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NOTAT OPPSTARTSMØTE – REGULERINGSPLANARBEID 
BERGENHUS, GNR. 164, BNR. 948 MFL., NEDRE NYGÅRD, DELER AV KVARTAL 16C 
_________________________________________________________________________ 
 

Møtedato:  14.1.2016 

Møtedeltakere - 

Forslagsstiller: Lars Hillesgate Eiendom AS 
   v/ Martin og Svein M Sæle, Harald Aase og Nils J Sylta 

Plankonsulent:  Ard Arealplan AS 

v/ Kari Johannesen og Jan Espen Vik 

Kommunen: Stein Hustveit, seksjon private planer (møteleder) 

Håkon Færø, seksjon private planer 

Åge Vallestad, seksjon byggesak 

Jonatan Krzywinski og Tone Takvam, Byantikvaren 

Andre: Randolph Miles og Tor Lund, LPA arkitekter 

 Erlend Hofstad, Hordaland fylkeskommune 

 Unn Jenny Utne Kvam, Statens vegvesen 
_________________________________________________________________________________ 

 

1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 

 Videreføring og utvidelse av eksisterende treningssenter 

 Bolig 

 27 nye boenheter 

 Spesielle utfordringer: 

o Byggehøyder, jf. gjeldende plan 8200000 Nedre Nygård § 2.3.2 

 

2.0 FAGETATENS KONKLUSJON 

2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Jf. kommentarer gitt nedenfor. 

 

2.2 Konsekvensutredning (KU) 
(konkluder vedr. KU utfra forslagsstillers notat, samt ev. innhentede uttalelser, oppgi aktuelle §) 

Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. 
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3.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) 

3.1.1 Gjeldende plan 

Bergen 2030 vedtatt i Bergen bystyre 240615, sak 164-15. 
 

3.2 Kommuneplanens arealdel (KPA) 

3.2.1 Gjeldende plan 

Planid Plannavn Saksnr Ikrafttrådt 

60910000 BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

2010 - 2021 

200817958 24.04.2013 

 

3.2.2 Plan under arbeid 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026. Kunngjort oppstartet 30.08.2015. 
 

3.3 Kommunedelplaner (KDP) 

3.3.1 Gjeldende plan 

Planid Plannavn Saksnr Ikrafttrådt 

15780000 BERGENHUS. KDP SENTRUM 199703814 10.12.2001 
 

3.4 Reguleringsplaner, detaljregulering 

3.4.1 Gjeldende planer 

Planid Plannavn Saksnr Ikrafttrådt Berørings-
grad 

8200000 BERGENHUS. GNR 164, NEDRE 

NYGÅRD NORD 

190710629 27.06.1994 99,6 % 

16970000 BERGENHUS. BYBANE I BERGEN, 

DELSTREKNING 2 - NYGÅRDSTANGEN 

- EDVARD GRIEGS VEI 

200208974 08.06.2004 0,4 % 

 

3.4.2 Planer under arbeid 

Arealplaner i avstand nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrense. 

Planid Plannavn Saksnr 

60800000 BERGENHUS. GNR 164 BNR 941, AGNES MOWINCKELS GATE 5 200707773 

63700000 BERGENHUS. GNR 164 BNR 865, NYGÅRDSGATEN 114 201320744 

64170000 BERGENHUS. GNR 164 BNR 726 M.FL., ENERGITEKNOLOGIBYGGET 

ALLÉGATEN 
201338995 

64040000 BERGENHUS/ÅRSTAD. BYBANEN FRA SENTRUM TIL 

FYLLINGSDALEN, DELSTREKNING 1, NONNESETER - KRONSTAD 
201423440 

 

3.4.3 Planer i nærheten 

Arealplaner i avstand nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrense. 

Planid Plannavn Saksnr Ikrafttrådt 

63040000 BERGENHUS. GNR 164 BNR 949 M.FL., LARS HILLES 

GATE 30 
201211146 18.06.2014 

18690000 BERGENHUS. GNR 164 BNR 860 OG 861 M.FL., 

NYGÅRDSGATEN 91 OG 93/JOHANNES BRUNS GATE 

16 

200509837 22.10.2014 

15540000 BERGENHUS. NYGÅRDSTANGEN 199702218 21.06.1999 

5020000 BERGENHUS. LARS HILLES GATE 28-32 - 30.07.1979 

5870000 BERGENHUS. VESTRE STRØMKAIEN 10 M.FL. - 10.05.1982 

16970001 BERGENHUS. BYBANE I BERGEN, STREKNINGEN 

BYSTASJONEN - NEDRE NYGÅRD - BJØRNSONS GATE 
200717042 28.01.2008 

11640000 BERGENHUS. NYGÅRDSHØYDEN, OPPKJØRSEL TIL 

NYGÅRDSHØYDEN, UTVIDELSE AV NYGÅRDSGATEN 
- 05.04.1968 

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=60910000&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200817958
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=15780000&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=199703814
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=8200000&kildeid=1201
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=16970000&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200208974
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=60800000&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200707773
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=63700000&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201320744
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=64170000&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201338995
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=64040000&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201423440
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=63040000&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201211146
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=18690000&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200509837
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=15540000&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=199702218
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=5020000&kildeid=1201
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=5870000&kildeid=1201
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=16970001&kildeid=1201
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200717042
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?planid=11640000&kildeid=1201
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3.5 Kulturminnegrunnlag 

3.5.1 Kommunedelplan Sentrum 
 

3.6 Temaplaner 

3.6.1 Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011 

3.6.2 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 - 2017 

 

 

4.0 FAGETATENS KOMMENTARER 

Med fokus på tema der fagetaten har konkrete krav eller anbefalinger, er skeptisk, eller 

tema som krever utredninger eller avklaringer. 

For mer generelle krav, vises til etatens kravspesifikasjon. 

4.1 Generelle betraktninger 

4.1.1 Prosess 

4.1.1.1 Eiendommen er regulert til forretning/kontor. Bolig innebærer en 

formålsendring. Formålsendringer faller ikke inn under kriteriene 

for behandling etter plan- og bygningsloven (pbl) § 12-14 som 

mindre endring, jf. Miljøverndepartementets Lovkommentar til 

plandelen av ny plan- og bygningslov, datert 1. juli 2009. 

4.1.1.2 Med henvisning til kravet om bebyggelsesplan som følger av 

gjeldende plan 8200000 Nedre Nygård § 2.3.6 gjøres det 

oppmerksom på at bebyggelsesplan er en plantype som 

forekommer i plan- og bygningsloven av 1985, og er i ny plan- og 

bygningslov av 2009 erstattet av reguleringsplan med 

detaljregulering. Det tilsier også at et eventuelt planforslag som 

faller inn under gjeldende reguleringsplans bestemmelse § 2.3.6 

skal behandles etter pbl. § 12-11 og ikke samme lovs § 12-14. 
 

4.2 Formål 
(egnethet, gjeldende planer) 

Planområdet er i KDP Sentrum vist med blandet sentrumsformål. Bolig er per 

definisjon et sentrumsformål. Hovedprinsippet for funksjonsblandingen er 

publikumsrettede virksomheter på gateplan, kontorarbeidsplasser i mellom-

etasjene og boliger i de øverste etasjene. I forhold til gjeldende overordnete 

bestemmelser er det utfordringer med hensyn til blant annet kravene til 

uteoppholdsareal og kvaliteten på disse, luftkvalitet, parkering og støy. Statens 

vegvesen stilte av den grunn spørsmål ved eiendommens egnethet til boligformål. 

 

Områdebetraktninger 

4.3 Områdebetraktninger 
(fremtidig utvikling av området, infrastruktur, grønnstruktur, senterområde, områderegulering) 

Det fremgår av punkt 20.2-3 i bestemmelsene til KPA 2010 at reguleringsplaner 

skal omfatte alle tilstøtende byrom (plasser, allmenninger, gater og parker). 

Bebyggelsen skal gis en urban utforming med klart definerte byrom og ha 

sammenhengende fasadeliv. Av bestemmelsenes punkt 20.4 fremgår at ved alle 

byggeprosjekter skal det beskrives hvilke nye bruksmessige og visuelle kvaliteter 

som tilføres omgivelsene og tilstøtende byrom. 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9671/article-101239
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
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Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 

4.4 Arkitektur, estetikk og kvalitet 
(form, struktur, funksjon, uttrykk, forholdet til stedet/landskapet/strøkskarakteren) 

Nye tiltak, bygninger og anlegg skal tilfredsstille kravene vedrørende byforming 

og arkitektur som følger av punkt 6 i bestemmelsene til KPA 2010. 
 

4.5 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 
(gjeldende planer, presedens) 
Det følger av gjeldende plan 8200000 § 2.3 Etasjetall, byggehøyde og utforming 

at for nybygg skal gesimshøyden varieres mellom maksimum 14,5 m og 16,5 m 

over laveste gatenivå i kvartalet. Mønehøyde/takoppbygg tillates inntil 5 m over 

gesimshøyde. Takvinkelen skal ikke overstige 45 grader. Takterrasser kan bare 

tillates dersom de gis en tiltalende utforming som harmonerer med bygningen og 

strøket for øvrig. 

Av § 2.3.6 fremgår at for nybygg i kvartal 16c kan det åpnes for høyre utnyttelse 

enn angitt foran under forutsetning av at kvartalet (16c) inngår i en enhetlig 

samlet utbygging. Det stilles da plankrav bebyggelsesplan etter pbl 1985 § 28, og 

det kreves modell i 1:200 medtatt omkringliggende bebyggelse. 
 

4.6 Energiløsninger 
(fjernvarme, passivhus, plusshus, takform, beliggenhet) 

Eiendommen er berørt av konsesjonsområdet for fjernvarme i Bergen, jf. lokale 

forskrifter 2006-12-11-1684 og 2009-06-22-1045 som er hjemlet i pbl 1985 § 66a. 

 

Forslagsstiller utfordres til å legge opp til fremtidsrettete løsninger som gjerne går 

ut over de krav som følger av gjeldende lovverk, i den hensikt å redusere 

energiforbruket til et minimum. 
 

Grønnstruktur og landskap 

4.7 Biologisk mangfold 

Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

Det vises også til punkt 11 i bestemmelsene til KPA 2010. 
 

4.8 Uteoppholdsarealer 
(felles, privat, mengde, kvalitet) 

Det følger av § 3.4 i KDP Sentrum at det ved nybygg eller bruksendring til bolig 

skal opparbeides felles uteoppholdsareal på minst 4 m² per boenhet i områder vist 

med blandet sentrumsformål. For kvalitetskrav vises til punkt 10 i bestemmelsene 

til KPA 2010. Det må dokumenteres at kravene tilfredsstilles. 

Det ses for øvrig ikke bort fra at pågående rullering av kommuneplanens arealdel 

vil medføre at det vil bli lempet på kravene. Uavhengig av eventuelle minimums-

krav bør målsettingen være å legge til rette for mest mulig uteoppholdsareal med 

best mulig kvalitet. 
 

Samferdsel 

4.9 Trafikk  
(sikkerhet, fremkommelighet, veistandard, adkomst, stigning, kollektivtilgjengelighet) 

Både Lars Hilles gate og Nygårdsgaten er fylkesveier som driftes av Statens 

vegvesen. Dagens situasjon med begrenset trafikk i Lars Hilles gate er midlertidig 

grunnet pågående byggearbeider i Lars Hilles gate 30 (Bergen Media City). 

Tiltakene er ment å være ferdigstilt i løpet av 2017. 

Ved utarbeidelse av planforslaget må det tas utgangspunkt i normalsituasjonen. 
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Uavhengig av hvilken parkeringsløsning som velges for bil, må tilkomst og 

parkering for varelevering, flyttebiler og lignende avklares. 
 

4.10 Parkering 
(behov, norm, kantparkering, soneparkering) 

Parkeringsdekningen skal i utgangspunktet være i henhold til 

parkeringsbestemmelsene P1, jf. punkt 15 i bestemmelsene til KPA 2010. 

Men alt tyder på at pågående rullering av kommuneplanens arealdel vil medføre at 

kravet til parkeringsdekning vil bli (vesentlig) redusert hva gjelder biler. Det vil 

imidlertid fortsatt være et krav til sykkelparkering, og det er ikke usannsynlig at 

det kravet ved blir skjerpet ved rulleringen av kommuneplanens arealdel. 
 

4.11 Gang- og sykkeltrafikk 
(skoleveg, snarveier til kollektiv, tverrsnitt, sykkelparkering) 

Området rundt bybanestopp Nygård er et viktig møtepunkt mellom gående og 

syklende, bil, buss og bane som fordrer gode løsninger for brukerne. 
 

Barn og unge 

4.12 Skole og barnehage 
(kapasitet, behov for nye tomter) 

Skal kommenteres i alle saker.  

Bergenhus bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning. 

Når det gjelder skole, vises til skolebruksplanen for 2011 – 2024 vedtatt i bystyret 

13.12.2010, sak 302/10. 
 

4.13 Barn og unges interesser 
(barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) 

Skal kommenteres i alle saker. For info vedrørende barnetråkk; se  

http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Prosjekter/Barnetrakk/  

Tradisjonelt barnetråkk er ikke nødvendig. 
 

Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

4.14 Kulturmiljøer 
(områder hvor kulturminner inngår i en større helhet; bygningsmiljøer) 

Planområdet ligger innenfor hensynssone 234 Bevaring kulturmiljø, jf. 

retningslinje § 27.3.5 i KPA 2010. 

 

Det har vært en fredningssak knyttet til eiendommen. Denne er nå avsluttet. Det 

fremgår av Hordaland fylkeskommune sitt vedtak at prosessen har vært lang, og at 

man har kommet til enighet om hvor mye bygningen tåler av utbygging. 

Byantikvaren kommer til å følge fylkeskommunens anbefaling. 

Det er ikke behov for en utfyllende kulturminnedokumentasjon av eksisterende 

bygning i seg selv, men det bør utarbeides en dokumentasjon av bygningen sett i 

sammenheng med dens omgivelser, jf. punkt 12 i bestemmelsene til KPA 2010. 

 

For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon; 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 
 

Risiko og sårbarhet 

4.15 Risiko og sårbarhet (ROS) 
(særlige ROS-tema, jf. bestemmelse i KPA) 

Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA 2010.  

For metodekrav i denne forbindelse vises til NS 5814 Krav til risikovurderinger. 

 

http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Prosjekter/Barnetrakk/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
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Bergen bystyre vedtok i møte 20.03.13, sak 54-13, akseptkriteriene for ROS-

analyse til KPA. http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp 
 

4.16 Forurensning 
(luft, grunn, vann) 

Gjeldende forskrifter må overholdes. 

Planområdet ligger innenfor gul sone luftkvalitet. 

Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde 1. Anført problem er byjord. 
 

4.17 Støy 
 (sone, type skjerming) 

De deler av planområdet som vender mot Lars Hilles gate og krysset mellom Lars 

Hilles gate og Nygårdsgaten, ligger i henhold til T-1442 i rød sone for støy 

veitrafikk. De delene som ligger vendt mot Nygårdsgaten, ligger i gul sone. Jf. 

bestemmelsene § 27.1.1 og § 13 i KPA 2010. 

 

Ved rød støysone skal det dokumenteres at «luftkvalitet innendørs og på utendørs 

oppholdsareal blir tilfredsstillende.», jf. punkt 13 i bestemmelsene til KPA 2010. 
 

Nærmiljø 

4.18 Naboforhold 
(sol, utsikt, innsyn, støy) 

Konsekvenser skal utredes. 
 

4.19 Levekår 
(leilighetsstørrelser, bokvalitet, min.løsninger, avbøtende tiltak) 

Planområdet ligger i levekårssone Sentrum. 

Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.9 (best) til 9.1 (dårligst) er 7.0. 

Tiltaket som følger av planforslaget, bør gjennom sin funksjon og utforming «gi» 

noe igjen til byen og derigjennom bidra til å bedre miljøet. 
 

4.20 Bygge- og anleggsperioden 
(støy, trafikksikkerhet, riggområde) 

Planområdets beliggenhet tilsier at det allerede tidlig i prosessen bør ses på både 

begrensninger og muligheter hva gjelder rigg- og sikringsbehov i 

anleggsperioden. Dette gjelder ikke minst dersom det er behov for midlertidig 

riggareal utenfor egen eiendom. En aktuell kontaktperson i denne forbindelse er 

Linda Hjelmeland hos Statens vegvesen. 
 

Helse 

4.21 Universell utforming 
(stigning, boenheter) 

Kravene som følger av TEK10 og Norsk Standard 11005:2011 Universell 

utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, gjelder. 
 

Kommunaltekniske anlegg 

4.22 Vann og avløp, overvannshåndtering 
(uttalelse fra VA-etaten) 

Behovet for en VA-rammeplan bør avklares med VA-etaten så tidlig som mulig i 

prosessen. En eventuell VA-rammeplan skal sendes til VA-etaten for uttalelse og 

være komplett før planforslaget sendes til 1. gangs behandling. 
 

http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
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4.23 Renovasjon 
(løsning, lokalisering) 

Planområdet ligger innen for bossnettets grønne sone. Grønt nett har planlagt 

byggestart i løpet av inneværende år. Driften er planlagt oppstartet i slutten av 

2017. 
 

Reguleringsbestemmelser 

4.24 Rekkefølgekrav 
(aktuelle, sannsynlige) 

Det må avklares gjennom planprosessen hvorvidt rekkefølgebestemmelser er 

aktuelt, men i utgangspunktet er det ikke usannsynlig med en bestemmelse som 

sikrer et forholdsmessig bidrag til opprustning av byrommet rundt krysset Lars 

Hilles gate/Nygårdsgaten. 
 

4.25 Utbyggingsavtaler 
(pågående arbeid) 

Der rekkefølgekrav legger til rette for det, vil det være mulighet for å inngå 

utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. 
 

Kart 

4.26 Eiendomsforhold 
(uklare grenser, eierforhold, kartforretning) 

Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av plan-

prosessen og fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå 

med veiledning i dette arbeidet. 
 

4.27 Planavgrensning 
(tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder, utvidelser som ikke medtas ved gebyrfastsettelse ) 

For å sikre uteoppholdsarealer med 

best mulig kvalitet anbefaler Statens 

vegvesen å utvide planområdet slik at 

også arealet som i gjeldende plan er 

regulert til friområde (FO), omfattes 

av planområdet. 

 

Eksisterende bygning har en stor 

innvirkning på byrommet i sør. 

Fagetaten anbefaler derfor at plan-

grensen utvides til å omfatte deler av 

Lars Hilles gate og Nygårdsgaten (vist 

med rød strek på skissen til høyre), og 

at kryssområdet bearbeides for å 

redusere trafikkarealet der det er 

mulig, og at oppholdskvalitetene 

forbedres. 

 

Figur 1. Fagetatens forslag til planområde. 
Vist med rød strek

 

Hvorvidt det faktisk er mulig å redusere trafikkarealet med dagens strømmer av 

fotgjengere, syklister, busser, bybane og biler gjennom kryssområdet, må avklares 

gjennom planarbeidet. Statens vegvesen og Bybanen AS må involveres i disse 

avklaringene. 

 

Planområdet ligger i et område med digitale reguleringsplaner. Vektordata for 

aktuelle planer i området kan bestilles hos: gis@bergen.kommune.no 

mailto:gis@bergen.kommune.no
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Diverse 

4.28 Tidligere saker 
(arkivsøk, plan og byggesak) 

Byggesak 200414322. Avslag 

Byggesak 200819723. Midlertidig brukstillatelse gitt 30.5.2012. 

Ferdigattest ikke omsøkt 

Byggesak 201528680. Forhåndskonferanse avholdt 3.11.2015. 
 

4.29 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Bergenhus, gnr. 164, bnr. 948 mfl., Nedre Nygård, deler av kvartal 16c. 

Arealplan-ID (tildeles etter kunngjøring planoppstart) 
 

 

Fremdrift 

4.30 Kunngjøring planoppstart  
(ev. avklaringer før planoppstart) 

Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid 

kunngjøres. 

 

Før kunngjøring planoppstart, se etatens nettsider. 

Notatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen 

med de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. 

Aktuelle høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste på nett. Det er særlig 

viktig at kommunen ALLTID varsles via de 3 oppgitte e-post adressene med de 

oppgitte vedleggene. Dette er helt avgjørende for at plansaken skal bli riktig 

registrert i Bergen kommunes saks- og GISsystemer. 
 

4.31 Undervegsmøte 
(underlag til undervegsmøte) 

For bestilling av undervegsmøte, se etatens nettsider. 

Undervegsmøtet er et viktig møte i planprosessen. Følgende forhold blir tatt opp: 

• Uttalelser og merknader til planoppstart 

• Hovedproblemstillinger 

• Plangrep 

• Medvirkning 

• Planmateriell til 1. gangs behandling 

• Fremdrift 

 

For å sikre et konstruktivt møte, er det viktig at det innsendes nødvendig underlag 

(enkle kart/skisser) som belyser hovedproblemstillingene og viser forslag til valg 

av plangrep. Det skal ikke utarbeides/innsendes detaljerte kart/tegninger på dette 

stadiet i planprosessen. 

 

Alt materiell som skal legges til grunn for møte, må være fagetaten i hende senest 

1 uke før møte skal avholdes. 
 

4.32 Parallell saksbehandling 
(jf. pbl §§ 1-7, 12-15 og 21-4) 

Nabovarsel i forbindelse med byggesøknad kan sendes når planforslaget har vært 

til behandling i komité for miljø og byutvikling. Det er først da man får en klar 

indikasjon på hva som er den politiske holdningen til forslaget. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
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4.33 Saksbehandlingstid 
(jf. Pbl §§ 12-10 og 12-12) 

Som en konsekvens av Pbl 12-10, tredje ledd og 12-12, første ledd skal 

planforslaget i prinsippet være avklart før saken legges ut til offentlig ettersyn. 

Dette fordrer at planforslaget leveres mest mulig komplett og i samsvar med 

føringer som følger av overordnet plan, herunder kommuneplanens arealdel. 

Alternativt må det påregnes lenger saksbehandlingstid i forbindelse med 

2.gangsbehandlingen, også ut over de seks tilleggsukene som fremgår av Pbl 12-

10, tredje ledd. 

 

 

5.0 UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER 

5.1 Statlige planretningslinjer/Rikspolitiske retningslinjer 

5.1.1 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

5.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

5.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 
 

5.2 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer  

5.2.1 Arealpolitiske retningslinjer 

5.2.2 Regional plan for attraktive senter i Hordaland 

 

http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/planlegging/Kommuneplanlegging/Arealpolitiske-retningsliner-ny/
http://www.hordaland.no/PageFiles/61727/Regional%20plan%20for%20attraktive%20senter%20i%20Hordaland.%20Plandokument-web.pdf
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VIKTIG INFORMASJON 
 
Oppstartsmøte I henhold til plan- og bygningslovens (Pbl) § 12-8 er det krav om avholdt 

oppstartsmøte før planoppstart kunngjøres. Fagetatens tilbakemelding etter 

oppstartsmøte utgjør etatens foreløpige vurderinger basert på opplysninger som 

forelå på møtetidspunktet, eventuelt er det inntatt avklaringer gjort i etterkant 

av møtet. 
 

Eventuelt nytt  

oppstartsmøte 

 

 

 

 

Fagkyndighet  

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter 

avholdt oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før 

kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke 

er mottatt innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt 

gebyr for oppstartsmøte. 
 

Pbl krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dette forutsetter 

bl.a. at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse. 
  

Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 

vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Fremdrift/Dialog Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per tlf. og e-post, anbefales min. ett 

undervegsmøte. 
 

Gebyr Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens 

nettsider. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert 

gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøtet og ett underveismøte betales samlet, 

jf. gebyrregulativets § 2-5. 

__________________________________________________________________________________ 
 

For eventuelle spørsmål kan gruppeleder kontaktes på telefon 5556 6239, eller e-post 

Stein.Hustveit@bergen.kommune.no. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201535322. 

 

ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER 

 

****** NB!! Ikke slett / skriv / kopier / lim inn her!!     ***** 

***** Her settes den elektroniske godkjenningen inn!! ***** 

*****                                                                                  ***** 

 

 
Kopi: Lars Hillesgate Eiendom AS, Torangsvåg, 5384 TORANGSVÅG 

 

Vedlegg: 
Fremdriftsplan 

Prinsipper for utarbeiding av VA-rammeplan 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65814
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner

