
           Samfunnsutvikling
           Areal- og samfunnsplanlegging

   

PLANBESTEMMELSER
   Detaljregulering for …
   
Planident: 5403- Vedtaksdato: Dato for vedtak. Hvis ikke vedtatt fyll i dato på raden under.

Arkivsak: Dato ofentlig ettersyn/slutteeaandling:
  Dokumentdato:

   
OBS.! Den siste datoen er bare relevant å ha med underveis i prosessen. Sletes når bestemmelsene er vedtat.

Mal for reguleringsbestemmelsert revidert 12.04.2021. 
Blåfarget tekst representerer hjelpetekst som skal sletesserstatese I malen er det eksempler på type bestemmelser 
som, avhengig av plansituasjon vil kunne inngå under de ulike overskrifenee Eksemplene er ikke uttmmende angit, og 
rekkeftlgen på de enkelte bestemmelsene under hver av overskrifene kan endres avhengig av hva som er viktg å 
rangere tdlig i den enkelte plane Til hver hovedoverskrif  anee les det å nruke uaderaummereriag aed tl tre aivåer, 
deretter nokst vsaummeriag (A, ,, C osv)  Det sk l ikke være fere aivåer eaa dette, mea ea nestemmelse k a nestå 
 v fere setaiager) 

1 Planens intensjon
Intensjonen (planens formåls hensikt) skal være avklarende i forhold tl hva planen legger 
tl rete for   og ikkee hete fordi   s skal kunne fungere som selvstendig avslagshjemmels 
sikring mot utnsket aktvitet i områdete 

2 Felles eestemmelser for aele planområdet
Bestemmelser som gjelder for hele planområdete Kan eksempelvis omfatee 

2.1 Universell utforming

2.2 Estetisk utforming 
Ae Tiltak eter plan skal uftres i tråd med retningslinjer git i kommunens vedtate 

byggeskikkveiledere (i planer der det er relevant skal det formuleres slik)

2.3 Terrengeeaandling

2.4 Stedlig vegetasjon
Ae Stedlig vegetasjon skal framstå i mest mulig opprinnelige form eter utbygginge (i 

planer der det er relevant skal det formuleres slik)

Be Skjttsel av skog som ungskogpleie med avstandsregulering, tynning, stammekvistng 
meme i bar- og lauvskog tllates i samråd med kommunal skogmyndighet, snauhogst av
trær eller annen representatv stedegen vegetasjon er ikke tllate  (i planer der det er 
relevant skal det formuleres slik)
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2.5 Overvannsaåndtering

2.6 Verneverdier kulturmiljø/naturmangfold

2.7 Miljøkvalitet
For eksempel knytet tl stty og forurensninge 

2.8 Samfunnssikkeraet
For eksempel knytet tl lom eller skredsrase 

2.9 Vanneåren varme og fjernvarme

2.10 Klimagassregnskap
Se bestemmelse se8es c) i kommuneplanens arealdele

2.11 Krav om undersøkelser før/ved gjennomføring av planen

3 Krav om detaljregulering
Bare aktuelt i områderegulering

3.1 Krav om detaljregulering

3.1.1 Hvilke felt (formålsfater/eestemmelsesområder) det elir krevd 

detaljregulering for (§12-7 nr. 11)

3.1.2 Eventuelle krav til detaljreguleringen utover felleseestemmelsene som 

er gitt for aele planområdet. Dette vil være retningslinjer/føringer for detaljregulering 
(§12-7 nr.11)

4 Bestemmelser til arealformål
Gi ntdvendige bestemmelser for de enkelt arealformålene i planene
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4.1 Beeyggelse og anlegg

4.1.1 Felleseestemmelser for eeeyggelse og anlegg (felt x, x, x, etc.)

Bestemmelser som gjelder særskilt for alle områder for bebyggelse og anlegg, kan 
eksempelvis omfatee

Ae Grad av utnytng
Henvisning tl plankartet, tall trenger vanligvis ikke å stå i bestemmelsenee 

Be Uteoppholdsareal og lekeplasser

Ce Parkering og sykkelparkering

he Renovasjon

4.1.2 Arealformål (elokk, eneeoliger, konsentrert småauseeeyggelse osv.)

Bestemmelser som gjelder særskilt for enkelte felt, alene eller lere sammen, kan 
eksempelvis omfatee 

Uforminge type bebyggelse, plasseringsmtneretning, takformsbyggehtyde
(Saltak skal bestemmes med makse mtne- og gesimshtyde, Pultak med makse tvre og 
nedre gesimshtyde, lat tak med makse tvre gesimshtyde),  material- og fargebruk, 
andre krav om uforminge

Boligkvalitete antall og boligsammensetningssttrrelse, andre forhold knytet tl 
byggegrenser, miljtkvalitet, samfunnssikkerhet og verneverdier som gjelder detesdisse 
byggeområdende spesielt

Funksjons- og kvalitetskrave adkomst, hensyn tl eksisterende vegetasjon og terreng

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.2.1 Felles eestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Bestemmelser som gjelder særskilt for alle områder kan eksempelvis omfatee

Ae Uforming
For eksempel krav tl opparbeidingen

Be Funksjons- og kvalitetskrav
For eksempel stgningsforhold, krav tl typ dekke

Ce Unntak fra stknadsplikt eter plan- og bygningslovens    20-6 og 20-7

he hokumentasjonskrav

Ee Juridiske linjer, eksempelvis sttyskjerm, stttemur, sikringsgjerde
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4.2.2 Arealformål (Kjørevei, fortau, gang- og sykkelvei, annen veggrunn, 

parkering osv.)
Bestemmelser som gjelder særskilt for enkelte felt, alene eller lere sammen, kan 
eksempelvis omfatee

Ae Uforming (arealbruk)

Be Funksjons- og kvalitetskrav (Stgningsforhold, krav tl dekke, frisikt)

Ce Trafkkregulerende tltak (krav tl fartsdempende tltak)

he Parkeringsbestemmelser

Ee Om området skal være ofentlige eller felles (dete fremkommer som otest av 
plankartet)e 
For fellesområder angis hvilke eiendommer eierfellesskapet omfatere

4.3 Grønnstruktur

4.3.1 Felleseestemmelser for grønnstruktur

Bestemmelser som gjelder særskilt for alle områder for grtnnstruktur, kan eksempelvis 
omfatee

Ae Arealbruk

Be Krav og vilkår tl opparbeiding

Ce Funksjons- og kvalitetskrav

he hokumentasjonskrav
Eksempelvis krav om landskapsplan

4.3.2 Arealformål

Bestemmelser som gjelder særskilt for enkelte felt, alene eller lere sammene

4.4 Forsvaret

4.5 Landeruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

4.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilaørende strandsone
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4.7 Komeinerte aovedformål

5 Hensynssoner
Gi ntdvendige bestemmelser tl planens hensynssoner slik at hensynssonene får retslig 
innholde

5.1 Sikrings-, støy- og faresoner
Krav eller forbud for å ivareta sikkerhet og avverge fare

5.2 Særlige krav til infrastruktur
Nærmere angite ltsninger for infrastruktur

5.3 Særlige aensyn til landeruk, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 
eevaring av naturmiljø eller kulturmiljø
Som angir hensyn ogseller ftlger opp vedtate sektorplanere Om tlretelegging for eller 
begrensning av ferdsele Om bruk og verne

5.4 Båndlagte områder eller eåndlegging i påvente av vedtak
Rådighetsbegrensninger som gjelder inntl forvaltningsvedtak er gjorte Hvilke 
tltaksvirksomheter som er tllat eller forbudt i henhold tl båndlegging eter annen love

5.5 Krav om felles planlegging
Krav om områder skal planlegges samlet (bare aktuelt i områderegulering)e

6 Bestemmelser til eestemmelsesområder
Gi ntdvendige bestemmelser tl planens bestemmelsesområder slik at områdene får et 
retslig innholde

6.1 Bestemmelser til eestemmelsesområde (område #x, #x)   
Bestemmelser og eller retningslinjer særskilt knytet tl et avgrenset områder innenfor et, 
eller på tvers av lere arealformåle 

7 Rekkefølgeeestemmelser
Alle rekkeftlgebestemmelser som gjelder fr planområdet samles i dete kapitlete
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7.1 Før opprettelse av eiendommer (felt x, x, x)

7.2 Før rammetillatelse

7.3 Før igangsettingstillatelse

7.4 Før eeeyggelse tas i eruk (erukstillatelse)

7.5 Rekkefølge i tid
Typisk gjelder dete hvilke utbyggingsområder (felt) som skal bygges ut i hvilken 
rekkeftlgee

7.6 Annet rekkefølgetema
Eksempelvis bruk av matrise for å angi hvilke rekkeftlgebestemmelser som gjelder for 
hvilke felt for å gi god oversikt over rekkeftlgebestemmelser i omfatende planere 

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom aenvisning i 
eestemmelsene
Eksempel på slike dokumenter kan være illustrasjonsplan eller geoteknisk rapporte hisse 
listes opp her med navn og datoe Allerede vedtate planer skal ikke tas med her (feekse 
kommuneplanerskommunedelplaner)e 

   

PLANBESTEMMELSER
   Detaljregulering for et felt på Alta sentrum
   
Planident: 5403-20xxxxxx Vedtaksdato:
Arkivsak: 2021/xxxx Dato ofentlig ettersyn/slutteeaandling:
  Dokumentdato: 09.02.21

   

1 Planens intensjon
hetaljreguleringen skal legge tl rete for en utnytelse av området tl en kombinasjon av 
boligsforretningskontor, i tråd med Områdeplan for Alta sentrume
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Som grunnlag for planforslaget er det utarbeidet to mulige utbyggingsalternatvere

he ulike kombinerte formålene planen åpner for, tar utgangspunkt i to 
utbyggingsalternatve Utbyggingsalternatvene er utarbeidet av Arkitekter AS og er hereter 
kalt alternatv s og alternatv 2e 

 Alternatv s beskriver et forretningsbygg i 2 etasjer med boliger i 3e og 4e etasjee het
tlretelegges for gode bokvaliteter i form av private og felles uteareal samt 
tlhtrende lekearealer for alle enheter, på taket av forretningsetasjenee het åpnes 
for et parkeringsanlegg i kjeller av byggete I tllegg fokuseres det på en helhetlig 
ltsning mtp gatebruk og kjtremtnstere

 Alternatv 2 beskriver et forretningsbygg i 2 etasjer med kontor i 3e etasjee het 
åpnes for et parkeringsanlegg i kjeller av byggete I tllegg fokuseres det på en 
helhetlig ltsning mtp gatebruk og kjtremtnster, som forholder seg tl 
naboeiendommer og tlgrensende trafkkltsningere

Ved utbygging av området vil utbygger velge enten en kombinasjon med bolig og forretning
eller forretning og kontore

8 Felles eestemmelser for aele planområdet

8.1 Universell utforming
Utearealer skal være universelt uformete Alle anlegg, bebyggelse og uterom skal uformes 
slik at tlgjengeligheten blir ivaretat eter prinsippet om best mulig tlgjengelighet for allee

8.2 Terrengeeaandling
Bygge- og anleggsarbeider skal gjennomftres med minst mulig synlig terrenginngrep med 
hensyn tl landskap og grtntarealere

8.3 Stedlig vegetasjon
Ae Stedlig vegetasjon skal framstå i mest mulig opprinnelige form eter utbygginge 

Be Vegetasjon i ubebygd areal skal holdes i en stand som ikke virker praktsk eller estetsk 
skjemmende for omgivelsenee

Ce Ved beplantning eller revegetering av området skal det benytes busker og trær med lite
pollenutslippe

he het er ikke tllat å  ferne furuvegetasjon eller annen representatv, stedegen vegetasjon 
uten at dete er vurdert og godkjent gjennom samtykke fra lokalt skogoppsyne

8.4 Estetisk utforming
Ae Tiltak eter planen skal uftres i tråd med retningslinjer git i kommunens vedtate 

byggeskikkveiledere 

Be Materialer av god kvalitet skal legges tl grunn både for bygg og utomhusanlegge 

Ce Material- og fargebruk skal harmonere med tltakets funksjon og omgivelsere 

he hetaljer skal være gjennomarbeidedee 

Ee Bebyggelse med tlhtrende anlegg innenfor planområdet skal ha en material- og 
fargebruk som skaper et helhetlig utrykk for områdete 
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8.5 Støy
Gjeldende grenseverdier for innendtrs og utendtrs stty skal overholdes, jf T-s442e

 

9 Bestemmelser til arealformål
9.1 Beeyggelse og anlegg

9.1.1 Bolig/forretning/kontor (BKB1)

Ae Arealbruk
Området har privat eierform og er avsat tl bolig-, forretning- og kontorbebyggelse med 
tlhtrende anlegge 

het tllates parkering på plan 0, forretning på plan s og 2, samt bolig på plan 3 og 4e 
Alternatvt tllates parkering på plan 0, forretning på plan s og 2, samt kontor på plan 3e 
het tllates inntl s7e000 m2 forretning og 2e250 m2 bolige Alternatvt tllates inntl s7e000 
m2 forretning og 2e500 m2 kontore Alle arealer BRAe Ved utbygging av kombinasjonen 
boligsforretning tllates inntl 2s boligere Antallet tllates tkt dersom det fremlegges 
ntdvendig dokumentasjon vedrtrende parkering, sykkelparkering, uteopphold og leke

Be Byggegrenser 
her byggegrensene ikke er synlige i plankartet, sammenfaller disse med formålsgrensere

Bebyggelsen over plan 2 skal minimum være inntrukket 3 meter fra gesimse Unntaksvis 
tllates heishus etablert nærmere gesimse

Ce Varelevering
Langs kjtreareal tl varemotak tllates det oppftrt rekkverke

he Estetsk utorming
Bebyggelsen skal ha lat take For mindre anlegg og detaljer, som feekse overdekket 
inngangspart, sykkelparkering og lignende, tllates en friere takuforminge het skal være 
variasjon og bruk av forskjellige materialer og farger i fasadene

Fasaden i ftrste etasje ved hovedinngang skal ha et åpent og let utrykk, og være 
tlpasset den publikumsretede virksomheten som lokaliseres here

Ved ombygging skal eksisterende fasader oppgraderes slik at bygget som helhet 
framstår med god byggeskikke

Ee Leilighetstyper
het skal sikres en variasjon i leilighetssttrrelsere

Fe Parkering
For boliger innenfor området skal det minimum være s parkeringsplasser og 2 
sykkelparkeringer pre boenhete For forretnings- og kontorarealer innenfor området skal 
det minimum være s parkeringsplass og s,25 sykkelparkeringer pre s00 m2e Minimum 5%
av totalt antall biloppstllingsplasser skal være uformet som HC-plassere Bilparkering for 
beboere og ansate skal ltses som kjellerparkeringe
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Ge Sykkelparkering
Sykkelparkering skal være tlgjengelig både på bakkeplan og i kjellersbode

He Fjernvarme
Bebyggelsen skal tlkobles ofentlig  fernvarmeanlegge

Ie Trafo
Trafoer tllates integrert i tvrige bebyggelsee

Je Adkomst
For beboere, kunder og gjester viae f_SVs og f_SV2e
For varelevering viae f_SV2e

Ke Kjøreveg innenfor området
Skal etableres med fast dekke, skiltng og merking ihte kommunal veinorm, samt 
belysning ihte kommunal veilysnorme

Le Gangarealer innenfor området
Gangarealer mot fasade skal etableres slik at det oppnås trinnfri adkomst fra gateplan 
inn tl se etasjee he skal etableres med kantstein i granit mot kjtreveg og med en 
nedsenket htyde mot fotgjengerovergangere Gangarealer skal uformes ihte kommunal 
veinorme

Kjtreadkomster, kjtreveger og gangforbindelser innenfor BKBs etableres i hehete 
prinsippene som framgår av illustrasjoner, situasjons- og utomhusplan vedlagt 
plandokumentenee

Me  Uteoppholdsarealer
het tllates etablert takterrasser på plan 3e For boliger innenfor planområdet skal det 
være minimum 20 m2 felles uteareal og minimum 3 m2 privat uteareal pr boenhete 
Arealkravet knytet tl felles uteareal kan reduseres ved en forholdsmessig tkning av 
privat uteareale het skal sikres best mulig lokalklima på uteoppholdsplasser, herunder 
skjerming mot sjenerende vind, nedbtr og sntdrife

Ne Lekeplass
het tllates etablert småbarnslekeplass på plan 3e Opparbeidelse av småbarnslekeplass 
skal skje ihte kommunes norm for lekeplassere

9.1.2 Bolig/forretning (BKB2)

Ae Området har privat eierform og er avsat tl bolig- og forretningsbebyggelse med 
tlhtrende anlegg
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9.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

9.2.1 Felles eestemmelser 

Ae Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal etableres i tråd med «forskrif om 
kommunal veinorm i Alta kommune»e

Be Belysning skal etableres i hhte Alta kommunes veilysnorme

9.2.2 Veg (f_SV1) 

Området etableres som felles adkomst tl BKBs og eiendom 28sss7e

9.2.3 Veg (f_SV2)

Området etableres som felles adkomst tl BKBse 

9.2.4 Fortau (o_SF1-2)

Ae Områdene er avsat tl ofentlig fortaue

Be Fortau etableres med kantstein i granit mot kjtrevege het vises for tvrig tl kommunal 
veinorme

9.2.5 Fortau (f_SF3-4)

Ae Områdene er avsat tl felles fortaue

Be Fortau etableres med kantstein i granit mot kjtrevege het vises for tvrig tl kommunal 
veinorme
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9.2.6 Annen veggrunn – teknisk anlegg (o_SVT1)

Ae Innenfor områdene tllates det grtfer, skjæringer, fyllinger, sttyvollerssttyskjermer, 
stttemurer og tekniske anlegge

Be Vegskjæringer og -fyllinger skal tlsåes eller behandles på en annen tltalende måtee

Ce Ev mur skal uformes med trekk fra bebyggelsen innenfor BKBs eller andre 
identtetsbærende elementer i nærområdete

he Naturlige forekomster av trevegetasjon innenfor området skal bevares i sttrst mulig 
grade

10 Rekkefølgeeestemmelser
10.1 Før igangsettingstillatelse

Ved stknad om igangsetngstllatelse skal det framlegges dokumentasjon på at 
grunnforholdene er tlfredsstllende, og på geoteknisk prosjekterte ltsningere 

10.2 Før eeeyggelse tas i eruk (erukstillatelse)
Ae het kan ikke gis brukstllatelse for boliger innenfor BKBs ftre

 Tilhtrende arealer for uteopphold og lek er etablerte

 Tilstrekkelig sttydempende tltak er etablert, eksempelvis ihte sttyberegningsnotat 
s0204833-RIA-NOT-00se

Be het kan ikke gis brukstllatelse tl bebyggelse innenfor BKBs ftre

 Adkomster og kjtreveger som vist i vedlegg ss er opparbeidete 

 Felles adkomst tl halebakken med tlhtrende fortau, jfe felt FA6 i 
Områderegulering for Alta sentrum, som vist i vedlegg ss er opparbeidete

 Gangforbindelser som vist i vedlegg ss er opparbeidete

 Ntdvendig kommunalteknisk infrastruktur er etablert og ferdigstlte

 Etablert  fernvarmeanlegg tlkoblese

 Rekkverk langs vegkant ved varemotak i område BKBs er etablert ihte Statens 
vegvesen Håndbok Ns0se

10.3 Rekkefølge i tid
Ae Bensinpumpen på eiendom 28sss7  fernes ftr adkomsten ved Bjtrn Wirkolas vei 

etablerese

Be Bebyggelsen tllates oppftrt i lere etappere

Vedlegg med juridisk virkning
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