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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 

 Blokkbebyggelse, 4 etasjer 

 11 leiligheter 

 Eksisterende bolighus forutsettes revet 

  

 

2.0 FAGETATENS KONKLUSJON 

2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Jf. kommentarer gitt nedenfor. 

 

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

Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. 

 

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  Ikrafttrådt Dekningsgrad 
60910000 Kommuneplanens arealdel 

2010-2021 

 100,0 % 

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 Status Ikrafttrådt Dekningsgrad 
15700000 FANA. KDP NY-

PARADIS, HOP, 

NESTTUN, 

NESTTUN VEST 

3 - Endelig vedtatt 

arealplan 

15.01.2001 100,0 % 

3.3.2 Planer under arbeid 

@ 
 

3.4 Reguleringsplaner i nærheten av eiendommen 

 

PlanID Plannavn Saksnr 
62880000 FANA. VOSSEBANEN, GANG- OG 

SYKKELVEG 

201218382 

60780000 FANA. GNR 41 BNR 587 OG 1170, 

WERNERSHOLMVEGEN 49 

200815026 

60780000 FANA. GNR 41 BNR 587 OG 1170, 

WERNERSHOLMVEGEN 49 

200815026 

5120300 FANA. SØNDRE INNFARTSÅRE, 

TILFØRSELSVEI HOP - MIDTUN 

199613936 

 
 

 

3.5 Kulturminnegrunnlag 

3.5.1 Bybanen Nesttun – Rå 

3.5.2 Byfjellene sør – Smøråsfjellet, Stendafjellet og Fanafjellet 

3.5.3 Kommunedelplan Ny-Paradis, Hop, Nesttun, Nesttun Vest 

3.5.4 Vossebanetraseen – Fjøsanger til Nesttun 
 

3.6 Temaplaner 

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

3.6.2 Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid 

3.6.3 Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016 

3.6.4 Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 

3.6.5 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 
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3.6.6 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 - 2017 
 

3.7 Rapporter 

3.7.1 Gangveger til bybanen, Nesttun – Rådal 
 

3.8 Politiske vedtak 

3.8.1 Interpellasjon nr. 29 vedrørende trafikksikre skoler i Bergen vedtatt i 

Bergen bystyre 210916, sak 203/16 
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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 Generelle betraktninger 

Fagetaten er positiv til en fortetting innenfor gjeldende område. Planområdet 

ligger sentralt plassert på Hop, i nærheten av gode gang- og sykkelforbindelser, 

samt god kollektivdekning. Bybanestoppet på Hop ligger i gangavstand, ca. 700 m 

fra planområdet. Fagetaten støtter seg bak plangrepet om blokkbebyggelse, men 

planområdet ligger utsatt til for fjernvirkning og det er derfor viktig at ny 

bebyggelse har gode estetiske kvaliteter. Ny bebyggelse må også ta hensyn til 

omkringliggende bebyggelse når det gjelder avstand og byggehøyder.  

 

For å få til en mer helhetlig planlegging innenfor gjeldende område anbefaler 

fagetaten at planområdet blir utvidet til å ta med seg gnr. 41, bnr. 637. Ved 

inkludering av denne eiendommen vil det være lettere å få til gode løsninger for 

bebyggelsen og felles uteoppholdsareal. Planområdet vil få adkomst fra 

Hopskrysset og Troldhaugvegen, og det må gjennom planarbeidet vises hvordan 

hensynet til myke trafikanter skal ivaretas langs den private delen av 

Troldhaugvegen. Troldhaugvegen frem til 41/1132 må derfor inngå i planområdet. 

Det må vurderes om adkomstveg regulert i plan 5120500 er tilstrekkelig for 

utbyggingen det nå legges opp til.  
 

4.2 Formål 
(egnethet, gjeldende planer) 

Området ønskes regulert til blokkbebyggelse. I KDP Ny-Paradis, Hop, Nesttun, 

Nesttun vest er området avsatt til eksisterende boligområde, hvor det tillates maks 

30 % BYA og 10 m til møne (7 m til gesims). I KPA 2010 er området avsatt til 

bebyggelse og anlegg, og for boligbebyggelse er maksimal utnyttingsgrad % -

BRA= 60 %. Det åpnes opp for en differensiert utnyttelsesgrad mellom 60 % til 

200 % langs de store kollektivårene, der man i tillegg til god kollektivdekning og 

sykkelstier, tar hensyn til områdets kvaliteter. Ny bebyggelse skal tilpasses 

strøkskarakteren med hensyn til høyde og grad av utnytting. Når det gjelder 

utnyttelsesgrad og byggehøyder gjelder KDP foran KPA 2010. Planområdet ligger 

sentralt til i forhold til hovedkollektivårene og har god gang- og 

sykkelforbindelse. En høyere utnyttelse innenfor området er derfor i tråd med 

overordnede retningslinjer og kommuneplanens samfunnsdel. Det har også vært 

en fortetting på nabotomtene, hvor det har blitt oppført blokkbebyggelse, i 

hovedsak på 3-4 etasjer.  

 



Bergen kommune. Byutvikling   Saksnr. 201705774/3 

 

Side 5 av 17 

 
Godkjente planer ved planområdet. 

 

Områdebetraktninger 

4.3 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 må 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. Gangakser mot 

bybanestoppet, inklusive snarveier, må inngå i analysen. 
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Kart med illustrasjoner skal leveres inn før undervegsmøte blir avholdt. 
 

4.4 Alternativer 
(adkomster, formål, bebyggelsesstruktur, lokalisering)  

Omkringliggende bebyggelse består i hovedsak av eneboliger og 

blokkbebyggelse.  

 

 
 

Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 

 

4.5 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. 
 

 

4.6 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 
(gjeldende planer, presedens) 
Det kan åpnes opp for en høyere utnyttelse og byggehøyde enn det gjeldende 

KDP viser til hvis det legges opp til gode kvaliteter og utforming av ny 

bebyggelse. I området rundt gjeldende eiendom har det de siste 10 årene vært en 

fortetting, med etablering av blokkbebyggelse i 3-5 etasjer, og dette er i samsvar 

med det som er ønskelig på gjeldende eiendom. Foreslått bebyggelse med 4 

etasjer anses derimot å være for høyt i forhold til bakenforliggende bebyggelse, da 

blokken bak blir gjenbygget og mister utsikten i 1. etasje. Ny bebyggelse må ta 

hensyn til bakenforliggende bebyggelse, og med bakgrunn i det anbefales det at 

maks byggehøyde for ny bebyggelse ikke overstiger gulvnivå i 1. etasje for 

bebyggelsen bak. Før fagetaten tar stilling til byggehøyde må det vises til at 

nabobebyggelsen bak ikke mister sin utsikt. Fagetaten anbefaler en minsteavstand 

til nabogrense som tilsvarer byggets halve høyde. Dette av brannhensyn og 

behovet for å sikre lys og luft mellom bygg.  
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Snitt og 3D illustrasjon som viser hvordan ny bebyggelse påvirker bakenforliggende bebyggelse.  

 
 

4.7 Fjernvirkning 

Tomten har en beliggenhet som kan gi fjernvirkning fra E-39 og langs andre siden 

av Nordåsvatnet (Kråkenes). Fjernvirkning av foreslått bebyggelse må derfor 

illustreres fra sjølinjen. Estetikk og materialbruk vil være et viktig tiltak for å 

redusere negativ fjernvirkning.  
 

4.8 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 

 

4.9 Biologisk mangfold 

Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

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

 

4.10 Terrengbehandling/massebalanse 
(sprengningslinjer) 

Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres.  

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

4.11 Uteoppholdsarealer 
(felles, privat, mengde, kvalitet) 

Det er krav til minimum 7 m
2
 privat uteoppholdsareal for hver boenhet. Når det 

gjelder felles uteoppholdsareal skal det avsettes 25 m
2
 pr. boenhet.  

 

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

2010. Det må dokumenteres at kravene tilfredsstilles. 
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Samferdsel 

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

Planområdet får adkomst via Troldhaugvegen. Deler av denne er privat veg, og 

videreutvikling av tomten vil avhenge av privatrettslig avtale knyttet til 

adkomstveg. Adkomstvegen går i hovedsak over 41/1260 og 41/46, mens en 

mindre del berører eiendommene 41/638 og 41/637. Den private delen av 

Troldhaugvegen er opparbeidet etter plan 5120500, og her er vegen som går over 

41/1260 regulert til offentlig veg. Det er ikke kjent at Bergen kommune har 

overtatt ansvar for denne vegen, og den er fremdeles registrert som privat veg. 

Dette forhold må undersøkes nærmere. Eventuell vegrett er privatrettslig og 

kommunen kan ikke kreve privatrettslig avtale for at en plan skal kunne vedtas. 

Fagetaten anbefaler derimot at det sikres en avtale som gir vegrett for alle nye 

boenheter så tidlig som mulig i planprosessen, helst før planen tas opp til 1. gangs 

behandling. Uten en slik avtale vil ikke planen kunne realiseres, og kommunen 

ønsker realiserbare planer.  

 

 
Vegstatus i området, hvor grønn linje viser privat veg, blå kommunal veg, og rød viser statlige 

veger. 

 

Adkomstveg har en bredde på 5 m frem til grensen mellom 41/275 og 41/1132 

hvor den smalner inn til 4 m vegbredde. Det anbefales at vegen utvides til 5 m 

frem til planområdet. Behov for utvidelse av vegen må vurderes i planarbeidet. 

For å sikre myke trafikanter må det reguleres inn og etableres fortau fra 

planområdet og frem til eksisterende fortau. Bredden på fortau må være minimum 

2 m (i samsvar med fortausbredden i naboplan). Vegen vil bli brukt som skoleveg 

og til bybanestopp og det er derfor viktig med fokus på myke trafikanter.  

 
 

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

Vest for planområdet ligger Vossabanetraseen, og denne fungerer som en viktig 

gang- og sykkelveg. Det må legges opp til god tilgjengelighet fra planområdet og 

frem til gang- og sykkelvegen. Vossabanetraseen er under planlegging, og denne 

planen berører delvis foreslåtte planavgrensning (kommentarer fra gis): 
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Det er en områdereguleringsplan under planlegging i området. Denne kan kanskje 

komme inn på den foreslåtte planavgrensingen. Planen har planID 62880000 og 

heter Fana vossebanen. Gang – og sykkelveg. Du ser planen indikert med de gule 

stripene i bildet under. 

 
 

Det er i Kp 15700000 vedtatt 1.7.2015, satt inn (ønske om) fremtidig 

gang/sykkelveg nært planområdet i sør. Markert med blå strek i bildet under. 

 
 

Uttale fra Statens vegvesen: 

Planområdet ligg nær planområdet til områdeplan for gang- og sykkelveg langs 

Vossabanen (planID 62880000). Det er generelt viktig at det vert teke omsyn til 

dette i planarbeidet. I krysset mellom kommunal veg Troldhaugvegen og privat 

veg Troldhaugvegen kan det bli særleg behov for å ta omsyn til gang- og 

sykkelvegen. Endeleg trasé gjennom området er ikkje avklara. For meir 

informasjon om planarbeidet knytt til Vossabanen kan plankonsulent ta kontakt 

med prosjektleiar Gjermund Øgaard Heimli hos Statens vegvesen. 

 

 

Det er ønskelig fra fagetatens side at naboeiendom 41/637 blir tatt med i 

planarbeidet. I møtet ble det diskutert muligheten for direkte kopling av gangvei 

til fortau/gang- og sykkelveg mot vest, og det vil være mulig hvis denne 

eiendommen blir tatt med i planen.  

 

I naboplanen, 5120500, er det regulert inn en gangforbindelse fra Troldhaugvegen 

og Kloppedalsvegen. Denne vil fungere som en naturlig snarvei til bybanestoppet 

for beboerne langs denne delen av Troldhaugvegen og for fremtidig bebyggelse 
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innenfor omsøkte område. Denne forbindelsen er ikke mye brukt i dag, og den 

fremstår ikke som så tilgjengelig. Bymiljøetaten mener at det må vurderes en 

mulig gjennomgang – gangveg – mellom Troldhaugvegen og Kloppedalsvegen 

som kan fungere som snarveg, og det må derfor vurderes om det kan gjøres tiltak 

med denne gangforbindelsen som gjør den mer attraktiv som en tverrforbindelse.  

 

 
 

4.14 Parkering 
(behov, norm, kantparkering, soneparkering) 

For gjeldende område stilles det krav til 1,4 p-plasser pr. 100 m
2
, jf. 

parkeringsbestemmelsene punkt 15 i KPA 2010. I ny kommuneplan som er under 

arbeid legges det opp til en lavere parkeringsdekning, og det utfordres derfor til en 

lavere parkeringsdekning grunnet nærheten til kollektiv og gang- og sykkelveg. 

Parkeringsbehovet må utredes i planarbeidet, og fagetaten anbefaler at 

parkeringsdekningen holdes til et minimum for å motivere til bruk av kollektiv, 

gange og sykkel. Alle parkeringsplasser skal være tilrettelagt for bruk av elbil.  
 

Barn og unge 

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

Skal kommenteres i alle saker.  

Barnehagedekning i området må vurderes gjennom planarbeidet.  

 

Uttale fra byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett: 

Dekningsgrad barnehage for Fana byområde pr.15.12.2015 var på 89,9 %.  

Bergen kommune oppfyller årlig bydelsvis dekning barnehage i byområdet, og på 

kort sikt er målsettingen å opprettholde dagens dekningsgrad. I tillegg er det en 

del ubenyttet areal i eksisterende barnehagene i byområdet som kan gi flere 

plasser på kort sikt. På lengre sikt viser prognosen at barnetallet i Fana vil øke, og 

det vil være behov for tiltak etter 2020 for å møte veksten i barnetallet.  

 

På lengre sikt, fra utgangen av 2020 og frem mot 2030 forventes antall barn i 

førskolealder øker med 220, fra i underkant av 3200 barn i 2020 til i overkant av 

3400 barn frem mot 2030. Total økning i byområdet i prognoseperioden fra 

utgangen av 2016 frem mot 2030 forventes å være rundt 460 barn. I Fana 

byområde foreligger flere store utbyggingsplaner som på lang sikt forventes å få 

konsekvenser for befolkningsutviklingen av i Fana, bl.a. områdeplan for Paradis. 

På bakgrunn av erfaringer knyttet til utbygging av bybanenett i andre bydeler, kan 

det i tillegg være behov for å avsette areal til barnehager innenfor 

utviklingsområdet, som kan bygges ut på sikt. 
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I planlegging av nye barnehager kan det som et utgangspunkt benyttes en 

vurdering av behovet til 30 plasser pr 100 nye boliger. Dette vurderes i hver sak 

avhengig av målgruppe for ny bebyggelse.  

 

I Fana byområde foreligger det planer for til sammen 131 barnehageplasser i 

perioden 2016-2020. Dersom tiltakene kommer vil det gi en dekningsgrad 

barnehage på ca 91 % i 2020: 

 Birk barnehage, privat (Kirkebirkeland)                                                            

 Fana gårds- og friluftbarnehage, privat ( Sædalen)                         

 Natland oppveksttun, kommunal (Nattland)                                   

 Storetveit barnehage, kommunal (Storetveitmarken)   

 

 

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

16.6.2016, sak 164-16. 
 

4.16 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 

4.17 Kulturminner 
(enkeltobjekter, bygninger, anlegg, steingard, vegfar, teknisk, industrielt, automatisk fredete kulturminner, bygrunn) 

Uttale fra byantikvaren: 

Tiltakshaver må utarbeide rivingsdokumentasjon før vi kan ta stilling til riving. 

Ellers skal det også utarbeides en kulturminnedokumentasjon. Det ligger veiledere 

for begge disse dokumentasjonene på vår hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/10835 

Ellers minner vi om punkt 6 og 12 i bestemmelsene til gjeldende KPA 

 
 

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

Det vises til 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 
 

4.19 Kulturlandskap 
(landskap påvirket av mennesker; jordbrukslandskap) 

@ 
 

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. 

Planområdet ligger utsatt til i forhold til luftforurensning, og dette må utredes i 

planarbeidet.  
 

4.22 Støy 
 (sone, type skjerming) 

 
 

Hele planområdet er omfattet av gul støysone for trafikkstøy. Det må derfor 

gjennomføres en støykartlegging, og det må gjennomføres avbøtende tiltak slik at 

støynivåene innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. I oppstartsmøtet ble det 

diskutert om det kunne være aktuelt med en støyvurdering før varsel om oppstart, 

dette med tanke på naboeiendom 41/637, som ligger delvis i rød støysone. 

Forslagsstiller ser for seg en støyskjerm mot Vossabanetraseen, uavhengig om 

naboeiendom 41/637 blir med i planarbeidet.  

 

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

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

4.23 Geotekniske forhold 
(ras, skred, fundamentering) 

Ras må vurderes, da det skal gjennomføres utsprengninger som kan endre de 

geotekniske forholdende. Bergskrent i bakkant av hvor bebyggelsen skal plasseres 

må undersøkes for lause blokker osv.  
 
 

Nærmiljø 

4.24 Naboforhold 
(sol, utsikt, innsyn, støy) 

Konsekvenser skal utredes. 

@ 
 

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

Planområdet ligger i levekårssone Paradis. 
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Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.9 (best) til 9.2 (dårligst) er 4.4. 

@ 
 

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

Tverrforbindelse mot Vossabanetraseen og mot bybanestopp må vurderes.  
 

4.27 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 

4.28 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 

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

Det må utarbeides VA-rammeplan. 

For krav til hva som skal dokumenteres i VA-rammeplanen, vises til: 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 

 

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) 

Det må settes rekkefølgekrav til opparbeidelse av fortau frem til 

utbyggingsområdet (fra eksisterende). 
 

 

Kart 

 

4.32 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. 
 

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

Må ta med adkomstveg frem til 41/1132 og det anbefales at 41/637 blir tatt med i 

planarbeidet. Det ble også diskutert om det kunne være aktuelt å ta med 

resttomtene 41/193 og 41/675. Dette må undersøkes. 
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Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: 

gis@bergen.kommune.no 
 

 

Diverse 

 

4.34 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Bydel, gnr.41 bnr.636 mfl.Troldhaugvegen. Arealplan-ID (tildeles etter 

kunngjøring planoppstart) 
 

 

Fremdrift 

4.35 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. 
 

 

4.36 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. 

 

4.37 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 
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2.gangsbehandlingen, også ut over de seks tilleggsukene som fremgår av Pbl 12-

10, tredje ledd. 
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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 

 

5.3    Regional planbestemmelse (ingen)  
 

5.4 Regional planretningslinje (ingen) 
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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 møteleder kontaktes på telefon 55566012, eller e-post 

marianne.veste@bergen.kommune.no. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201705774. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Marianne Veste - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Ard Arealplan AS, 7 etasje, 5008 BERGEN 
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