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Dykkar ref.:   Vår ref.: ard16030               Bergen: 01.11.2017 
 
 
UTVIDELSE AV TIDLIGERE VARSLET PLANOMRÅDE – BEGRENSET VARSLING 
 
Det vises til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid i desember 2016 og i januar 2017 
for Ytrebygda, gnr. 115 bnr. 42 mfl. Nordre Gommershaugen i Bergen kommune. 
Planarbeidet ble varslet i henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8. Det ble varslet 
med brev til offentlige instanser og naboer, og på nettsiden til Ard arealplan, samt i 
Bergens tidende den 3. desember 2016. Merknadsfrist var 24. februar 2017.  
 
Planområdet utvides etter krav fra Bergen kommune ved Bymiljøetaten. Kommunen 
ønsker at det reguleres ytterligere vegareal og grøntareal. Resterende vegareal fra 
gjeldende reguleringsplan (planID:5500000) bør sikres som offentlig gang- og sykkelveg 
for å lage en sammenhengende skoleveg til Ytrebygda skole. I tillegg ønsker kommunen 
å regulere gnr 115 bnr 92 til offentlig friområde for å sikre allmennheten tilgang til 
Birkelandsvannet. 

Tiltakshaver og konsulent: 
Marka Utbygging as er tiltakshaver.  
Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet. 
 
Planområdet: 
Planområdet ligger på Sandsli i Ytrebygda Bydel, og omfatter gnr. 115 bnr. 42. mfl. 
Planområdet ligger i dag i et etablert sammensatt område med eneboliger, næringsområde 
og skole. Bybanestoppet Sandslimarka ligger om lag 600 m nord for planområdet og det er 
bussholdeplasser ved Sandsligården og Flyplassvegen like i nærheten. Planområdet er på 
ca. 10 daa og er i kommuneplanens arealdel satt av til bebyggelse og anlegg. Gjeldende 
reguleringsplan for området planid: 5500000 YTREBYGDA.GNR. 115 BNR. 11,14,15, GNR. 
116 BNR. 5, 8, M.FL. BIRKELANDSVATNET ble vedtatt i 1981. Området er i gjeldende 
reguleringsplan avsatt til frittliggende eneboliger.  

Planen sitt formål: 
Planens formål er å øke utnyttelsesgraden og å legge til rette for boliger – 
blokkbebyggelse. Det legges opp til at eksisterende boliger på Nordre Gommershaugen 7 og 
9 rives. Det vurderes i planprosessen å legge til rette for en relativt høy utnyttelse, med 
tanke på nærhet til skole, bybane og andre offentlige servicetilbud. Ny bebyggelse skal 
tilpasses strøkskarakteren med hensyn til byggehøyder, og planprosessen avklarer endelig 
utforming og utnyttelse. 
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Formål med utvidelse av planområdet: 
 

1. Kjørevei fra planområdet sørover til gangbro over Flyplassvegen reguleres til 
offentlig g/s-veg, med en bestemmelse som kun tillater kjøring til 
eiendommene.  Siden denne vegen skal fungere som sammenhengende skoleveg til 
Ytrebygda skole, trengs også en bestemmelse som regulerer at det ikke tillates 
flere boenheter i tilknytning til eksisterende boenheter som bruker denne vegen. 
Antall biler på denne vegen må begrenses. Bymiljøetaten stiller ikke krav til 
opparbeidelse av vegen, kun at den reguleres fra kjøreveg til offentlig g/s-veg, for 
at det ikke skal ligge igjen et stykke vei fra Ytrebygda skole til Sandslivegen som 
ikke er regulert til gangveg.  Det resterende av gangvegen reguleres og opparbeides 
av pågående planarbeid for Siljustølsvegen på andre siden av Flyplassvegen (ikke 
varslet oppstart enda).  

2. Gnr.115, bnr.92 reguleres til offentlig friområde for å sikre tilgang ned til 
Birkelandsvannet. Det stilles ikke krav til opparbeidelse av arealet.  

 
Merknader til varsel om utvidelse av planområdet: 
Vi inviterer til samarbeid og medvirkning i den kommende planprosessen. Mer informasjon 
kan leses på nettsiden til www.ardarealplan.no. Innspill eller merknader som angår 
planens løsninger eller som gjelder særlige behov kan sendes skriftlig eller elektronisk til:  
 

Ard arealplan as 
Nygårdsgaten 114 
5008 Bergen 
e-post: post@ardarealplan.no 

 
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune. Alle mottatte 
dokumenter, merknader og øvrige innspill vil bli sendt til Bergen kommune sammen med 
planforslaget.  
 
Merknadsfrist: 
Frist for merknader er satt til 24. november 2017.  
 
Videre saksgang: 
Etter merknadsfristen vil forslag til reguleringsplan bli utarbeidet, og deretter sendt til 
Bergen kommune for saksbehandling. Etter første gangs saksbehandling blir planen sendt 
på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Det vil da være mulig å komme med 
merknader til planforslaget før videre politisk behandling. 
 
Med beste hilsen 

 
Aslaug Sæther 
Geograf - arealplanleggar 
Tlf. 55 31 95 00 
 
Vedlegg: varslingskart og varslingsliste 
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KART OVER PLANOMRÅDET: 
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Varslingsliste: 
 

   

Gårdsnummer Bruksnummer Eiendommens adresse 

115 92  Eiendommen har ikke adresse 

115 109 Nordre Gommershaugen 1 

115 231 Nordre Gommershaugen 1B 

115 71 Nordre Gommershaugen 3 

115 257 Nordre Gommershaugen 2A 

115 68 Nordre Gommershaugen 2B 

115 74 Nordre Gommershaugen 2 

115 166 Eiendommen har ikke adresse 

115 100 Nordre Gommershaugen 8 

115 65 Nordre Gommershaugen 6 

115 67 Nordre Gommershaugen 5 

115 73 Nordre Gommershaugen 4 

115 8 Eiendommen har ikke adresse 

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 
 


