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NOTAT OPPSTARTSMØTE – REGULERINGSPLANARBEID 
Bergenhus Gnr 168 Bnr 929 Nyhavnsveien 
________________________________________________________________________________________ 
 

Møtedato:  5.5.2017 

Møtedeltakere - 

Forslagsstiller: Akasia Eiendomsforvaltning AS 

 v/Karsten Hjertholm 

i samarbeid med Gamle Bergen Museum 

 v/Magnar Eide 

 og  Selvaag Bolig AS 

Plankonsulent:  Ard Arealplan AS 

v/ Ann-Helen Nessen 

Kommunen: Stein Hustveit, byplan (møteleder) 

Siri S Heimark, byplan 

Karstein Høyheim, byggesak 

Mette Karlsen, Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett 

Svein Petter Kveim, bymiljøetaten 
_________________________________________________________________________________ 

 

1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 

 Hovedsakelig mindre endringer/justeringer som følge av endringer i 

forutsetningene for gjeldende plan 

 Barnehage, nybygg 

 Nytt publikumsbygg Gamle Bergen 

 

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 

PlanID  Plannavn 
60910000 Kommuneplanens arealdel 2010-2021 

 

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 Ikrafttrådt 
15750000 BERGENHUS. KDP SANDVIKEN - FJELLSIDEN NORD 19.02.2001 

 

3.4 Reguleringsplaner, detaljregulering 

3.4.1 Gjeldende planer 

PlanID Plannavn Ikrafttrådt Saksnr 
18200000 BERGENHUS. GNR 168 BNR 1063 M.FL., 

SANDVIKEN, NYHAVNSBUKTEN 

21.05.2007 200408593 

18200001 BERGENHUS. GNR 168 BNR 1063 M.FL., NYHAVN 07.06.2012 201123641 

6130001 BERGENHUS. TRAFIKKLØSNING VED GAMLE 

BERGEN MUSEUM 

08.02.1999 199701405 

6130000 BERGENHUS. GAMLE BERGEN, NYHAVNSVEIEN 1 

OG 2 M.FL. 

21.03.1988 190001591 

5790000 ÅSANE/BERGENHUS. NORDRE INNFARTSÅRE TIL 

BERGEN, PARSELL NYGÅRDSTANGEN - EIDSVÅG 

10.05.1982  

 

3.5 Kulturminnegrunnlag 

3.5.1 Kommunedelplan Sandviken og Fjellsiden nord 
 

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 

3.6.6 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 - 2017 
 

http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1201&planid=60910000
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1201&planid=15750000
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1201&planid=18200000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200408593
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1201&planid=18200001
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201123641
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1201&planid=6130001
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=199701405
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1201&planid=6130000
http://www.bergenskart.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1201&planid=5790000
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 

Krav som følger av gjeldende kommuneplans arealdel (KPA), gjelder inntil ny 

KPA er vedtatt. Krav som følger av ny KPA, gjelder fra den dag KPAen er 

vedtatt. Det kan derfor være hensiktsmessig å sette seg inn i forslaget til ny KPA 

og tilpasse seg de signal som følger av denne. 

Forslaget til ny KPA er nå offentlig og finnes på Bergen kommunes internettsider 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11017/article-145407 
 

4.2 Formål 
(egnethet, gjeldende planer) 

Fagetaten har ingen spesielle kommentarer hva gjelder formål. 

 

Områdebetraktninger 

4.3 Stedsanalyse 

Det må utarbeides en byroms-/stedsanalyse hvor planområdet ses i sammenheng 

med sine omgivelser. Det vises i denne forbindelse til Bergen kommunes veileder 

til byromsanalyse utarbeidet i forbindelse med pågående rullering av 

kommuneplanens arealdel (KPA). Jf.  
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11017/article-145407 
 

Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 

4.4 Arkitektur, estetikk og kvalitet 
(form, struktur, funksjon, uttrykk, forholdet til stedet/landskapet/strøkskarakteren) 

Byantikvaren og byplanavdelingen er i et tidligere møte forevist vinnerutkastet av 

avholdt arkitektkonkurranse for nytt publikumsbygg for Gamle Bergen Museum 

og har ingen spesielle innvendinger mot dette. 

I og med at dette inngår kun som en del av planforslaget minnes det om at 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. 
 

4.5 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 
(gjeldende planer, presedens) 
I gjeldende reguleringsplans bestemmelse § 2.8 heter det blant annet: 

2.8.1 I området AB1 kan det tillates en utnyttelsesgrad %TU på inntil 90%. 

2.8.2 I området AB2 kan det tillates en utnyttelsesgrad %TU på inntil 170%, 

inkludert areal under bakken for museumsvirksomhet 

2.8.6 I området AF (under bakken) kan det anlegges nye lokaler for 

museumsvirksomhet; visningssenter, magasiner og lignende. 

2.8.7 Ved et eventuelt opphør av formålet barnehage i område AB2, skal 

arealet gå over til formål museum. 

 

Når det gjelder byggehøyder, er det i utgangspunktet plan- og bygningslovens 

generelle bestemmelser som gjelder. 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11017/article-145407
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11017/article-145407
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4.6 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 

4.7 Biologisk mangfold 

Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

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

4.8 Grønnstruktur 

Av gjeldende reguleringsplans bestemmelse 1.7 fremgår følgende: 

1.7.1 Alle terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt, herunder skal større 

trær og annen verdifull vegetasjon i størst mulig grad bevares. 

1.7.2 Ubebygde områder skal gis en estetisk tiltalende form og behandling. 
 

4.9 Terrengbehandling/massebalanse 
(sprengningslinjer) 

Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres.  

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

4.10 Uteoppholdsarealer 
(felles, privat, mengde, kvalitet) 

Det må dokumenteres at kravene til kvalitet og størrelse på barnehagers 

uteoppholdsareal tilfredsstilles, jf. kravene som følger av Bybarnehagestandard 

for Bergenhus og Årstad vedtatt i Bergen bystyre 28.5.2015 sak 119/15. 
 

Samferdsel 

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

I tillegg til at det bør ryddes opp i den reelle trafikksituasjonen i området, bør det 

også rettes opp i svakheter i gjeldende reguleringsplan. Hvis mulig, bør det legges 

opp til en reduksjon i trafikkmengden i dette området. 

Turistbusser til Gamle Bergen Museum er en utfordring – de får parkert nå – men 

skal jo også snu. Dette må sikres i planforslaget – og noen burde hatt det som 

rekkefølgekrav. Slik det ligger nå, er det ikke sikret finansiering. 

Det må legges til en best mulig og trafikksikker hente- og bringeløsning. I denne 

forbindelse vises til Interpellasjon nr. 29 vedrørende trafikksikre skoler i Bergen 

vedtatt i Bergen bystyre 210916, sak 203/16. Denne vurderes også å være aktuell 

ved barnehager. 
 

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

Gangveien gjennom området og ned til Nyhavn må videreføres. 
 

4.13 Varelevering 

Det vises til Leverandørenes Utviklings- og kompetansesenter (LUKS) sin 

hjemmeside for deres HMS-veileder innen varedistribusjon. 
 

4.14 Parkering 
(behov, norm, kantparkering, soneparkering) 

Parkeringsdekningen skal i utgangspunktet være i henhold til 

parkeringsbestemmelsene P2, jf. punkt 15 i bestemmelsene til KPA 2010.  
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Disse er imidlertid under vurdering i forbindelse med pågående rullering av 

kommuneplanens arealdel. Etter fagetatens vurdering er det ikke usannsynlig at 

kravet til bilparkering vil bli redusert, mens kravet til sykkelparkering og 

tilhørende fasiliteter som dusj og garderobe vil bli skjerpet, jf. signalene om 

Gåbyen Bergen som følger av kommuneplanens samfunnsdel. 

For krav til parkeringsdekning for barnehagen vises til Bybarnehagestandard for 

Bergenhus og Årstad vedtatt i Bergen bystyre 28.5.2015 sak 119/15. 

 

Når det gjelder tanken om å videreføre parkeringsdekningen i den størrelsesorden 

som følger av gjeldende plan, for derigjennom å kunne dekke et uttalt behov i 

nærområdet samt å fjerne fremmed-/gateparkering, er fagetaten for så vidt positiv 

til den. Men det er ikke gitt at Fylkesmannen i Hordaland og/eller bystyret følger 

tankegangen. 
 

Barn og unge 

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

Skal kommenteres i alle saker. 

BBSI, Strategi og utredning har opplyst at Akasia har søkt om tilskudd for drift av 

nye barnehageplasser i Nyhavn. Søknaden er behandlet og vedtak fattet i B-sak 

320-16. Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid. 

Akasia Nyhavn barnehage har fått tilbud om kommunalt tilskudd til 390 m², 

(netto leke og oppholdsareal dvs. barnas lekeareal) anslagsvis 85 plasser, vurdert 

etter bybarnehagestandarden, fra august 2019. 

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

Planområdet inngår i hensynssone H-570 Senter – Sentrum og Sandviken. 

Byantikvaren er opptatt av at Nyhavnsveien 6 som er godkjent revet, erstattet av 

et nybygg med høy kvalitet. 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 
 

Risiko og sårbarhet 

4.18 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 

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

http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Prosjekter/Barnetrakk/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
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4.19 Forurensning 
(luft, grunn, vann) 

Gjeldende forskrifter må overholdes. 

Planområdet ligger innenfor gul sone for luftforurensning. 

Det er registrert en viss fare for forurensning i grunnen i de deler av planområdet 

som ligger innenfor gnr 168 bnr 2141. Dette antas å skyldes industri og maritim 

virksomhet. 
 

4.20 Støy 
 (sone, type skjerming) 

Deler av planområdet 

ligger innenfor gul 

sone støy veitrafikk.  

 
 

4.21 Geotekniske forhold 
(ras, skred, fundamentering) 

Helt vest i 

planområdet er det 

registrert en bratt 

skråning som heller 

mot vest. 

 

 
 

Nærmiljø 

4.22 Naboforhold 
(sol, utsikt, innsyn, støy) 

Konsekvenser skal utredes. 
 

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

Planområdet ligger i levekårssone Hellen. 
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Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.0 (best) til 10.0 (dårligst) er 5.2. 
 

4.24 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 

4.25 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 

4.26 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. 
 

4.27 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 

4.28 Rekkefølgekrav 
(aktuelle, sannsynlige) 

Planprosessen vil avklare om det eventuelt er behov for rekkefølgekrav. 
 

4.29 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 

4.30 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. 
 

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

For kart- og oppmålingsavdelingen er det viktig at man unngår at det blir små 

restareal av planer (eller uregulerte områder), og at man der det er fornuftig, følger 

formålsgrensen til reguleringsplanene i området, eller eiendomsgrensene. 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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Vær oppmerksom på nr. 1 

markert i skjermdumpen til 

høyre, hvor det i vår planbase 

viser til at angitt område er en 

RpSikringsone H130, beskrevet 

som byggeforbud bybane.  

Nr. 2 viser veiområder som er 

viktig å være oppmerksom på 

når planområdet fastsettes. 

Her er det felles avkjørsler og 

parkering osv. Naboplanene 

sine veier og annet må tilpasses 

hverandre. 

 

Husk også å sørge for nok areal 

til for eksempel nødvendige 

frisiktsoner. 

 

 

 

I skjermdump til høyre vises 

veisituasjon, og de skraverte 

bygningene er godkjente tiltak. 

Legger dette ved da det kan 

være greit å ha en oversikt. 

 

 

Planavgrensningen ser ut til å 

legge seg over hele 61300001 

(Nr.1), deler av 18200000 

(Nr.2) og deler av 18200001 

(Nr.3). 

 

 

 

 

 

Det er fint om man ved endelig 

fastsetting av plangrense 

unngår at man får små 

restarealer av planer 

 

Videre minnes det om vertikalnivå under grunnen for 18200000 og 18200001. 
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For øvrig er bunkersen på motsatt side av Nyhavnsveien kjøpt av Museum Vest. 

Selv om det kan gi noen utfordringer i forhold til planprosess og behandling som 

en mindre endring, bør det vurderes å utvide planområdet til også å omfatte denne 

og den tilliggende eiendommen (gnr 168 bnr 932 og 933). 

 

Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: 

gis@bergen.kommune.no 
 

Medvirkning 

Diverse 

4.32 Tidligere saker 
(arkivsøk, plan og byggesak) 

201622546 – Forespørsel vedrørende nytt publikumsbygg Gamle Bergen Museum 
 

4.33 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Ved behandling som en mindre endring videreføres plannavnet til gjeldende plan. 

Bergenhus, gnr 168 bnr 1063 mfl., Sandviken, Nyhavnsbukten. 

Dersom planforslaget må behandles som en detaljregulering, blir plannavnet: 

Bergenhus, gnr 168 bnr 929 mfl., Nyhavnsveien 

Arealplan-ID (tildeles etter kunngjøring planoppstart) 
 

Fremdrift 

4.34 Kunngjøring planoppstart  
(ev. avklaringer før planoppstart) 

Fagetaten anbefaler i dette tilfellet at oppstart planarbeid kunngjøres som en 

ordinær endring, men med en formulering i kunngjøringsteksten om at saken vil 

bli vurdert behandlet som en mindre endring dersom tilbakemeldingene på 

kunngjøring/varsel om oppstart er av en karakter som tilsier at det er mulig. 

 

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. 
 

4.35 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 

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

4.36 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 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 

 

 
______________________________________________________________________________________________________________ 

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
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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 5556 6239, eller e-post 

Stein.Hustveit@bergen.kommune.no. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201714209. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

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

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

*****                                                                                  ***** 

 

 
Kopi: Akasia Eiendomsforvaltning AS, Bjørns gate 1, 5008 BERGEN 

Selvaag Bolig, Postboks 13 Øvre Ullern, 0311 OSLO 

Bymuseet i Bergen, Postboks 4052, Sandviken, 5835 BERGEN 

 

 
Vedlegg: 

Fremdriftsplan 

Prinsipper for utarbeiding av VA-rammeplan 

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

