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NOTAT ARBEIDSMØTE – REGULERINGSPLANARBEID 
FANA, GNR. 96 BNR. 307 MFL. FANASTØLEN OG FANAÅKEREN 

BOLIGOMRÅDE 

________________________________________________________________ 
 

Møtedato:  07.09.16 

Møtedeltakere - 

Forslagsstiller: Fanastølen 18 AS, Claus Rasmussen 

     

Plankonsulent:  Ard Arealplan AS, Kari Johannesen, 

 Jan Espen Vik 

    

Kommunen: Marianne Veste, seksjon for private planer (møteleder) 

Anne Margit Bratten, seksjon for private planer    

@ 

Andre: @  
_________________________________________________________________________________ 

 

1.0 BAKGRUNN FOR MØTET 

Bakgrunnen for møtet var en gjennomgang av utvidet plangrense før varsel om oppstart. 

Forslagsstiller har vært i kontakt med en annen grunneier og i den forbindelse er planområdet 

utvidet. Større deler av LNF-området ved Fanastølen er også medtatt i planområdet for 

etablering av nye boliger. Dette arealet er spilt inn til rullering av KPA. 

 

2.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÈ 

2.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 

 Endret fra 30 boligenheter til 44+40 stk 

 Rekkehus er tatt ut og erstattet med tomannsboliger/eneboliger 

 Nytt planområde inkluderer LNF-område og Fanaåkeren. 

 Regulerer inn en omlegging av eksisterende veg Fanastølen for bedre stigning 



Bergen kommune. Byutvikling   Saksnr. 201537704/10 

 

Side 2 av 5 

 

3.0 FAGETATENS KOMMENTARER 

For mer konkrete krav, vises til etatens kravspesifikasjon. 

 

Generelle betraktninger 

Planområdet er vesentlig utvidet i forhold til det som ble gjennomgått på 

oppstartsmøtet. Nytt planområde inkluderer Fanaåkeren og LNF-området som ligger 

mellom 96/623 og 96/307. Arealet som ligger innenfor LNF-formålet er spilt inn til 

rulleringen av KPA. I oppstartsmøtet ble dette arealet nevnt som en mulighet for 

utvidelse av boligområdet, og for ny adkomstveg inn til Fanastølen. Fagetaten var i 

denne forbindelse i kontakt med plan og geodata og de vil ikke anbefale at 

omdisponering av arealet tas i reguleringsplan, men gjennom KPA. 

Konsekvensutredning etter KU forskriften må derfor vurderes. Endring av formål for 

inneklemt areal mellom 96/96 og 96/307 kan tas gjennom reguleringsplan.  

 

Fanaåkeren ligger innenfor bebyggelse og anlegg i KPA, og fortetting skal skje i 

samsvar med KPA-pkt 23.1. I oppstartsmøtet anbefalte fagetaten oppstart av planarbeid 

da plangrepet var en moderat fortetting i henhold til strøkskarakteren. Det legges nå opp 

til 84 boenheter innenfor planområdet, og det er 54 flere boenheter i forhold til det som 

ble gjennomgått på oppstartsmøtet. Planområdet ligger ikke innenfor områder hvor en i 

hovedsak ønsker en fortetting, og eksisterende senterområde S22 kan forsvinne ved 

rullering av KPA. Fagetaten gjør derfor oppmerksom på at det kan komme merknader 

til utbyggingsomfanget. Foreløpige planskisser viser en skjematisk og tradisjonell 

bebyggelsesstruktur. Med tanke på områdets beliggenhet, som er i et utpreget 

landbruks/kulturlandskapsområde, bør det vurderes en litt mer «leken» struktur.  

 

Siden ikke Fanaåkeren var med i planen ved oppstartsmøte så er ikke dette området 

grundig gjennomgått. Fagetaten vil nedenfor belyse de tema som er ekstra viktige 

innenfor nytt planområde, og viser ellers til oppstartsmøtenotat datert 28.07.16 for 

øvrige tema.  

 

Uttale fra fylkesmannen: 

Utvidelsen vil ligge nærmere avsatt senterområde i gjeldende kpa og vil isolert sett være 

mer i samsvar med statlig planbestemmelse enn det opprinnelige oppmeldte 

planområdet i sørøst. Vi vil samtidig vise til at Fylkesmannen tidligere har signalisert at 

omfattende boligutbygging i de deler av bydelen som har et relativt svakt 

kollektivtransporttilbud og tilbud på andre daglige tjenester er i strid med statligplan-

bestemmelse som har som sentralt mål om en mer kompakt byutvikling.  

 

 

Grønnstruktur og landskap 

Fanaelven er et viktig landskapselement som må ivaretas. Det er minimum 20 m 

byggegrense til vassdraget, og det må legges til rette for gode stier mot 

Fanaparken. Det er vist en sti på illustrasjonsplan som er innlevert, men fagetaten 

anbefaler at stien blir lagt på et lavere nivå enn boligtomtene da dette blir mer 

attraktivt for allmennheten.  

 

Uttale fra grønn etat: 
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På Fanaåkeren er det to registreringer av vipe (registrert i 2014). Vipe er en 

fugleart som er knyttet til landbruksområder og som er vurdert som sterkt truet på 

norsk rødliste. Ettersom Fanaåkeren tilsynelatende ikke lenger blir skjøttet som et 

jordbruksområde er det tvilsomt om dette vil være et egnet habitat for vipe i 

framtiden. Konsekvensene for vipe og annet naturmangfold er uansett noe som må 

vurderes i det videre planarbeidet. Grønn etat mener for øvrig at 20-metersbeltet 

langs Fanaelva må opprettholdes som en ubebygget vegetasjonssone. Fanaelva er 

del av Kalandsvassdraget som er et prioritert vassdrag. 

 

Når det gjelder planområdet som omfatter Fanastøltunet, kan det virke som om 

grensene mellom LNF og byggeområde er noe kunstige i dette tilfellet, da det ene 

av de eksisterende bolighusene i området er vist som LNF område, mens resten 

ligger i byggeområde. Grønn etat kan ikke se at det er særlige grøntfaglige 

grunner til å fraråde en justering av grensen mellom LNF- og byggeområde. Vi 

mener imidlertid at summen av grønne områder ikke bør reduseres nevneverdig, 

samt at evt. stier som fører opp mot Fanafjellet må kartlegges og tas hensyn til. 
 

Samferdsel 

Det ble vist en ny løsning for Fanastølen, med en omlegging av veg for å bedre 

stigningsforholdene. Ble enighet i møtet om at fagetaten skulle ta kontakt med 

Statens vegvesen før varsel om oppstart for å diskutere plangrensen. Dette basert 

på deres uttale. Ellers har ikke fagetaten fått noe uttale fra trafikketaten knyttet til 

kommunal veg. 

 

Uttale fra Statens vegvesen: 

Vegvesenet stiller seg bak Fylkesmannens merknad knyttet til at omfattende 

boligutbygging i områder med begrenset kollektivtransporttilbud vil være i strid 

med den statlige planretningslinjen for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 

 

Når det gjelder plangrensen, så var den omtrentlig vist i e-post sendt 05.02.2016. 

Vedlagt e-post sendt 04.08.2016 ligger det kart som viser mer detaljert 

plangrense. Vi anbefaler at plangrensen før oppstart utvides i kryssområdet og 

langsetter Krokeidevegen. Statens vegvesen vil kreve trafikkøy i krysset. Det må 

også sikres nok areal til at bussholdeplassen kan oppfylle krav til universell 

utforming (plattform og lehus). Krysset må oppfylle vegnormalens krav til 

utforming. Det må også sikres areal for trygge krysningspunkter for myke 

trafikanter i tilknytning til krysset. 
 

Gangforbindelse 

Det må legges til rett for snarveier og god gangforbindelse til skolen. Det ble 

foreslått om det var mulig å legge til rette for en gangforbindelse utenfor 

planområdet ved Fanastølen.  
 

Støy 
 (sone, type skjerming) 

Deler av planområdet ved Fanaåkeren ligger innenfor gul sone for trafikkstøy. Det 

må gjennomføres en støyanalyse, og eventuelt gjennomføres avbøtende tiltak som 

gir tilfredsstillende støynivå. 

 

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

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

Det må vurderes om flom fra Fanaelven har noen innvirkning på planlagt 

bebyggelse for Fanaåkeren. Ut fra terreng vil ikke dette være noe problem, men 

det må være tema i planarbeidet. 
 

 

 
 

Utbyggingsavtaler 
(pågående arbeid) 

I møtet ble det diskutert om pågående plan Jonsokhaugen og denne planen burde 

gå sammen om en utbyggingsavtale for Fanastølen. Fremtidig planarbeid og 

prosess vil styre om dette er aktuelt.  
 

 

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

Uttale fra plan og geodata: 

Med tanke på å kunne oppnå en kontinuerlig planmosaikk med reguleringformål 

etter PBL, ville vi sett positivt på om denne delen av gbnr. 96/468 ble tatt med i 

planforslaget (signalgul figur midt i utsnittet): 

 
 

Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: 

gis@bergen.kommune.no 

 
 

Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Fana, gnr.96 bnr.307 mfl. Fanastølen og Fanaåkeren boligområde. Arealplan-ID 

(tildeles etter kunngjøring planoppstart) 
 
 

Fremdrift 

Kunngjøring planoppstart  
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(ev. avklaringer før planoppstart) 

Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid 

kunngjøres. Plangrense må sendes til Statens vegvesen for kontroll siden de har 

kommet med krav om utvidet plangrense. 

 

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. 
 

 

 

 

For eventuelle spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon 55566012, eller e-post 

marianne.veste@bergen.kommune.no. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201537704. 

 

ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER 

 

 

Marianne Veste - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi:   

 

Vedlegg: 
Oppstartsmøtenotat datert 28.07.16 
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