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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 

 Bolig – blokkbebyggelse 

 Opptil 6 etasjer 

 Ca. 40 boenheter  

 % - BRA opp mot 90 %.  

 Ca. 9 daa planområde  
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2.0 UTTALELSER OG MERKNADER TIL PLANOPPSTART 

Antall høringsuttalelser: 10 

Antall private merknader: 2 

Forhåndsvarsel om innsigelse: 0 

Det vises til forslagsstillers oppsummering og kommentarer til mottatte uttalelser og 

merknader. 

Nedenfor følger hovedpunktene, slik fagetaten vurderer det, med fokus på tema der det 

er innvendinger/motforestillinger. 

 

Høringsuttalelser: 

Hovedutfordringene vurderes å være innenfor temaene: 

 Bergen tomteselskap AS opplyser om at de har tinglyst rettighet i eiendom 

gnr.115, bnr.259, ihht. avtale datert 02.06.13.  

 Planområdet må tilrettelegges for brannvesenets kjøretøy.  

 Elvestrekningen ved utløpet av Birkelandsvannet (bnr.92) bør inkluderes i 

planområdet og reguleres til grønnstruktur.  

 De deler av bnr.166, som ikke fremstår som trafikkareal, bør reguleres til 

grønnstruktur. 

 Planområdet bør utvides til å omfatte området ved overgangen med gangbro til 

Flyplassvegen som bør reguleres til gang- og sykkelveg. 

 Det må stilles rekkefølgekrav til utbygger både for prosjektering og ferdigstillelse 

av utbedring av kommunale vegområder fra vegkryss Sandslimarka/Nordre 

Gommershaug til bro over Flyplassvegen. 

 Ny tilkomstvei til Nordre Gommershaug 1-6 må vurderes i planprosessen.  

 Nedgravd renovasjonsløsning anbefales, gjerne sammen med andre boligplaner i 

området.  

 Utfordringer knyttet til veistøy må ses på.  

 Støyutredning må ta med seg støy fra vei og fra næringsområdet.  

 Gangveier til bybanstopp og andre hovedårer for kollektivtrafikk må ses på.  

 Støyforhold fra vei og under anleggsperioden må redegjøres for.  

 

Private merknader: 

Innvendingene kan i første rekke knyttes til følgende tema: 

 Antall boenheter må reduseres.  

 Ny bebyggelse må tilpasses strøkskarakteren, maks 2 etasjer.  

 

 

3.0 FAGETATENS KOMMENTARER 

Fordelt på følgende kategorier: 

 

3.1 Merknadsskjema 

3.1.1 Tilføy at Bymiljøetaten har kommentert at de deler av bnr.166 som ikke 

fremstår som trafikkareal bør reguleres til grønnstruktur. 

 

3.2 Generelt 

3.2.1 Planområdet ligger innenfor «bebyggelse og anlegg» i gjeldende 

KPA2010, som tillater en utnyttelsesgrad opptil % - BRA = 60 %. En 

differensiert utnyttelsesgrad mellom 60 og 200 % kan vurderes langs de 

store kollektivårene, der man i tillegg til kollektiv og sykkelstier, tar 
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hensyn til områdets kvaliteter. Planområdet har god infrastruktur, med kort 

vei til Sandsliveien og Flyplassveien (ca. 100 meter) med hyppige 

bussavganger. Det er ca. 700-800 meter gåavstand til nærmeste 

bybanestopp på Sandsli.  

3.2.2 I forslag til ny KPA2016 som er under rullering, ligger planområdet i «ytre 

fortettingssone».  Grad av utnytting skal tilpasses omgivelsene, og skal 

være mellom 30 % og 100 % BRA.  

3.2.3 En forutsetning for høy utnyttelsesgrad er at det tilrettelegges for kollektiv 

og gange/sykkel, med lav parkeringsdekning for bil, og høy 

parkeringsdekning for sykkel. Fagetaten viser til Kommuneplanens 

Samfunnsdel (KPS Bergen 2030), som vektlegger «gåbyen», med en 

visjon om nullvekst/reduksjon i biltrafikk. 

3.2.4 I oppstartsmøtet, avholdt 29.09.16, ble det opplyst om planlagt bebyggelse 

på 2-3 etasjer med grønne skråtak. Innsendte skisser til undervegsmøtet 

viser blokkbebyggelse på 6 etasjer med flate tak.  

 

3.3 Krav 

3.3.1 Veinorm for Bergen kommune stiller krav til prosjektering av endringer av 

kommunale veiområder i henhold til håndbok N100. Tekniske planer 

(veiplan, lengdeprofil, dreneringsplan, lysplan mm) skal sendes til 

Bymiljøetaten for godkjenning før innlevering til 1.gangsbehandling. 

3.3.2 Det må tilrettelegges slik at brannvesenets kjøretøy får brukbar 

tilgjengelighet frem til de ulike bygningene, samt tilstrekkelig 

slokkevannskapasitet. 

3.3.3 De deler av gnr.115 bnr.166 som ikke fremstår som veiareal skal reguleres 

til grønnstruktur.  

3.3.4 Planområdet utvides til å inkludere gnr.115 bnr.92, og reguleres til 

grønnstruktur. Dersom dette arealet innlemmes i planområdet må 

grunneier varsles før 1.gangsbehandling.  

3.3.5 Støyutredninger som tar for seg støy fra vei og næringsområdet må 

utarbeides.  Forbehold om økt støy ifb. med utbygging av Ringvei vest må 

tas.  

3.3.6 Støy må omtales i bestemmelsene for å sikre nærmiljøet i bygge- og 

anleggsperioden.  

3.3.7 Det skal utarbeides VA-rammeplan parallelt med reguleringsarbeidet. 

Denne skal tilfredsstille VA-etatens krav. VA-rammeplan skal sendes 

direkte til VA-etaten for uttale og skal være komplett til 1.gangs 

behandling. I reguleringsbestemmelsene må det stilles krav om at VA-

rammeplan skal legges til grunn for videre detaljprosjektering og 

byggesaksbehandling.  

3.3.8 Området ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme med 

tilknytningsplikt. Emnet må omtales i bestemmelsene.  

3.3.9 Dekningsgraden for skole- og barnehage skal omtales i planen, samt 

sammenhengende skolevei for barn må sikres.  

3.3.10 Det skal avsettes minst 100m
2
 egnet areal til småbarnslekeplass. 

Lekeplassen skal ha universell utforming og skal utstyres og tilrettelegges 

for allsidige aktiviteter for aldersgruppen 1-7 år. Alle boenheter skal ha 

tilgang til småbarnslekeplassen maksimum 50 m fra byggets 

hovedadkomst.  

3.3.11 Må sørge for nok egnet uteareal innenfor de ulike feltene.  
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3.3.12 Planen må bidra til rekkefølgekrav for opparbeiding/sikre opparbeiding av 

nytt kryss Sandslikryss/gang- og sykkelvei langs Sandslimarka. Dette er på 

linje med krav som er 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. 

 
      

3.4 Anbefalinger 

3.4.1 Fagetaten kan vanskelig anbefale byggehøyde på opptil 6 etasjer.  

Planområdet ligger i et område som hovedsakelig består av eneboliger, og 

må forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og bygningsmiljøet 

den er en del av.  

3.4.2 Det bør tilrettelegges for nedgravde renovasjonsløsninger.  

3.4.3 Eiendomsforhold for gnr.115 bnr.259 bør avklares før planforslaget 

leveres til 1.gangsbehandling.  

3.4.4 Viktig med differensiert boligstørrelse.  

3.4.5 Med hensyn til bakenforliggende boliger bør grønne tak vurderes. Med 

grønne tak menes tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon. 

3.4.6 Fagetaten anbefaler maks % - BRA = 100 %. Krav til uteoppholdsareal 

med tilfredsstillende kvalitet går fremfor grad av utnytting.  

 

3.5 Skeptisk 

3.5.1 Fagetaten er skeptisk til foreslått byggehøyde på opp til 6 etasjer. 

Anbefaler en reduksjon i antall etasjer.  

 

3.6 Utredninger 

3.6.1 Støyutredninger knyttet til støy fra Sandsliveien må redegjøres for. 

Herunder uteoppholdsareal med tilfredsstillende kvalitetskrav skal 

fremkomme av planmaterialet.  

 

3.7 Avklaringer 

3.7.1 Tiltenkt avfallsløsning bør avklares med BIR før planforslaget leveres til 

1.gangsbehandling.  

3.7.2 Omlegging av adkomstvei til kommunal vei må avklares med 

Bymiljøetaten. 

3.7.3 Fagetaten vil ta en avklaring opp mot Bymiljøetaten hva gjelder krav om 

opparbeiding av veiareal. Det fremgår noe uklart hva som egentlig kreves. 

En rimelighetsvurdering må foretas før fagetaten kan ta en endelig 

beslutning.  
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4.0 MEDVIRKNING 

Alle som utarbeider og fremmer reguleringsplanforslag har plikt til å legge til rette for 

aktiv medvirkning. Kommunen som planmyndighet har en særskilt plikt og oppgave 

med å påse at kravet blir fulgt. Fagetaten anbefaler følgende medvirkningstiltak utover 

plan- og bygningslovens (pbl) minstekrav, skal dokumenteres: 

 

4.1 Høringsinstanser som bør trekkes særskilt med i planarbeidet 

Bymiljøetaten  

 

4.2 Velforeninger og naboer som bør trekkes særskilt med i planarbeidet 

Behovet bør vurderes fortløpende under prosessen. 

 

4.3 Grupper med særskilte behov 
 (barn og unge, grupper med forskjellige funksjonsnedsettelser, minoriteter med annet språk) 

Behovet bør vurderes fortløpende under prosessen. 

 

4.4 Arbeidsmøte 

Arbeidsmøte avholdes før planforslaget sendes inn til 1.gangsbehandling.  

 

 

5.0 PLANAVGRENSNING 

5.1 Endret planavgrensning 
(tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder ) 

Gnr.115, bnr.92 innlemmes i planområdet.  

 

Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: 

gis@bergen.kommune.no 
 

5.2 Tilleggsvarsling 

(utvidet planavgrensning, innspill fra planoppstart, fagetaten) 

Ved utvidelse av planområdet til å omfatte bnr.92, må grunneier før planforslaget 

sendes inn til 1.gangsbehandling.  

 

Fagetaten anbefaler å avvente tilleggsvarsling frem til det er avklart om 

planområdet bør utvides til å omfatte området ved overgangen med gangbro til 

Flyplassvegen som bør reguleres til gang- og sykkelveg. 

 

 

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 
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6.10 3D-modell / fysisk modell 

6.11 VA-rammeplan (komplett) 

6.12 Støyrapport 

6.13 Trafikkanalyse 

6.14 Lengde- og tverrprofiler veg 

6.15 Kulturminnedokumentasjon 

6.16 Kulturminnegrunnlag 

6.17 ROS-analyse 

6.18 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. 

 

7.0 FREMDRIFT 

 

7.1 Fremdriftsplan 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

 
OPPGAVE PLANLAGT FRIST MRK. 

Prinsippsak mottatt @ @  

Prinsippsak til politisk beh. @ 4 uker Selvpålagt 

Planforslag mottatt @ @ 1 år etter oppstartsmøte 

jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling @ 12 uker* Pbl 12-11 

 

* Det forutsettes at planforslaget er komplett og i samsvar med fagetatens 

kravspesifikasjon. Eventuelle opprettinger hos plankonsulent kommer i tillegg. 

Dersom planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel eller 

områderegulering, har kommunen rett til å avtale en annen frist som står i rimelig 

forhold til det merarbeidet saken vil innebære. 
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8.0 UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER 

8.1 Statlige planbestemmelser/Rikspolitiske bestemmelser  

8.1.1 Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentra. 

 

8.2 Statlige planretningslinjer/Rikspolitiske retningslinjer 

8.2.1 Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen. 

8.2.2 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

8.2.3 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

8.2.4 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 

8.2.5 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 
 

8.3 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer  

8.3.1 Arealpolitiske retningslinjer 

8.3.2 Regional plan for attraktive senter i Hordaland 

 

8.4    Regional planbestemmelse (ingen)  

8.5 Regional planretningslinje (ingen) 

 

9.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 

9.1 Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) 

9.1.1 Gjeldende plan 

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

9.2 Kommuneplanens arealdel (KPA) 

9.2.1 Gjeldende plan 

Planområdet er avsatt til bebyggelse og anlegg i kommuneplanens 

arealdel.  

 

9.2.2 Plan under arbeid 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026. Kunngjort oppstartet 30.08.2015. 

Planområdet ligger innenfor «ytre fortettingssone» i forslag til ny 

KPA2016.  

 

9.3 Reguleringsplaner, detaljregulering 

9.4.1 Gjeldende planer 

PlanID:5500000; frittliggende boliger.  

PlanID:550000; mindre endring av veg 5 i overnevnte plan.  

PlanID:61500000; Sandsli Vest  

 

9.4.2 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 
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9.4 Kulturminnegrunnlag 

9.4.1 KU Ringvei vest 
 

9.5 Temaplaner 

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

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

9.5.3 Forvaltningsplan for vassdrag 

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

9.5.5 Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 

9.5.6 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 

9.5.7 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 - 2017 
 

9.6 Rapporter 

9.6.1 Gangveger til bybanen, Rådal - Flesland 
 

9.7 Politiske vedtak 

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

Bergen bystyre 210916, sak 203/16 
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_________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Undervegsmøte Fagetatens tilbakemelding etter undervegsmøtet 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 komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter avholdt 

oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før 

kunngjøring av planoppstart. 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.  

 

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

nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

For eventuelle spørsmål kan saksbehandler 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. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Stine Ingeborg Liland - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Marka Utbygging AS, Espehaugen 50, 5258 BLOMSTERDALEN 
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	3.3.3 De deler av gnr.115 bnr.166 som ikke fremstår som veiareal skal reguleres til grønnstruktur.
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	3.3.12 Planen må bidra til rekkefølgekrav for opparbeiding/sikre opparbeiding av nytt kryss Sandslikryss/gang- og sykkelvei langs Sandslimarka. Dette er på linje med krav som er stilt i nye planer i området og som har utgangspunkt i Sandsli Vest-plane...
	3.4 Anbefalinger
	3.4.1 Fagetaten kan vanskelig anbefale byggehøyde på opptil 6 etasjer.  Planområdet ligger i et område som hovedsakelig består av eneboliger, og må forholde seg til eksisterende bebyggelsesstruktur og bygningsmiljøet den er en del av.
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	3.4.5 Med hensyn til bakenforliggende boliger bør grønne tak vurderes. Med grønne tak menes tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon.
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	3.5 Skeptisk
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	3.6 Utredninger
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	3.7 Avklaringer
	3.7.1 Tiltenkt avfallsløsning bør avklares med BIR før planforslaget leveres til 1.gangsbehandling.
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	Fagetaten anbefaler å avvente tilleggsvarsling frem til det er avklart om planområdet bør utvides til å omfatte området ved overgangen med gangbro til Flyplassvegen som bør reguleres til gang- og sykkelveg.
	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.
	7.0 fremdrift
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	Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes:
	* Det forutsettes at planforslaget er komplett og i samsvar med fagetatens kravspesifikasjon. Eventuelle opprettinger hos plankonsulent kommer i tillegg.


