  
a. For leiligheter skal ikke støynivået overskride grenseverdiene i T-1442 

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging». 
b. Minimum 50 % av oppholdsrommene (soverom + stuer), herunder minst ett 

soverom, skal legges på stille side (Lden < 55 dB). 
c. Privat (inkl. felles-privat) uteplass skal ligge på stille side. Hele arealet skal ha 

støynivå som tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3 i T-1442. 
d. Innglasset balkong tillates, men det skal være mulig å åpne. Det tillates vindu inn i 

balkongen for å oppnå stille side.   
e. Boenheter uten naturlig stille side skal ha balansert mekanisk ventilasjon.  
f. Støyfølsomme rom i boenheter uten stille side skal ha utvendig solavskjerming på 

soleksponerte fasader.  
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E. Krav til parkering  
1. Bilparkeringsplasser:  

a. Leiligheter: 0,4 pr. boenhet, inkludert gjesteparkering 
b. Kontorer: 1 pr. 100 m2 BRA  
c. Forretninger: 1,5 pr. 100 m2 BRA + lasteareal. For møbelforretninger og andre 

forretninger med store utstillingsarealer, legges skjønnsmessige vurderinger til 
grunn. Varelevering skal lokaliseres separat fra kundeparkering og inngangsparti. 

d. Hotell/overnatting: 0,6 pr. rom + årsverk1 
e. Møte- og konferanserom: 10 plasser pr. 100 m2 BRA 
a. Bevertning/restauranter: 0,25 per sitteplass + årsverk1 

f. Mindre verksteder: 1 pr. 100 m2 BRA, men ikke færre enn 0,8 pr. årsverk 

g. Lager: 0,5 pr. 100 m2 BRA, men ikke færre enn 0,8 per årsverk  
 

Ved etablering av underformål som ikke er nevnt her, gjelder bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel. 

 
2. HC-parkeringsplasser:  

a. Første, og deretter hver 15. av de øvrige plassene skal være tilrettelagt for 
forflytningshemmede.  

b. Plassene skal lokaliseres nær hovedinngang eller inngang til heis.  
c. Det skal være plass til å parkere motorisert og manuell rullestol under tak ved 

inngangsparti, og ved heis. 
 

3. Sykkelparkeringsplasser:  
a. Sykkelparkering skal være tilgjengelig nær inngangspartier, jf. omr. SS. 
b. Sykkelparkering utendørs skal etableres med stativ som gjør det mulig å låse fast 

sykkelens ramme.  
c. Minst 50 % av sykkelparkering for beboere og ansatte skal kunne løses innendørs. 

 
F. Krav til uteoppholdsarealer 

1. Private utearealer: Det skal sikres minimum 3 m2 privat uteoppholdsareal pr. boenhet 
i form av balkong.  

 
2. Sol på uteplass: Felles uteoppholdsarealer skal ved høstjevndøgn sikres sollys på 

minimum ¼ del av arealet i fem timer mellom 09:00-18:00. Private 
uteoppholdsarealer skal sikres minimum tre soltimer mellom 07:00-18:00.  

 
3. Lokalklima: Det skal sikres best mulig lokalklima på uteoppholdsarealer, herunder 

skjerming mot sjenerende vind, nedbør og snødrift.  
 

4. Støyskjerming på uteoppholdsarealer: 
a. Felles og private uteoppholdsarealer skal utformes på en slik måte at støynivået 

ikke overskrider grenseverdiene i T-1442 «Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging». Eksempler på støyskjerming for å bringe støynivå på uteplasser 
under Lden 55 dB er bruk av tette rekkverk, sideskjermer, absorberende himling på 
balkonger, innglassing mm.  

b. Rekkverk på tak: For uteoppholdsareal på tak kreves tett rekkverk på minimum 
1,5 m. 

 
1 Ansatt-parkering kan vurderes skjønnsmessig i den enkelte sak. For bygg der antall p-plasser beregnes 
etter gulvareal, bør det likevel som minimum skaffes 0,8 p-plasser pr. årsverk + lasteareal. 
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3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

3.2.1 Felles bestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Alle offentlige veganlegg i planområdet skal opparbeides iht. kommunal veg- og 
veglysnorm, og ha kantstein i granitt mot kjøreveg.  

 
3.2.2 Parkeringskjeller – SPH (under grunnen) 

SPH tillates benyttet til parkering for kjøretøyer som bil, sykkel mm. Boder og tekniske 
rom for bebyggelsen i BKB tillates også. 

 

3.2.3 Gang- og sykkelveg - SGS 

A. Eierform: o_SGS1 skal være offentlig. 
 
B. Venteplass for kollektivtransport: Det tillates etablert nødvendige konstruksjoner og 

utstyr for etablering og drift av bussholdeplass, herunder overdekt venteplass/leskur, 
belysning, skilting, sykkelstativ, o.l. Leskur skal utformes slik at det ivaretar hensynet 
til trafikksikkerhet og universell utforming. Anlegg må dessuten plasseres slik at de 
ikke er til hinder for gang- og sykkeltrafikk langs SGS. Løsningen detaljeres ut ifb. 
detaljprosjektering.  

 
C. Nedkjøringsrampe p-kjeller: Det tillates etablert nedkjøringsrampe fra parkeringsplass 

P2 til parkeringskjeller ved angitt adkomstpil i plankartet. Det tillates kjørt over fortau, 
hvor kantstein nedsenkes.  

 
D. Utstikkende balkonger: Det tillates at balkonger stikker 0,5 m utenfor vegglivet i 4. -6. 

etasje. 
 
E. Takutstikk over inngangspartier: Det tillates at takoverbygg over inngangspartier 

stikker 1,2 m ut fra vegglivet i første etasje.    

 
3.2.4 Sykkelanlegg - SS 

A. SS1 skal være felles sykkelparkering for beboere, ansatte og besøkende/kunder i A52. 
B. Det tillates tak over arealet, inntil 1,2 m ut fra veggen. Etableres tak, skal det være 

minst 2,5 m over bakken. 
 

3.2.5 Kollektivholdeplass – SKH 
Området skal være offentlig og er forbeholdt kollektivtrafikk.  

 

3.2.6 Gangvei/gangareal/gågate – SGG 
SGG skal være offentlig. 

 

3.2.7 Fortau – SF 
SF skal være offentlig. 

 

3.2.8 Luftinntak 
Luftinntak plasseres slik at tilfredsstillende luftkvalitet oppnås for boenheter og 

virksomheter i bygget.  
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 Bestemmelsesområde 

Innenfor bestemmelsesområde #1 tillates det etablert parkeringskjeller.  

 

 

 Rekkefølgebestemmelser 

5.1 Før bebyggelse tas i bruk (brukstillatelse) 

A. Det kan ikke gis brukstillatelse for boliger innenfor planområdet før 
1. arealer for uteopphold og lek er ferdigstilt iht. krav i kommunal lekeplassnorm 
2. støydempende tiltak er ferdigstilt iht.  C-rap-001 Kvartal A2, Alta sentrum - 

Støyutredning. 
 

B. Det kan ikke gis brukstillatelser i bygget før 
1. utearealene rundt bygget er ferdigstilt etter anleggsarbeidene. 
2. nødvendig kommunalteknisk infrastruktur er ferdigstilt. 
3. tilkobling til fjernvarmeanlegg er ferdigstilt. 

 
 

5.2 Rekkefølge i tid 

A. Kontorer, forretninger, tjenesteyting, overnatting, bevertning og mindre verksteder 
tillates tatt i bruk før leilighetene er ferdigstilte. 

 

 

 

 


