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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 

 Formålet med planarbeidet er å fortette med rekkehusbebyggelse, med egen 

boenhet i 1. etasje.  

 For gnr. 43 bnr. 21 anslås det oppført 8-10 rekkehus, som gir 16-20 boenheter. 

 Det er aktuelt å utvide planområdet med de omkringliggende tomtene gnr.43 

bnr. 141, 142, 143, 1119. Dette vil da gi flere boenheter. 

 Parkering hovedsakelig under bakken. 

 

2.0 FAGETATENS KONKLUSJON 

2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Planområdet ligger ca. 800-900 m fra Nesttun sentrum, og ligger sentralt til i 

forhold til bybanestopp. Det er også gode bussforbindelser i området, og det er 

kort vei til Osbanetraseen. Plangrepet forslagsstiller har lagt seg på er 

rekkehusbebyggelse med egen boenhet i 1. etasje. For eiendom 43/21 vil det da 

kunne bygges inntil 20 boenheter i henhold til innleverte skisser, på en eiendom 

som i dag er regulert til eneboligbebyggelse. En slik fortetting er ønskelig i 

forhold til overordnede retningslinjer og forslag til ny KPA, hvor området ligger 



Bergen kommune. Byutvikling   Saksnr. 201730400/4 

 

Side 2 av 13 

innenfor byfortettingssone. Fagetaten støtter plangrepet som er valgt, og er 

positive til fortetting i form av rekkehus med egen boenhet i 1. etasje. Området 

rundt består av rekkehusbebyggelse, og ny bebyggelse vil da være tilpasset 

strøkskarakteren. For en mer helhetlig planlegging av området er det ønskelig at 

gnr. 43, bnr. 141, 142, 143, 1119 også blir tatt med i planarbeidet. 

 

I forkant av oppstartsmøte har saken blitt tatt opp i etatens planforum. 

 

Konklusjonen i forumet var følgende: 

- Oppstart av reguleringssak anbefales. Saken kan ikke tas som en byggesak. 

- Veg på nordsiden av området tas med i planen. Atkomst reguleres frem til 

offentlig veg. 

- Det anbefales oppstartsmelding for forslagsstillers alternativ 3.   

 

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

Planforslaget er i henhold til overordnede planer og 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 

Plan ID 60910000. Kommuneplanens arealdel 2010 -2021. I krafttrådt 

24.04.2013.  

 

Arealbruksformål i kommuneplan 

PlanID Arealstatus Arealformål Dekningsgrad 
60910000 1 - Nåværende 1001 - Bebyggelse og 

anlegg 

100,0 % 

 

Hensynssoner 

Objekttype Beskrivelse Hensynssone Sonenr Dekningsgrad 
KpStøySone Vei støy - gul sone 220 - Gul sone T-

1442 

28 24,3 % 

 

 

3.2.2 Plan under arbeid 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026. Oppstart kunngjort 30.08.2015. 
 

 

3.3 Reguleringsplaner, detaljregulering 

3.3.1 Gjeldende planer 

PlanID Plantype Plannavn Status Ikrafttrådt Saksnr Dekningsgrad 
5730000 30 FANA. DEL AV 

GNR 43, MIDTUN 

3 - Endelig 

vedtatt 

17.09.1984 190870157 98,7 % 

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1201&planid=5730000
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arealplan 

5735200 31 FANA. GNR 43 

BNR 359, 

MIDTUNHAUGEN, 

FELT D, PLAN FOR 

UTBYGGING 

3 - Endelig 

vedtatt 

arealplan 

05.03.1992 190140549 1,3 % 

 
 

3.4 Kulturminnegrunnlag 

3.4.1 Bybanen Nesttun – Rå 

 
 

3.5 Temaplaner 

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

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

3.5.3 Forvaltningsplan for byfjellene sør 

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

3.5.5 Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 

3.5.6 Skolebruksplanen for 2016-2030 

3.5.7 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 

3.5.8 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 - 2017 
 

3.6 Rapporter 

3.6.1 Gangveger til bybanen, Nesttun – Rådal 
 

3.7 Politiske vedtak 

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

Bergen bystyre 210916, sak 203/16 

 

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1201&planid=5735200
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9671/article-101239
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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 

Området ligger ca. 800-900 m fra bybanestoppet på Nesttun, og det er gode gang- 

og sykkelforbindelser i området. Det er kort vei til skole, barnehage, butikker og 

rekreasjonsområder. Det er derfor et egnet område for fortetting. Fagetaten støtter 

plangrepet som er valgt med rekkehusbebyggelse i 3 etasjer, hvor 1. etasje er tenkt 

som egen boenhet. Dette vil være en fortetting som er i samsvar med eksisterende 

bebyggelse i området rundt.  

 

Det ble sammen med bestillingen levert en skisse med tre alternative forslag til 

planavgrensning. Fagetaten anbefaler at det gås videre med alternativ 3, som 

omfatter gnr. 43 bnr. 21, 141, 142, 143 og deler av 1119. Hele området må sees på 

i helhet, da fortetting av kun 43/21 vil låse det omkringliggende arealet for 

fremtidige fortettingsmuligheter. 

 

Det anbefales også at privatvei nord for planområdet (43/1050) tas med i 

planarbeidet. Det vil være nødvendig med oppgradering av krysset mellom privat 

og kommunal veg og nødvendig oppgraderingsareal må tas med i plangrensen.   

 
 

4.2 Formål 
(egnethet, gjeldende planer) 

Området er i Kommuneplanens arealdel 2010 - 2021 regulert til bebyggelse og 

anlegg, og planens formål er i h.h.t. overordnet plan. For boligbebyggelse er 

maksimal utnyttelsesgrad % - BRA = 60 %. I gjeldende reguleringsplan er 

området regulert til eneboligbebyggelse, hvor det tillates frittliggende bolighus i 1 

etasje. Arealet er vist som byfortettingssone i forslag til ny KPA, og områder med 

sentral beliggenhet skal ha høy tetthet og kvalitet, basert på stedets særpreg.  

 

Områdebetraktninger 

4.3 Stedsanalyse 

Det må utarbeides en stedsanalyse. Det vises til veilederen til byromsanalyse som 

er utarbeidet i forbindelse med pågående rullering av kommuneplanens arealdel 

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/kommuneplanens-arealdel-2016 

 
 

Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 

4.4 Bebyggelse og byform 

Type bebyggelse innenfor området er rekkehus vest og nord for området, og 

eneboliger øst og sør for området. Det er rekkehusbebyggelse som består av tre 

etasjer, hvorav enkelte av disse har leiligheter i første etasje. 

 

Bebyggelsesstrukturen må ses i sammenheng med strukturen til eksisterende 

rekkehusbebyggelse. 

 

 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/kommuneplanens-arealdel-2016


Bergen kommune. Byutvikling   Saksnr. 201730400/4 

 

Side 5 av 13 

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. 

Jf. også bestemmelsene i forslag til ny KPA. 
 

4.6 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 
(gjeldende planer, presedens) 
Av foreliggende informasjon er det planlagt 16-20 enheter fordelt på 8-10 

rekkehus. Skissen illustrerer en grunnflate på 65 m2, og rekkehusene skal gå over 

3 etasjer. Det legges opp til en høyere utnyttelsesgrad enn det gjeldende 

reguleringsplan viser til, og dette er i tråd med forslag til ny KPA. Området ligger 

i byfortettingssone, og innenfor byfortettingssone er det foreslått å åpne opp for % 

- BRA på mellom 100 og 200 %.  

 

Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde og uteareal, 

vurdert gjennom byromsanalyse.  

 
 

4.7 Fjernvirkning 

Planområdet ligger på en høyde, og fjernvirkning må være et tema i planarbeidet. 

Ny bebyggelse må tilpasses terrenget og negativ fjernvirkning må unngås. 
 

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

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, jf. punkt 10 i forslaget 

til bestemmelser til ny KPA. 
 

4.10 Grønnstruktur 

 Illustrert område for grønnstruktur på alternativ 2 og 3. 
 

4.11 Friluftsliv 
(dagens bruk, potensial, stier, grøntkorridor) 

Arealet befinner seg i et etablert boligområde, og det benyttes ikke til friluftsliv. 

Grønnkorridor går sør og vest for området. 

 

4.12 Landskap 
(naturlandskap, hoveddrag) 

Landskapsplan må tas som en del av byromsanalysen. 
 

4.13 Terrengbehandling/massebalanse 
(sprengningslinjer) 

Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres.  

Massebalanse dokumenteres og eventuelt over- eller underskudd oppgis i m³. 
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4.14 Uteoppholdsarealer 
(felles, privat, mengde, kvalitet) 

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

2010, jf. punkt 14 i forslaget til bestemmelser til ny KPA. Det må dokumenteres 

at kravene tilfredsstilles. 

 

I forhold til forslag til ny KPA er arealkravene for byfortettingssone følgende:  

Det skal etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. Minimum 15 m2 

skal etableres som felles uteoppholdsareal. Minimum 25 m2 skal ligge på terreng 

eller opparbeidet dekke. I prosjekt med mer enn 20 enheter, skal minst 40 % av 

enhetene ha privat uteoppholdsareal.  

 

Det anbefales å se til forslag til ny KPA, men mengden felles- og privat 

uteoppholdsareal må vurderes underveis i planprosessen.  
 

Samferdsel 

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

Planområdet får adkomst fra Hardangervegen og Midtunhaugen. I kryss der hvor 

privat vei møter kommunal vei, må siktforholdene utbedres. Dette innebærer at 

krysset må oppgraderes med to kjørefelt for den private delen av Midtunhaugen 

inn mot krysset (minimum 15 m fra vegkant)+ fortau. Nødvendig 

oppgraderingsareal må reguleres fra planområdet og frem til krysset. Det kan være 

aktuelt å regulere inn fortau fra planområdet og frem til krysset, men dette må 

vurderes ut fra hvor snarvei til bybanen reguleres inn.  

 

I forbindelse med avkjøring fra Hardangerveien til Midtunheia, må det påregnes at 

utbedringer av krysset må tas inn som rekkefølgekrav. Jf. SVV sin uttale. Det må 

være dialog med SVV underveis i planprosessen for å avklare disse forhold. 

 

Uttale fra Statens vegvesen: 

Krysset mellom Hardangervegen og Midtunheia må inngå i trafikkvurderinga. Det må 

påreknast at Statens vegvesen vil rå til rekkefølgekrav om utbetring av dette krysset. 

 

Generelt vil vi rå til at planarbeidet har sterkt fokus på trafikktryggleik og god 

framkomelegheit for mjuke trafikantar, t.d. med tilrettelegging av snarvegar til viktige 

målpunkt som skule og bybane.  

 

Vi vil kome tilbake med meir utfyllande innspel når det eventuelt vert varsla om oppstart av 

planarbeid. 

 

  
 

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

Snarveg til bybanestopp må utredes i planarbeidet. Det er behov for en regulert 

snarvei mot vest, og det må denne planen sikre. Valg av trasé må tas i samråd med 

Bymiljøetaten. Snarveg til bybanen kan reguleres som en gangveg/grønn korridor, 

hvor det må vurderes belysning. Det er ikke fastsatt hvor bred denne gangvegen 

må være, men den må være bred nok for gående og eventuelt syklende. Det er 

ikke krav til at denne skal være universell.  
 

4.17 Parkering 
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(behov, norm, kantparkering, soneparkering) 

Parkeringsdekningen skal være i henhold til parkeringsbestemmelsene, jf. punkt 

15 i bestemmelsene til KPA 2010. I det videre planarbeidet bør imidlertid 

forslaget til bestemmelser til ny KPA legges til grunn (0,6 – 1,2 pr. 100 m2 BRA 

bolig). 

 

Det må tilrettelegges for ladepunkt for elbil for hver p-plass.  

 

Ny KPA: Det er krav til 2,5 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2.  

o § 17.6 Bolig med 4 boenheter eller mer skal ha særlig tyverisikker 

sykkelparkering. For større boligkomplekser gjelder dette også for 

gjesteparkering. 

o § 17.9 Bilparkering: Min 10 % av beregnede plasser skal være reservert for 

bevegelseshemmede. Dette gjelder også ved parkering til boligområder med 

mer enn 8 boliger. 
 

Barn og unge 

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

Det må gjøres rede for dekningsgraden for barnehage og skole.  

 

Det vises til barnehagebruksplan Barnehagebruksplan 2016-2030. «Rett bygg 

på rett sted til rett tid». Planen ble vedtatt i desember 2016. 

For byrådet er det et mål at flest mulig skal få barnehageplass i nærheten av der de 

bor eller arbeider. Basert på de senere års dekningsgrad, søkertall og opptak, 

anslås behovsprosent i Bergen kommune (alle byområder) å være på 93 %. I 

planen foreslår byrådet tiltak for perioden 2016-2020 med sikte på å opprettholde 

dagens behovsprosent for Bergen kommune. 

 

Link til politisk sak barnehagebruksplan. 

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2016/BEBY/2016490924-

6412291.pdf 

 

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

16.6.2016, sak 164-16. 

 
 

4.19 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/  

 

Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 

gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i 

Bergen bystyre 20.04.2016. 

 
 

Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

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

Boligen som ligger på 43/21 i dag er en eldre bygning (trolig før 1900-tallet), men 

denne har mistet sin autentisitet.  I følge forslagsstiller foreligger det en vurdering 

http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2016/BEBY/2016490924-6412291.pdf
http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2016/BEBY/2016490924-6412291.pdf
http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Prosjekter/Barnetrakk/
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fra byantikvaren på denne boligen, og den er ikke funnet å være verneverdig. 

Denne vurderingen må inngå som en del av kulturminnedokumentasjonen.  
 

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

For øvrig vises til punkt 12 i bestemmelsene til både KPA 2010 og foreliggende 

forslag til ny KPA. 

 

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

 

Risiko og sårbarhet 

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

Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA 2010, jf. punkt 19 i forslaget til 

bestemmelser til ny KPA.  

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 

Akseptkriteriene må for øvrig være i tråd med byggteknisk forskrift (TEK17). 
 

4.23 Forurensning 
(luft, grunn, vann) 

Gjeldende forskrifter må overholdes. 
 

4.24 Støy 
 (sone, type skjerming) 

Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone for trafikkstøy. Det må 

utarbeides en støyrapport, og eventuelle avbøtende tiltak må utredes.  
 

 
 

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

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

4.25 Geotekniske forhold 
(ras, skred, fundamentering) 

Må vurderes. 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
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4.26 Flom 

Må vurderes. 
 

 

Nærmiljø 

4.27 Naboforhold 
(sol, utsikt, innsyn, støy) 

Konsekvenser skal utredes. 
 

 

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

Regulering av snarvei mot bybanestopp er positivt for nærmiljøet. 
 

4.29 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 

4.30 Universell utforming 
(stigning, boenheter) 

Kravene som følger av TEK17 og Norsk Standard 11005:2011 Universell 

utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, gjelder. 
 

 

Kommunaltekniske anlegg 

4.31 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. 
 

4.32 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 

4.33 Rekkefølgekrav 
(aktuelle, sannsynlige) 

Rekkefølgekrav for utbedring av kryss mellom kommunal og privat veg er et 

absolutt krav fra Bymiljøetaten. Det kan også komme rekkefølgekrav på snarvei, 

men dette må vurderes senere i planprosessen. Mulig utbedring av kryss 

Hardangervegen/Midtunheia, i samråd med SVV. 
 

4.34 Utbyggingsavtaler 
(pågående arbeid) 

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

utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. 
 
 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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Kart 

 

4.35 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. 
 

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

Plangrensen må omfatte eiendommene 43/21, 141, 142, 143 og deler av 43/1119 

og 1050. I tillegg må nødvendig oppgraderingsareal for den private delen av 

Midtunhaugen, samt kryss, tas med i planområdet. Snarvei mot bybanestopp må 

også inngå i plangrensen, og dette må derfor avklares før det kan varsles oppstart 

av planarbeid. Plangrense bør vurderes av fagetaten før varsling.  

 

Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: 

gis@bergen.kommune.no 
 

 

Diverse 

 

4.37 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Fana, gnr.43 bnr.21 mfl. Midtunhaugen boliger. Arealplan-ID (tildeles etter 

kunngjøring planoppstart) 
 

 

Fremdrift 

4.38 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. 
 
 

4.39 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 

mailto:gis@bergen.kommune.no
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
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• 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. 
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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 

5.2.2 Regional plan for attraktive senter i Hordaland 

 

 

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 VA-rammeplan 

6.11 Støyrapport 

6.12 Trafikkanalyse 

6.13 Lengde- og tverrprofiler veg 

6.14 Kulturminnedokumentasjon 

6.15 Landskapsanalyse 

6.16 Stedsanalyse / byform, jf. Bergen kommunes veileder for byromsanalyse 
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00299/Veileder_til_byroms_299898a.pdf 

6.17 Natur 

6.18 Rekreasjon / friluftsliv 

6.19 Barnetråkk 

6.20 ROS-analyse 

6.21 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. 

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
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
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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 201730400. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

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

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

*****                                                                                  ***** 

 

 
Kopi: Og Arkitekter AS, Kanalveien 11, 5068 BERGEN 

  

 
 

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

