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 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 

 

Områdereguleringens intensjon er å styrke Buktas 
funksjon som industri-, kommunikasjons- og 

logistikknutepunkt i Alta, både i luft, på veg og i sjø.  

 

Planen skal med dette utgangspunktet sikre og samordne 

arealbehovene til  

 Alta havn 

 Alta lufthavn 

 Næringsvirksomhet 

 Hoved- og sekundærvegnett 

 G/s-veger, herunder areal til Strandpromenade 

 Kollektivtransport   

 Grønne verdier, herunder Altagårdskogen og 

arealer mot sjø. 
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 REGULERINGSFORMÅL 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Området er regulert til følgende formål iht. PBL § 12-5: 

 

Bebyggelse og anlegg  

 Offentlig eller privat tjenesteyting (OP) 

 Næringsbebyggelse (N) 
 Naust (NA) 

 Annen bebyggelse og anlegg (SNØ) 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

 Døgnhvileplass (SA) 
 Veg (V) 

 Tekniske bygg/konstruksjoner (TEK) 

 Lufthavn generelt (L) 

 Havn (H) 

 Felles avkjørsel (FA) 
 

Grønnstruktur 

 Friområde (FRI) 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 
strandsone 

 Ferdsel (F) 

 Havneområde i sjø (HS) 

 

Hensynssoner 
I tillegg er følgende hensynssoner regulert iht. PBL § 12-6: 

 Andre sikringssoner (H190) 

 Skredfare (H310) 

 Annen fare (H390) 

 Bevaring kulturmiljø (H550) 
 Krav om felles planlegging (H810) 

 Reguleringsplan som skal fortsette å gjelde uendret 

(H910) 

 

Annet 
 Frisiktlinjer 

 Område unntatt rettsvirkning 
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 GENERELLE BESTEMMELSER 

3.1 Reguleringsplaner som oppheves/fortsetter å gjelde 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Gjelder uendret: Følgende reguleringsplan skal 

fortsette å gjelde etter at områdereguleringen er 

vedtatt: 

1. Planid 201220050022 Bukta – Thermoglass. Jf 

Hensynssone H910_1. 

b) Gjelder delvis: Følgende reguleringsplaner blir delvis 

overlappet/ erstattet av områdereguleringsplanen:  

1. Planid 201219880154 Alta lufthavn 

2. Planid 201219880137 G/s-veg Bukta-

Amtmannsnes 

c) Oppheves: Følgende reguleringsplan blir opphevet av, 

og innarbeidet i områdereguleringsplanen: 

1. Planid 201219880085 Oppstillingsplass for 

vogntog. 

Bukta-Thermoglass 

Næringsformål har prioritet i planområdet. Utvidelse av 

forretningsformål utover dagens nivå forutsettes ikke. Jf 
retningslinje til 4.2.a) 

 

Reguleringsplan for Alta lufthavn 

Arealer som erstattes/overlappes av områdereguleringen 

er utfyllingsområde for utvidelse av rullebanen i NV, samt 
vegen Altagårdskogen og østlige deler av Altagårdskogen. 

 

G/s-veg Bukta-Amtmannsnes 

De delene av reguleringsplanen som inngår i 

områdereguleringen, erstattes av denne. 
 

Oppstillingsplass for vogntog 

Planens intensjon ivaretas gjennom omreguleringen. 

 

 

3.2 Forholdet til sikkerhetsrestriksjoner ved Alta lufthavn 

Bestemmelser Retningslinjer 

 
Ved siden av disse bestemmelser gjelder 

Restriksjonsplan for Alta lufthavn. Alle nye tiltak i 

planområdet skal være i overens-stemmelse med den til 

enhver tid gjeldende restriksjonsplan.  
 

 

 

 

Utsnitt fra restriksjonsplanen. Hinderflater i tilknytning til 

Alta lufthavn 
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3.3 Krav om detaljregulering 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) For følgende felter kreves det vedtatt detaljregulering 

før tillatelse til tiltak gis: 

1. Næringsbebyggelse: N5, N7 og N8. Jf også 
bestemmelse 8.6.  

 

2. Kjøreveger m tilhørende anlegg:  

i. o_V3 (Buktaveien) 

ii. o_V4 (Rurveien) 
iii. o_V5 (Parsell av Altaveien/E6) 

iv. o_V6 (Parsell av Øvreveien)  

v. o_V7 (Rurveien x Havneveien) 

 

Det kreves felles plan for (o_V5 og o_V6) samt 
(o_V4 og o_V7). 

 

 

3. Lufthavnformål: o_L2 og o_L3 

4. Havneformål: o_H5 

 

Kommuneplanens arealdel 

Kfr forøvrig kommuneplanens arealdels bestemmelser pkt 

1.3”Krav til nye reguleringsplaner”. 
 

 

Oppheving av eiendomsgrenser 

Det er ikke tatt stilling til hvilke eiendoms-grenser som 

skal oppheves i områder med detaljplankrav. Dette 
forutsettes gjort ifm kommende detaljregulering. Jf 

bestemmelse 5.1. For øvrige grenser er det så langt mulig 

tatt inn opphevingssymboler.  

 

 
Trase for fortau og gang- og sykkelveger 

Jf krav til regulering/prosjektering av fortau og gang- og 

sykkelveger i 3.4 b). 

 

Detaljgregulering for o_V5 og o_V6 
Detaljreguleringen skal bla avklare adkomster til 

tilstøtende eiendommer, herunder til 31/384 og 31/385. 

 

3.4 Rekkefølgekrav 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Teknisk infrastruktur 

Det gis ikke brukstillatelse til tiltak før det er sikret 

tilfredsstillende teknisk infrastruktur, herunder veg, 
vann og avløp, kraftforsyning mm. 

 

b) Løsninger for g/s, fortau mm 

Gang- og sykkelveger, fortau, busslommer og 

tekniske anlegg som bla belysning, skilting og 
merking mm, skal opparbeides samtidig med 

tilhørende kjøreveger. Temakart i planbeskrivelsens 

vedlegg 11.6 “Løsninger for gående og syklende” 

skal legges til grunn ved 

detaljplanlegging/detaljprosjektering av anleggene. 

Busslommer langs E6 

Busslommer inngår i areal regulert til vegformål. Plassering 

av busslommer framkommer i planbeskrivelsens vedlegg 11.5 
“Skisseprosjekt VVA”. Jf også kartutsnitt under: 

 

 
 

Eksisterende busslomme på nordsiden av E6 ved krysset mot 

Rurveien forutsettes flyttet til østsiden av krysset.  
Eksisterende busslomme på sørsiden ligger allerede øst for 

krysset, men forutsettes noe justert, iht kartskissen over.  
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Rekkefølgekrav forts. 

Bestemmelser Retningslinjer 

c) Før arbeidet med ny rundkjøring i krysset mellom E6 

og Rurveien (o_V5) startes opp, skal følgende 
fellesavkjørsler være ferdigstilt, og direkteadkomster 

til E6 for eiendommer i N9 sanert: 

1. f_V2, jf bestemmelse 5.2 

2. f_V3, jf bestemmelse 5.2  

 

d) Betongveien fra E6 mot o_V17 skal gjøres om til 

fellesavkjørsel f_V5 og stenges mot E6 når følgende 

er ferdigstilt 
1. Rundkjøring i krysset E6/Rurveien (o_V5) 

2. Rurveien (o_V4), minimum rundkjøringen og 

vegparsellen mellom denne og E6 

3. Tverrforbindelsen Rurveien-Betongveien 

(o_V11) 
4. Adkomst for gnr.31 bnr.794 (som berøres av 

o_V12) er etablert til o_V11 

5. Rundkjøring på Betongveien (o_V12). T-kryss 

kan tillates som midlertidig løsning inntil 

o_V16 er etablert. Jf utforming i 
retningslinjene. 

 

e) Buktaveien og eksisterende avkjørsler til boligene 

innenfor N7 og N8 skal stenges mot E6 når følgende 

er ferdigstilt 
1. Rundkjøring i krysset E6/Rurveien (o_V5) 

2. Rurveien (o_V4), minimum rundkjøringen og 

vegparsellen mellom denne og E6 

3. Omlagt Buktavei (o_V3) mellom o_V4 og 

gnr.31 bnr.380 
 

f) Nordahl Griegs vei (o_V22) skal stenges mot E6 og 

omgjøres til g/s-veg når følgende er ferdigstilt: 

 

1. X-kryss eller rundkjøring på Altagårdsskogen 
(o_V18). Valg av kryssløsning tas ved 

prosjektering. 

2. “Altagårdsveien” (o_V20) 

3. Kryss “Altagårdsveien”-Nordahl Griegs vei 

(o_V21) 
 

g)  Øvreveien skal stenges mot vest/ Bukta-bakken når 

følgende er ferdigstilt 

1. Rundkjøring i kryss mellom E6 og Rurveien 

(o_V5) 
2. Adkomstvei fra Øvreveien mot rundkjøringen 

på E6/Rurveien (o_V6) 

3. Snuplass i vestre ende av Øvreveien (o_V23) 

4. Gang- og sykkelvegforbindelse til E6 (o_GS8) 

 
 

 

T-kryss som midlertidig løsning i o_V12 
 

 
 

Illustrasjonen over viser evt midlertidig kryssløsning i 

o_V12 (i påvente av fremtidig rundkjøring). Jf bestemmelse 
3.4 d) pkt 5. 
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Rekkefølgekrav forts. 

Bestemmelser Retningslinjer 

h) Øvreveien skal stenges mot øst/E6 når følgende er 

ferdigstilt 
1. Rundkjøring i krysset E6/Rurveien (o_V5) 

2. Tilslutning Øvreveien-Rundkjøring (o_V6) 

3. Fellesadkomst for boliger (f_V1) 

 

i) Eksisterende adkomst til o_OP (Altagård) og N15 
(deler av gnr.31 bnr.804) forutsettes sanert når 

rundkjøring/T-kryss på Altagårdsskogen (o_V18) og 

“Altagårdsveien” o_V20 er ferdigstilt. 

 

j) Før oppstart av tiltak som omfatter mudring eller 

utfylling av løsmasser i sjø, eller andre tiltak på 

sjøbunn som er, eller kan være forurenset, må det 
avklares med Fylkesmannen om tiltaket krever 

tillatelse etter forurensningsloven. 

 

 

 

 

 

3.5 Dokumentasjon ved søknad om tiltak 

Bestemmelser Retningslinjer 

Ved søknad om tiltak skal det vedlegges følgende 

dokumentasjon: 

a) Situasjons-/utomhusplan i målestokk 1:200 som viser 
disponering av tomtens utearealer, herunder; parkering, 

lagringsplasser og midlertidige anlegg, 

forstøtningsmurer og gjerder over 1,5 meter, 

vegetasjon/grøntområder, adkomst, varelevering, 

manøvreringsarealer, snødeponi (internt på tomta) og 

miljøstasjoner/avfallshåndtering. 

b) Tegninger som viser bebyggelsens plassering, størrelse 

og form. 

c) Snitt som viser bebyggelsens høyde og forholdet til 

omkringliggende bebyggelse, samt terrengbehandling 
med koteangivelser som viser bygget på ferdig planert 

terreng. 

d) Fotomontasje, 3D-modell eller annen type 

synliggjøring av tiltakets nær- og fjernvirkning. Det 

skal legges særlig vekt på tiltakets synlighet fra E6 og 

boligområdene på sørsiden av E6.  

e) Skiltplan som viser omfang og plassering av skilt og 

eventuelle flaggstenger.  

f) Eventuell rekkefølge for etappevis opparbeiding av 

arealet. 

g)  Teknisk plan for vann- og avløpsanlegg inklusiv 

overvannshåndtering, evt forenklet VA-plan. 

h) Ved søknad om bygge- og anleggstiltak må 

grunnforholdene i området være tilstrekkelig 

dokumentert og utredet. 

i) Dokumentasjon som sikrer at støykravene i 

bestemmelse 3.12 er imøtekommet. 

 

 

 

 



9 

 

3.6 Byggeskikk 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Tiltak etter planen skal utføres i tråd med 

retningslinjer gitt i kommunens vedtatte 

byggeskikkveileder.  

Nye bygg og anlegg skal dessuten lokaliseres og 

utformes slik at de harmonerer med de naturlige 

landskapstrekk (profiler og linjer) ved Komsa. 

Ved utforming og fargevalg skal det tas hensyn til 

landskapet, slik at de harmonerer best mulig med 
dette (i sommerhalvåret). Det skal etterstrebes å gi 

næringsområdene ved Bukta/ Komsa et mest 

mulig helhetlig preg. 

b) Fasader skal bygges med varige kvalitets-

materialer, og bebyggelsen skal tilpasses 
nærliggende bygningsmiljø med hensyn til 

plassering, utforming, fargebruk og volum, slik at 

området fremstår med et helhetlig preg.  

c) I områder avsatt til næringsformål skal hovedtak 

være flate, evt kombineres med mindre partier 
saltak, pulttak eller annet element som bidrar til 

harmonisk variasjon og god byggeskikk - i tråd 

med bygningens funksjon.  

d) Ved støyskjermingstiltak skal også estetiske 

hensyn vektlegges. 

Byggeskikkveileder 

Byggeskikkveileder for Alta kommune finnes på 

www.alta.kommune.no 
 

 

 

3.7 Parkering 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Bilparkering 

Parkeringsbestemmelser i kommune-planens arealdel 

skal legges til grunn.  

b)  Sykkelparkering 

Det skal tilrettelegges for sykkelparkering i 

tilknytning til inngangspartier. Antall sykkelplasser 
skal være det samme som antall parkeringsplasser for 

bil (ansatte og kunder). Utforming av sykkelparkering 

(stativ, belysning, evt overdekking ol) skal 

godkjennes av bygningsmyndigheten ifm byggesaken.  

 

 
 

 

 

 

  

http://www.alta.kommune.no/
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Parkering, forts 

 

Bestemmelser Retningslinjer 

 

c) HC-parkering 

Ved publikumsrettede virksomheter må minst 5 % av 
parkeringsplassene tilrettelegges for 

funksjonshemmede, minimum 1 plass. Plassene skal 

tilrette-legges så nær hovedinngangen som mulig, 

med universelt utformet areal mellom parkeringsplass 

og hovedinngang. Jf forøvrig krav i TEK.  

 

 

 

 
 

3.8 Universell utforming 

Bestemmelser Retningslinjer 

Tiltak etter planen skal utformes på en slik måte at de så 

langt som mulig sikrer tilgjengelighet for alle. 

Jf krav i TEK 

 

 

3.9 Byggegrenser 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) For områder regulert til bebyggelse og anlegg skal 

byggegrense være 4 meter fra formålsgrensen. 
Byggegrense i områder langs E6 er 20 meter målt fra 

senterlinjen.  

b) Det er ikke tillatt å oppføre bygninger, anlegg eller 

faste konstruksjoner utenfor byggegrensene.  

c) I områder avsatt til utbyggingsformål er parkering og 

lagring tillatt utenfor byggegrensene. 

 

 

 

3.10 Midlertidige anlegg og utendørs lagring 

Bestemmelser Retningslinjer 

Utendørs lagring er ikke tillatt i felt med formålsgrense 
langs E6. For øvrige områder kan lagring og midlertidige 

anlegg tillates etter godkjenning av Alta kommune i 

forbindelse med byggesøknad eller søknad om 

rammetillatelse.  

 

 

 

3.11 Risiko og sårbarhet 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) I felt hvor bygge- og anleggsarbeid eller permanent 

drift kan medføre fare for mennesker og dyr, skal 

feltet til enhver tid holdes forsvarlig sikret og skiltet. 

ROS-analyse 

Jf også ROS-analyse som er medtatt som vedlegg til 

planbeskrivelsen. 
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b) All bebyggelse skal utformes med forutsetning om 

havnivåstigning og flomvannstand på kote +3,00 

meter.  

 

3.12 Støy og luftforurensning 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Ved etablering av nye støyende virksomheter, skal det 

utarbeides en støyfaglig utredning. Denne skal 

redegjøre for tiltakets støypåvirkning til 

omkringliggende boliger, friluftsområder, 
verdensarvområdene på Komsa og Amtmannsnes og 

evt andre støyømfintlige formål. Dersom det blir 

dokumentert støynivåer over anbefalte grenseverdier 

(jf nasjonale støyretningslinjer “T1442/2012”), skal 

det iverksettes avbøtende tiltak. Støyutredningen skal 

forholde seg til både anleggs- og driftsfase. 

b) Den enkelte virksomhet er ansvarlig for at 

støybelastningen ikke overskrides, og kan etter pålegg 

fra kommunen måtte gjennomføre støymålinger og 

kontrollere at grenseverdiene overholdes. 

c) Ved søknad om utslippstillatelse skal også hensynet til 

verdensarvområdene i Komsa og Amtmannsnes 

(mulig påvirkning på bergkunsten) vurderes og sikres. 

 

Støy 

Der det er krav om detaljregulering skal evt støyfaglig 

utredning utarbeides i forbindelse med plansaken. Der det 

ikke påhviler plankrav, skal utredningen utarbeides ifm 
byggesaksbehandling.     

 

 

 

 

 

3.13 Kulturminner 

Bestemmelser Retningslinjer 

 Aktsomhet 

Alle kulturminner er fredet, også de som ikke er registrert. 

Dersom det under bygge- og anleggsarbeid oppdages et 
fornminne skal arbeid straks stanses, i den utstrekning det 

berører fornminnet eller dets sikringssone på 5 meter. Rette 

myndighet skal straks varsles iht. Kulturminnelovens § 8. 

 

  



12 

 

3.14 Miljøsikring ift Altafjorden 

Bestemmelser Retningslinjer 

For bygge- og anleggstiltak i tilknytning til Altafjorden, 

herunder utfylling i sjø, skal det settes i verk tiltak som 

ivaretar hensynet til Altaelva på tilfredsstillende måte, 
herunder i anleggsperioden. 

a) Ved behov skal det vurderes tiltak som bidrar til å 

redusere faren for at slam og partikler sprer seg og 

øker turbiditeten i vannmassene.  

b) Vannets kjemi og turbiditet må overvåkes i 

anleggsperioden. 

c) Terskelverdier for skade på flora og fauna defineres på 

forhånd, slik at anleggsarbeidene kan stanses 

(midlertidig) dersom de forhåndsdefinerte grense-

verdiene overskrides. 

d) Anleggsarbeider i sjø bør legges utenom periodene for 

oppvandring av gytemoden laks og smoltutvandring i 

Altaelva, samt gytetidspunkt for lodde. Det må på 

denne bakgrunn utvises særskilt aktsomhet i 

tidsrommet mars-august. Jf planbeskrivelse med KU. 

 

Jf for øvrig planbeskrivelse med KU. 

 

 

3.15 Renovasjon 

Bestemmelser Retningslinjer 

Lagring av avfall skal skje innendørs eller i avskjermede 

områder. Der det ligger til rette for det, kan flere bedrifter 
gå sammen om etablering av felles miljøstasjon. 

Lokalisering av slik stasjon vurderes gjennom ordinær 

byggesaksbehandling. 
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 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 Offentlig og privat tjenesteyting (OP) 

Bestemmelser Retningslinjer 

 

a) Altagård  

I felt o_OP må eventuell ny bebyggelse eller nye 
tiltak ses i sammenheng med de kulturverdiene 

som er forbundet med Altagård, og det tillates ikke 

tiltak som kan forringe kulturverdiene som dette 

området representerer. 

 
 

 

 
Altagård 

b)  Eierform 

Det forutsettes at OP skal være offentlig. 
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4.2 Områder for næringsbebyggelse (N) 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Generelt 

I feltene N1-N14 tillates oppført næringsbebyggelse. 

Dette omfatter industri-, håndverks- og lagerbygg som 
er utformet med sikte på å styrke og videreutvikle 

Bukta som industri-, logistikk- og kommunikasjons-

knutepunkt.  

Hotell og bevertning inngår ikke. 

Kontor inngår heller ikke – annet enn de 
kontorfunksjonene som er nødvendig for drift av 

industri-, håndverks- og lagervirksomheten, og skal 

ikke overstige 10% av det samlede bruksareal for det 

enkelte byggeprosjekt. Ved byggeprosjekt med samlet 

bruksareal større enn 2000m2 skal imidlertid ikke 
nødvendige kontorfunksjoner overstige 200m2.  

 

b) I felt N15 tillates oppført næringsbebyggelse. 

Dette omfatter bevertning, hotell/overnatting og 

forretningsvirksomhet - med unntak av detaljhandel og 

dagligvareforretning.  

Industri, lager, bensinstasjon og kontor inngår heller 
ikke – annet enn de kontorfunksjonene som er 

nødvendig for drift av virksomheten, og skal ikke 

overstige 10% av det samlede bruksareal for det 

enkelte byggeprosjekt. Ved byggeprosjekt med samlet 

bruksareal større enn 2000m2 skal imidlertid ikke 
nødvendige kontorfunksjoner overstige 200m2. 

 

Parkering på bakkenivå, samt varelevering, 

avfallshåndtering m.m. skal orienteres på nordsiden av 

byggeprosjekt, dette for å skape et ryddig visuelt 
uttrykk fra E6 som skal bidra til å ivareta 

kulturverdiene i felt OP.  

Fasade mot E6 skal gis ekstra oppmerksomhet og skal 

ha minimum 40% innslag av glass i bygningens 

lengde. Øvrig materialbruk skal være av god kvalitet.  
 

Øvrige tiltak som kan virke visuelt skjemmende og 

bidra til å forringe kulturverdiene i felt OP tillates 

ikke. 

 

N6 og N11 

Innenfor disse områdene forutsettes lager-/næringsbygg 

revet for å kunne gjennomføre planen. Se egen markering 
med X på plan-kartet. Ombygging/reduksjon av bygnings-

massen kan være et alternativ til riving. 

 

N12 

For N12 forutsettes gjeldende reguleringsplan 
opprettholdt. Denne legger til rette for næring og 

forretning. Gjennom områdereguleringen ønskes 

næringsformål prioritert, og det legges derfor ikke opp til 

nytt forretningsareal. I N12 bør også næring prioriteres. 

Utvidelse av andelen forretning utover dagens nivå bør 
derfor ikke tillates. Jf bestemmelse 3.1.a). 

 

N15 

Utendørs lagring tillates ikke, jf. bestemmelse 3.10. 

c) Grad av utnytting 

Maksimal tillatt utnyttelse for de ulike feltene (N1-

N16) er: 

a) N1-N15: BYA = 60 % 

b) N16:      BYA = 40 % 

Grad av utnytting 

Det vises til Teknisk forskrift og Veiledning fra KMD 

“Grad av utnytting – beregnings- og måleregler” 
(Publikasjonskode H-2300 B) 

d)  Byggehøyde 

Maksimal mønehøyde for feltene N1-N16 er: 
a) N1, N2, N3: kote +15 

b) N4, N5 og N15: kote +12 

c) N6: kote +13  

d) N7, N8, N10 er kote +14 

e) N9, N11, N12, N13, N14: kote +16 
f) N16: + kote 12 

 

Takoppbygg 
Trappebygg, heissjakter, tekniske oppbygg og liknende kan 

overskride maksimal byggehøyde. Takoppbygg skal i størst 

mulig grad integreres som del av bygningskroppen, og kan 

ikke utgjøre mer enn 20 % av bygningens samlede takflate. 

e) Felt N3 

Det tillates etablering av to nye stormpullerter for 

ivaretakelse av behov i felt H1. 
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4.3 Andre typer bebyggelse og anlegg, naust (NA) 

Bestemmelser Retningslinjer 

 

a) I feltet regulert til naust, vil det ikke tillates 

oppføring av ny bebyggelse. Ved 
restaureringsarbeider skal kommune-planens 

bestemmelser legges til grunn. Disse er gjengitt i 

retningslinjene. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Utdrag fra kommuneplanens arealdels bestemmelser om naust; 

pkt 6.2.5: 

 
 

 

4.4 Snødeponi (SNØ) 

Bestemmelser Retningslinjer 

 

a) Generelt 

Feltene o_SNØ1-5 tillates benyttet til snøopplag for 

rydding av offentlige veganlegg.  

 

 

b) Eierform 

SNØ_1-5 forutsettes å være offentlige. 
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 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 
INFRASTRUKTUR 

5.1 Generelt 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Endring av eiendomsgrenser 

Oppheving/flytting av eiendomsgrenser som følge av 

nye vegetableringer forutsettes gjort i forbindelse med 

detaljregulering eller detaljprosjektering av 

veganleggene. 
 

b)  Fortau og gang/sykkelveger 

Ved detaljregulering og detaljprosjektering av 
veganlegg skal temakartene i planbeskrivelsens 

vedlegg 11.6 «Løsninger for gående og syklende» 

legges til grunn. 

 

c) Adkomstpiler 
Adkomstpiler viser til hvilken veg aktuelt 

areal/eiendom skal ha adkomst. Disse er ikke nøyaktig 

posisjonert, og kan justeres iht mest 

praktisk/trafikksikker løsning.  

Endring/oppheving av eiendomsgrenser 

Jf planbeskrivelsens kapittel 7; Følger for berørte 

eiendommer. 
 

Dette kan endres som følge av at  veganleggene må 

prosjekteres etter kravene som er gjeldende på 

realiseringstidspunktet.  

 
 

 

 

 

 
Adkomstpiler 

Dobbel pil viser at både inn- og utkjøring er tillatt. Enkel 

pil viser om det er hhv. inn- eller utkjøring som er tillatt. 

 

 

5.2 Døgnhvileplass (SA) 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Lokalisering 

I felt o_SA tillates etablering av døgnhvileplass for 

vogntog/yrkessjåfører. 

 

Døgnhvileplass 

Statens vegvesens håndbok V136 Døgnhvilepasser for 

tungtransporten legges til grunn. 

b)  Eierform 

SA forutsettes å være offentlig. 

 

 

 

5.3 Veger (V) 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Eierform 

Veger merket med prefikset “o_” er regulert til 

offentlig vegformål.  

 
b)  Fellesadkomst f_V1 

Felles adkomstveg f_V1 skal være felles for følgende 

eiendommer 

1. gnr.31 bnr.490 

2. gnr.31 bnr.495 

3. gnr.31 bnr.500 

4. gnr.31 bnr.508 

5. gnr.31 bnr.509 

Statlig, fylkeskommunal og kommunal veg 

Følgende veger er hhv statlige, fylkeskommunale eller 

kommunale: 
 

Riksveger (statlig):  

o_V4, o_V5, o_V7, o_V18, o_V19 og o_V24 
 

 
Fylkesveger:  
o_V1 og o_V3 
 

 
Kommunale veger:  

o_V2, o_V6, o_V8-17, o_V20-23 
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Pkt 5.3 forts. 

 

Bestemmelser Retningslinjer 

 
c) Fellesadkomst f_V2 

Felles adkomstveg f_V2 skal være felles for eiendommene 

2. gnr.31 bnr.419  

3. gnr.31 bnr.427  

 
d)  Fellesadkomst f_V3 

Felles adkomstveg f_V3 skal være felles for 

1. gnr.31 bnr.633 

2. gnr.31 bnr.633 fnr 1  

3. gnr.31 bnr.782  
4. gnr.31 bnr.795  

 

For gnr.31 bnr.795 kan alternativt adkomst via gnr.31 

bnr.497 benyttes. Dette forutsetter imidlertid tillatelse fra 

aktuell grunneier.  
 

e) Fellesadkomst f_V4 

Fellesadkomst f_V4 skal være felles for  

1. gnr.31 bnr.295 og 

2. gnr.31 bnr.431 
 

f)      Fellesadkomst f_V5 

Fellesadkomst f_V5 skal være felles for eiendommene  

1. gnr.31 bnr.870 

2. gnr.31 bnr.102 fnr 14 

3. gnr.31 bnr.497 

4. gnr.31 bnr.563 

 

 

Adkomstpiler 
Adkomstpiler som framkommer i plankartet viser til hvilken 

veg eiendommen forutsettes å ha adkomst. Plasseringen er 

skjønnsmessig, og det forutsettes at nøyaktig 

avkjørselspunkt fastsettes enten gjennom detaljregulering 

eller detaljprosjektering av veganleggene. 
 

Der hvor adkomstpiler ikke vises, forutsettes i 

utgangspunktet ingen endringer av adkomstforholdene. 

Dette gjelder først og fremst eiendommer som ligger langs 

E6 og Buktaveien. For 31/384 og 31/385 forutsettes 
adkomst mot sør/Øvreveien.Avklares i detaljregulering for 

o_V6.  

 

 

 

5.4 Andre typer bebyggelse og anlegg (TEK) 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) TEK 

Feltene merket med TEK skal benyttes til følgende; 

o_TEK1: Trafo 

o_TEK2: Trafo 

o_TEK3: Avløpspumpestasjon 

o_TEK4: Avløpsrenseanlegg 

o_TEK5: Avløpspumpestasjon og trafo 

o_TEK6: Avløpspumpestasjon  

 

Snødeponering tillates også. 

 

 

b)  Eierform 

Områder regulert til TEK skal være offentlige. 
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5.5 Havneformål (H) 

Bestemmelser Retningslinjer 

a) Generelt 

Feltene H1-H5 er avsatt til havneformål. I feltene 

tillates oppført bygg og anlegg tilknyttet havne- og 
sjørelatert virksomhet.  

 

Detaljplankrav for felt H5, jf. pkt. 3.3. 

 
Stormpullerter tillates etablert i felt N3 for å ivareta 

behov i felt H1, jf. pkt. 4.2 e). 

b)  Eierform 

H2-H5 skal være offentlige. 

 

c) Grad av utnytting  

Maksimal tillatt utnyttelse for H1 – H4 er BYA = 80 

%. Utnyttelsesgrad for H5 skal endelig avklares i 

detaljreguleringen. 

 

d)  Byggehøyde  

Maksimal tillatt byggehøyde for H1–H4 er kote +12. 
For H5 er maksimal tillatt byggehøyde kote +16 

 

e) H1 og evt marine kulturminner 

Før det gis tillatelse til utvidelse av “NATO-kaia” i 

H1, skal det innhentes en marinarkeologisk vurdering 

fra Tromsø museum. 

 

f) H1 og krav til radioteknisk vurdering av ny 

cruise- og flerbrukskai 

For det største aktuelle skipet som vil ligge til kai ved 

cruise- og flerbrukskai, skal det sendes søknad om 

radioteknisk vurdering og godkjenning til Avinor 

Flysikring. Med søknaden må det følge nøyaktig 
posisjon og størrelse på skipet. Det må foreligge en 

positiv radioteknisk vurdering, før Alta Havn kan gi 

tillatelse til oppankring av skip på den nye kaia. 

 

 

 

 

5.6 Lufthavnformål (L) 

Bestemmelser Retningslinjer 

 

a) Generelt 

Felt L1, L2 og L3 kan benyttes til lufthavn med 

tilhørende funksjoner. For L2 tillates også oppført 

hotell. 

 

b)  Eierform 

L1, L2 og L3 forutsettes å være offentlige. 
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For område L2 tillates det etablert lufthavnformål inkl hotell. 

 

 
 GRØNNSTRUKTUR 

6.1 Friområder (FRI) 

Bestemmelser Retningslinjer 

 

a) Generelt 

I friområdene, felt o_FRI1-5 skal områdenes naturlige 

terreng og vegetasjon opprettholdes. Alminnelig 

skjøtsel og tiltak som fremmer tilgjengelighet og 
friluftsliv er tillatt. Det er også tillatt med etablering av 

felles, teknisk infrastruktur som kabelgater, vann- og 

avløp. Etter anleggsfasen skal terreng og vegetasjon i 

størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig stand.  

 
b)  Eierform 

Friområdene skal være offentlige. 

 

 

O_FRI3 tas ut av områdeplanen,  

jf. Kommunestyrets vedtak 25.10.16. 

 

 

 

 

 

 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

7.1 Ferdsel (F) 

Bestemmelser Retningslinjer 

 

I området som er regulert til ferdsel er det tillatt med 
alminnelig båttrafikk. 

 

 

 

 

7.2 Havneområde i sjø (HS) 

Bestemmelser Retningslinjer 

 

Området er avsatt til trafikk- og liggehavn for gods- og 
passasjerfartøy. All skipstrafikk i dette området må 

forholde seg til Alta lufthavns restriksjoner for innseiling til 

Alta havn. 
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 HENSYNSSONER 

 

8.1 Hensynssone for snøskred (H310_1)  

Bestemmelser Retningslinjer 

I felt H310_1 tillates ikke oppføring av nye bygninger 

og/eller teknisk infrastruktur før risikoen er nærmere 

kartlagt og dokumentert, og eventuelle krav om 

risikoreduserende tiltak er iverksatt. 

 
Jf pbl § 11-8 a), 12-6 

 

 

 

 

8.2 Hensynssone for kvikkleire (H310_2)  

Bestemmelser Retningslinjer 

I felt H310_2 kreves det utført og dokumentert geotekniske 

undersøkelser, og eventuelt må det iverksettes 

risikoreduserende tiltak før det gis tillatelse til oppføring av 
nye bygninger og/eller teknisk infrastruktur. 

 

Jf pbl § 11-8 a), 12-6 

 

 

 
 

8.3 Hensynssone, annen fare (H390_3 og H390_4)  

Bestemmelser Retningslinjer 

Ved tillatelse til nye tiltak i områdene skal hensynet til 

forurensning samt brann- og eksplosjonsfare være vurdert, 
og evt nødvendige sikringstiltak iverksatt.  

 

Jf pbl § 11-8 a), 12-6 

H390_3 og H390_4 

Sonene omfatter eksisterende tankanlegg og areal til 
mottak av spesialavfall.  

 

 

 

8.4 Hensynssone, landskap (H550_1 og H550_2)  

Bestemmelser Retningslinjer 

Innenfor hensynssonen tillates det ikke sprengning eller 
andre tiltak som gjør inngrep i berget som springer fram i 

dagen.   

 

Jf pbl § 11-8 c), 12-6 

Kulturminnene i Komsa 
En viktig begrunnelse for hensynssonen er å bevare 

landskapet som kulturminnene i Komsa er en del av best 

mulig.  
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8.5 Krav om felles planlegging (H810_1-5)  

Bestemmelser Retningslinjer 

For hver enkelt av de følgende områder kreves det samlet 

detaljregulering: 

 N5 

 N7 

 N8 

 L2 

 L3 

 

Jf pbl § 11-8 e), 12-6 

Plankrav for H5 

Det kreves også detaljregulering for H5 iht bestemmelse 

3.3.  
 

Plankrav for V2 og V7 samt V5 og V6 

Iht bestemmelsenes pkt 3.3 pkt 2 kreves også 

detaljregulering for (o_V5 og o_V6) samt (o_V4 og 

o_V7). 
 

 

 

8.6 Planer som fortsatt skal gjelde (H910_1)  

Bestemmelser Retningslinjer 

Planid 201220050022 Bukta – Thermoglass forutsettes å 

fortsette å gjelde.  
 

Jf pbl § 11-8 f), 12-6 

Jf bestemmelse og retningslinje til 3.1. a) 

 
 

 


