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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 

 Bolig – blokkbebyggelse. 

 20-30 boenheter.  

 Tomt på ca. 3,2 daa.  

 

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 

Planområdet ligger innenfor bebyggelse og anlegg i kommuneplanens 

arealdel.  

 
 

3.2.2 Plan under arbeid 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026. Kunngjort oppstartet 30.08.2015. 
 

3.3 Reguleringsplaner, detaljregulering 

3.3.1 Gjeldende plan 

I gjeldende reguleringsplan, med planID:5500000, vedtatt i 1981, er området avsatt til 

frittliggende boliger. Utnyttingsgrad er satt til U=0,15.  

  
 

Det ble foretatt en mindre endring av veg 5 i overnevnte plan, planID:5500003, vedtatt 

02.06.1982.  
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En liten del av planområdet inngår i planID:61500000, Sandsli Vest, vedtatt 08.12.15. 

  
 

3.3.2 Planer i nærheten av planområdet 
Planid Type Plannavn Saksnr Status Ikrafttrådt 

5501000 30 YTREBYGDA. GNR 115 BNR 140 M.FL., SANDSLI 

SKOLE/FRIOMRÅDE/INDUSTRI 

199805240 3 13.10.2003 

9470200 30 YTREBYGDA. RV 580 FLYPLASSVEGEN, 4-FELT MED 

SAMMENHENGENDE KOLLEKTIVFELT 

200307942 3 06.12.2004 

5500700 30 YTREBYGDA. GNR 115 BNR 137, ØST FOR 

BIRKELANDSVATNET, VESENTLIG REGULERINGSENDRING 

190810057 3 30.01.1989 

 

3.4 Kulturminnegrunnlag 

3.4.1 KU Ringvei vest 
 

3.5 Temaplaner 

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

3.5.2 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 

3.5.3 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 – 2017 
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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 Formål 
(egnethet, gjeldende planer) 

Planområdet egner seg for en forsiktig fortetting, men ny bebyggelse må tilpasses 

eksisterende strøkskarakter.  

 

Områdebetraktninger 

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

Planområdet ligger i et etablert eneboligstrøk med Birkelandsvannet i vest. I øst er 

området preget av større kontorbygg, mens i sør ligger Biltema med store områder 

for overflateparkering. Planområdet har god infrastruktur, med kort vei til 

Sandslivegen og Flyplassvegen med hyppige bussavganger.  

 
 

 

4.3 Alternativer 
(adkomster, formål, bebyggelsesstruktur, lokalisering)  

Forslagsstiller ønsker adkomstvei til planområdet fra den kommunale veien 

Nordre Gommershaug. Omlegging av adkomstvei til kommunal vei må avklares 

med Trafikketaten.  
 

 Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 

4.4 Stedsanalyse 
En stedsanalyse skal si noe om stedets egenart, viktige strukturer og hensyn som karakteriserer stedet: 

- Landskap, topografi og tilgjengelighet (stier ol.) 

- Grønnstruktur/natur- og biologisk mangfold (hule eiker) 
- Vei og trafikk/adkomst/infrastruktur/parkeringsløsninger  

- Terrenginngrep/skjæringer(massebalanse) 

- Naboforhold 
- Kulturminner/kulturmiljø/historisk veifar (eldre murer) 

- Volumer/bygningshøyder/bygningskarakter/bebyggelsesstruktur. 
- Det konkrete planområdet sin sammenheng med eksisterende og mulig fremtidig arealbruk på naboeiendommer 

 

Stedsanalysen bør være en illustrerende beskrivelse med kart/illustrasjoner som viser sammensetningen av områdets 
karakter og planforslagets innvirkninger/konsekvenser. Det må fremgå hvordan tenkt utbygging vil ta nytte av muligheter, 

reagere på begrensninger og minimalisere potensielle konflikter/virkinger. Fagetaten anbefaler at det illustreres ulike 

former for bebyggelse som kan innpasses i henhold til stedsanalysen. 
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4.5 Bebyggelse og byform 

Ny bebyggelse må tilpasses strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av 

utnytting.    
 

4.6 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. Nye tiltak bør 

gjenspeile sin tid, og gjennom nyskapning og tilpasning være en berikelse for det 

lokale bygningsmiljø. Videre vises til føringene som følger av Bergen kommunes 

Arkitektur- og byformingsprogram vedtatt i Bergen bystyre 2. mai 2011. 
 

4.7 Bebyggelsesstruktur 

Ny bebyggelse planlegges som blokker i 2-3 etasjer med grønne skråtak. 

Fagetaten presiserer at betegnelsen for grønne tak er tak som er helt eller delvis 

dekket av vegetasjon.  
 

4.8 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 
(gjeldende planer, presedens) 
Fagetaten anbefaler en utnyttelsesgrad på 60 % -BRA. En høyere utnyttelsesgrad 

kan vurderes ved utvidelse av planområdet (gnr.115, bnr.29 og 267).  
 

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

Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. 

 

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 

 

4.10 Biologisk mangfold 

Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

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

4.11 Grønnstruktur 

Planområdet grenser til grønnstruktur i nord (KPA).  
 

4.12 Terrengbehandling/massebalanse 
(sprengningslinjer) 

Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres.  

Massebalanse dokumenteres og eventuelt over- eller underskudd oppgis i m³. 

 

4.13 Uteoppholdsarealer 
(felles, privat, mengde, kvalitet) 

Det vises til kvalitetskravene som følger av punkt 10 i bestemmelsene til KPA 

2010. Det må dokumenteres at kravene tilfredsstilles. 

 

Ved etablering av 8-39 nye boenheter skal det avsettes arealer på minst 100 m
2
 for 

småbarnslekeplass.  
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Samferdsel 

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

Planområdet har adkomstveg fra Sandslimarka, som er en kommunal vei. Nordre 

Gommershaug er delvis kommunal og delvis privat. Utbedring av veiforhold må 

påregnes.    
 

Planområdet vurderes å ha god kollektivdekning med hyppige bussavganger fra 

Sandslivegen og Flyplassvegen. Nærmeste bybanestopp, i Sandslimarka, ligger 

ca. 700-800 meter i gåavstand.  
 

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

Skolevei og sikkerhet for myke trafikanter skal belyses i planforslaget.  
 

4.16 Parkering 
(behov, norm, kantparkering, soneparkering) 

Planområdet ligger innenfor parkeringsplasskrav P4, jf. punkt 15 i bestemmelsene 

til KPA 2010. På grunn av god kollektivdekning oppfordrer fagetaten en lavere 

parkeringsdekning enn P4.   
 

Barn og unge 

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

Skal kommenteres i alle saker.  

@ bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning. 

Når det gjelder skole, vises til skolebruksplanen for 2016 - 2030 vedtatt i bystyret 

16.6.2016, sak 164-16. 

@ 
 

4.18 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 

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

Pkt 6 og 12 i KPA må tas hensyn til, samt at det må lages 

kulturminnedokuemntasjon 

 

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

                     

Risiko og sårbarhet 

4.20 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. 

 

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 
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Akseptkriteriene må for øvrig være i tråd med byggteknisk forskrift (TEK 10). 
 

4.21 Forurensning 
(luft, grunn, vann) 

Gjeldende forskrifter må overholdes. 
 

4.22 Støy 
 (sone, type skjerming) 

Planområdet ligger innenfor gul støysone fra veg. Forbehold om økt støy ifb. 

utbygging av ringveg vest må tas. Viser forøvrig til pkt. 13 i kommuneplanens 

bestemmelser.  

 
 

Nærmiljø 

4.23 Naboforhold 
(sol, utsikt, innsyn, støy) 

Konsekvenser skal utredes. 
 

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

Planområdet ligger i levekårssone @. 

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

4.25 Tilføre nærmiljøet nye/forbedrede kvaliteter 
(mangelfulle kvaliteter; grønnstruktur, gang- og sykkelforbindelser, støyskjerming, trafikksikkerhet) 

Utbedring av kjørevei og gangvei med fokus på sikkerhet for myke trafikanter.  
 

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

Det bør allerede tidlig i prosessen ses på både begrensninger og muligheter hva 

gjelder rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden. 

 

Helse 

4.27 Universell utforming 
(stigning, boenheter) 

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

utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, gjelder. 
 

Sjø og vassdrag 

4.28 Vassdrag 
(byggegrense, åpne bekk/elv, nedslagsfelt) 

Langs vassdrag skal det legges spesiell vekt på å unngå spredning av forurensende 

masser, og innenfor 100-metersbeltet på begge sider av alle vassdrag i Bergen er 

det forbud mot deponering av tilkjørte masser.  
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Kommunaltekniske anlegg 

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

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling. 
 

4.30 Renovasjon 
(løsning, lokalisering) 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides 

i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering 

skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. 
 

Reguleringsbestemmelser 

4.31 Rekkefølgekrav 
(aktuelle, sannsynlige) 

 Aktuelt med rekkefølgekrav til utbedring av den interne atkomstvegen,  

Nordre Gommershaugen. 

 Det er også aktuelt å bidra til rekkefølgekrav for opparbeiding/ sikre 

opparbeiding av nytt Sandslikryss / og gang- og sykkelveg langs 

Sandslimarka. Dette er på linje med krav som er til stilt i nye planer i 

området og som har utgangspunkt i Sandsli Vest-planen, 

(planID:61500000) pkt. 3.2.1, og reguleringsplan for Sandslikrysset 

(planID:62150000), og pågående arbeid med utbyggingsavtale for dette. 

 
 

4.32 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 

4.33 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. 
 

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

Tilbakemelding fra GIS-gruppen:  

Forslag til plangrensen ser ut til å følge eiendomsgrenser, og legger seg fin inntil 

plan:61500000, men det vil være behov for å regulere ytterlige areal til 

tilkomst/frisikt.  

Under er utsnitt som viser reguleringssituasjonen i området, først vist med endring 

5500003, og hovedplan 5500000.  
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Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: 

gis@bergen.kommune.no 
 

 

Diverse 

4.35 Tidligere saker 
(arkivsøk, plan og byggesak) 

Det foreligger en rammetillatelse for en tomannsbolig på eiendom 115/259. 

Rammetillatelsen ble gitt 28.08.14.(Sak:201300219). Rammetillatelsen er gyldig i 

3 år fra den er gitt.  
 

4.36 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Bydel, gnr.115 bnr.42 mfl. Nordre Gommershaug. Arealplan-ID (tildeles etter 

kunngjøring planoppstart) 
 

 

Fremdrift 

4.37 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. 
 

4.38 Planprogram 

 Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 

kunngjøring planoppstart.  

 For innsending av forslag til planprogram, se etatens nettsider. 
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4.39 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. 

 

4.40 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 differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen. 

5.1.2 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

5.1.3 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

5.1.4 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 

5.1.5 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 
 

5.2 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer  

5.2.1 Arealpolitiske retningslinjer 

5.2.2 Regional plan for attraktive senter i Hordaland 

 

5.3    Regional planbestemmelse (ingen)  
 

5.4 Regional planretningslinje (ingen) 
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6.0 PLANMATERIELL TIL 1. GANGS BEHANDLING 

Alt planmateriell skal utarbeides av fagkyndige, og være i samsvar med etatens 

kravspesifikasjon.  

Et komplett reguleringsplanforslag skal bestå av følgende materiell, oversendes samlet: 

 

6.1 Plankart 

6.2 Reguleringsbestemmelser 

6.3 Planbeskrivelse 

6.4 Merknadsskjema 

6.5 Merknadskart 

6.6 Illustrasjonsplan 

6.7 Snitt og oppriss 

6.8 Sol- og skyggeillustrasjoner 

6.9 Fotomontasje / perspektiv 

6.10 3D-modell / fysisk modell 

6.11 VA-rammeplan 

6.12 Støyrapport 

6.13 Trafikkanalyse 

6.14 Lengde- og tverrprofiler veg 

6.15 Kulturminnedokumentasjon 

6.16 Kulturminnegrunnlag 

6.17 Landskapsanalyse 

6.18 ROS-analyse 

6.19 Gebyrgrunnlag 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere dokumentasjon/ 

endringer, men prinsippet er at all dokumentasjon som vurderes nødvendig for å belyse 

de ulike sidene ved planforslaget, skal inngå før materiellet kan sies å være komplett. 
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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 6973, eller e-post 

Stine.Liland2@bergen.kommune.no. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201625378. 

 

ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER 

 

 

Stine Ingeborg Liland - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Aadland Eiendom, Hjellestadvegen 101, 5258 BLOMSTERDALEN 
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