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NOTAT OPPSTARTSMØTE – REGULERINGSPLANARBEID 
BYDEL, GNR. 160 BNR. 409 MFL. Bendixens vei 

________________________________________________________________ 
 

Møtedato:  @ 

Møtedeltakere - 

Forslagsstiller: Hus Gruppen AS 
   v/Gunnar Størksen 

Plankonsulent:  Ard Arealplan 

 v/ Jan Espen Vik 

Arkitekt: Link Arkitektur AS 

v/Grethe Haugland og Kari Kløve 

Kommunen: Ole Petter Løtvedt, byplan (møteleder) 

Hanne Dyrnes Nordø, byplan 

Øyvind Tveit, byplan 
_________________________________________________________________________________ 

 

1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 

 25 boenheter 

 Eksisterende bebyggelse forutsettes revet 

 

2.0 FAGETATENS KONKLUSJON 

2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Jf. kommentarer gitt nedenfor. 

 

2.2 Parallell plan- og byggesaksprosess 
(jf. pbl §§ 1-7, 12-15 og 21-4) 

Felles behandling anbefales ikke i denne saken. Det er ikke mottatt detaljer om 

innholdet i planforslaget ved bestilling av oppstartsmøte. Fagetaten har dermed 

ikke anledning til å vurdere hvorvidt saken er «kurrant» å behandle som en felles 

plan- og byggesak. En forutsetning ved felles behandling er at planforslaget er i 

samsvar med overordnede planer og at planforslaget med tilhørende søknad om 
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rammetillatelse i prinsippet er avklart og avstemt før saken sendes til høring og 

legges ut til offentlig ettersyn.  

 

En viss parallellitet i behandlingen kan likevel sikres ved at nabovarsel i 

forbindelse med byggesøknad sendes når planforslaget har vært til behandling i 

komité for miljø og byutvikling. Det er først da man får en klar indikasjon på hva 

som er den politiske holdningen til forslaget. 

 

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 

KPA 2010,  

Sentrumsformål S11 

Hensynssone med særlige krav til infrastruktur, konsesjonsområde 

fjernvarme, jf. pkt. 27.2.1 

3.2.2 Plan under arbeid 

Kommuneplanens arealdel 2016-2030. Plan- og bygningsetaten har levert 

sitt forslag til ny KPA til byrådsavdelingen for vedtak om utleggelse til 

offentlig ettersyn. I forslag til ny KPA er planområdet innenfor 

byfortettingssone BY2. Fagetaten gjør oppmerksom på at dette kan endre 

seg i den videre prosessen. 
 

3.3 Kommunedelplan 

3.3.1 KDP Landås 

 

3.4 Reguleringsplaner, detaljregulering 

3.4.1 Gjeldende planer 

Årstad, Wergeland, arealplan-ID 19010000 (2013) 

Naboplaner 

3.4.2 Årstad, Regulering av gamlehjemstomt, arealplan-ID 3890000 (1974) 
 

3.5 Kulturminnegrunnlag 

3.5.1 Wergeland – lokalsenter S11 
 

3.6 Temaplaner 

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

3.6.2 Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 

3.6.3 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 - 2017 
 

3.7 Rapporter 

3.7.1 Gangveger til bybanen, Kronstad – Nesttun 
 

3.8 Politiske vedtak 

3.8.1 Strategiprogram for lokalsenter S11 Wergeland. 

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 Formål 
(egnethet, gjeldende planer) 

Fagetaten har ingen merknader til hovedformålet bolig. 

 

Områdebetraktninger 

4.2 Områdebetraktninger 
( fremtidig utvikling av området, infrastruktur, grønnstruktur, senterområde, områderegulering) 

For senterområde Wergeland S11 stilles det krav om områderegulering før 

detaljregulering kan vedtas, jf. punkt 1 i bestemmelsene til KPA 2010. Denne 

bestemmelsen er det tidligere «dispensert» fra.  

 

Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 

4.3 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. Tilpasning til 

strøkskarakter, samt relasjon til gaterom, gatesnitt og omkringliggende 

grønnstruktur blir aktuelle tema.  
 

4.4 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 
(gjeldende planer, presedens) 
Innenfor senterområde S11 gjelder følgende maksimale utnyttelsesgrad og 

byggehøyde: 

%-BRA= 250 %. Gjelder ved områdeplanlegging. 

Byggehøyde 16 m.  

Det må sikres at elementer fra områdets særpreg videreføres i prosjektet, herunder 

byggehøyder og volum. 

 

4.5 Siktlinjer 
(byfjellene, kjente steder, akser) 

Aktuelle siktlinjer må lokaliseres. 
 

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

Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. 

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. 
 

 

 

 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
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4.8 Uteoppholdsarealer 
(felles, privat, mengde, kvalitet) 

Det vises til arealkrav og kvalitetskravene som følger av punkt 10 i 

bestemmelsene til KPA 2010. Det må dokumenteres at kravene tilfredsstilles. 
 

Samferdsel 

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

Trafikksituasjonen i Bendixens vei er utfordrende; lang og smal adkomstveg, med 

til dels vanskelig fremkommelighet (kantparkering), herunder for 

utrykningskjøretøy. Det må derfor vurderes tiltak både i forhold til 

trafikksikkerhet og fremkommelighet.  
 

4.10 Parkering 
(behov, norm, kantparkering, soneparkering) 

Planområdet ligger innenfor parkeringssone P2 (1,2 – 1,4 pr. 100 m2 BRA), jf. 

pkt. 15 og 20 i bestemmelsene til KPA 2010. All parkering må løses på egen tomt. 

Ut fra områdets nærhet til bybanestoppene Wergeland og Brann stadion samt 

gode gang- og sykkeltilbud, vil fagetaten kunne anbefale en lavere 

parkeringsdekning enn gitt i KPA2010. 

 

Krav til sykkelparkering er 2 plasser per 100 m2 BRA. God sykkelparkering skal 

vektlegges.  

 

Det er vedtatt iverksetting av boligsoneparkering i Bergen, og ut fra fagnotat 

saksnr. 200903429-42, inngår Bendixens vei i sone 32. Det vurderes her at 

behovet er mindre prekært og at etablering kan komme i senere tid. 

Boligsoneparkering kan bidra til å redusere fremmedparkering langs Bendixens 

vei. 
 

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

Snarveier til kollektiv må lokaliseres. Tilrettelegge for bruk av sykkel. 
 

Barn og unge 

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

Skal kommenteres i alle saker.  

Årstad bydel har ikke tilfredsstillende barnehagedekning. 

Når det gjelder skole, vises til skolebruksplanen for 2016 – 2030.  
 

4.13 Barn og unges interesser 
(barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) 

Skal kommenteres i alle saker.  
 

Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

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

Har ikke mottatt tilbakemelding fra Byantikvaren. 
 

 

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

Ny bebyggelse må tilpasses strøkskarakteren. Det vises til punktene 6 og 12 i 

bestemmelsene til KPA 2010. 
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For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon; 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 

 

 Risiko og sårbarhet 

4.16 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 

 

Forurensing 

Planområdet er innenfor aktsomhet nivå 2 i forhold til grunnforurensing. Det er 

funnet høye konsentrasjoner av forurensing på nabotomtene. Det anbefales at 

forslagsstiller gjør grunnundersøkelser/jordprøver på tomten for å avkrefte 

mistanken om forurensing i grunn. Ved behov for ytterligere informasjon om 

forurensing kan forslagsstiller ta kontakt med Kristin Habbestad, 

Kristin.Habbestad@bergen.kommune.no.  

 

 
 

 

 

Nærmiljø 

4.17 Naboforhold 
(sol, utsikt, innsyn, støy) 

Konsekvenser skal utredes. 

Forhold til midlertidig barnehage sør for planområdet. 
 

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

Planområdet ligger primært i levekårssone Slettebakken og delvis i sone Minde. 

Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.0 (best) til 10.0 (dårligst) er for 

Slettebakken 7.5 og for Minde 6.8. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
mailto:Kristin.Habbestad@bergen.kommune.no
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Antall boenheter må reduseres vesentlig. Boligene må være av varierende 

størrelse. Forslagsstiller argumenterte i møtet om at gjennomsnittlig boligstørrelse 

er per dags dato tenkt å være 70m2. Fagetaten ber om at dette redegjøres for som 

en del av planforslaget, samt hvordan krav til uteoppholdsareal tilfredsstilles.  
 

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

Se på mulighetene for å tilføre nærmiljøet nye/forbedrede kvaliteter.  
 

4.20 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. 

Eventuelle behov for å regulere midlertidig bygg- og anleggsområde må vurderes. 

  

 Helse 

4.21 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 

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

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling. 
 

4.23 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 

4.24 Rekkefølgekrav 
(aktuelle, sannsynlige) 

I byrådets vedtak om Strategiprogram for lokalsenter S 11 Wergeland er det 

inntatt følgende pkt.: 

 

Alle utviklingsprosjekt innenfor senterområdet skal bidra forholdsmessig til 

etablering av ny, og oppgradering av eksisterende infrastruktur, herunder ny 

offentlig «Wergeland plass» ved bybanestoppet. Det må inntas 

rekkefølgebestemmelse om dette i alle reguleringsplaner innenfor S 11.  

Det må påregnes rekkefølgekrav i forbindelse med etablering av Wergeland plass 

og annen infrastruktur. 
 
 

4.25 Utbyggingsavtaler 
(pågående arbeid) 

Fagetaten anbefaler at forslagsstiller tar kontakt med Bymiljøetaten. 
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Kart 

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

Fagetaten anbefaler at planområdet utvides og tar med vegareal øst for 

planområdet og tilliggende fortau. Dette for å sikre tilstrekkelig areal for frisikt 

ved avkjørsel.  

Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: 

gis@bergen.kommune.no 

  

 Medvirkning 

4.27 Tiltak utover lovens minstekrav 
(høringsinstanser, nabolag, grupper med særlige behov, infomøte) 

Fagetaten legger til grunn at nabolaget trekkes aktivt med i planleggingen.  
 

 Diverse 

4.28 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Årstad, gnr.160 bnr.409 mfl. Bendixens vei. Arealplan-ID (tildeles etter 

kunngjøring planoppstart) 
 
 

Fremdrift 

4.29 Kunngjøring planoppstart  
(ev. avklaringer før planoppstart) 

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. 
 

 

4.30 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. 

mailto:gis@bergen.kommune.no
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
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4.31 Felles saksbehandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad 
(jf. pbl §§ 1-7, 12-15 og 21-4) 

Felles behandling anbefales ikke i denne saken. Det er ikke mottatt detaljer om 

innholdet i planforslaget ved bestilling av oppstartsmøte. Fagetaten har dermed 

ikke anledning til å vurdere hvorvidt saken er «kurrant» å behandle som en felles 

plan- og byggesak. En forutsetning ved felles behandling er at planforslaget er i 

samsvar med overordnede planer og at planforslaget med tilhørende søknad om 

rammetillatelse i prinsippet er avklart og avstemt før saken sendes til høring og 

legges ut til offentlig ettersyn.  

 

En viss parallellitet i behandlingen kan likevel sikres ved at nabovarsel i 

forbindelse med byggesøknad sendes når planforslaget har vært til behandling i 

komité for miljø og byutvikling. Det er først da man får en klar indikasjon på hva 

som er den politiske holdningen til forslaget. 

 
 

4.32 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 planbestemmelser/Rikspolitiske bestemmelser  

5.1.1 Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentra. 
 

5.2 Statlige planretningslinjer/Rikspolitiske retningslinjer 

5.2.1 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

5.2.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

5.2.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 
 

5.3 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer  

5.3.1 Arealpolitiske retningslinjer 

 

 

 

 

http://www.hordaland.no/Hordaland-fylkeskommune/planlegging/Kommuneplanlegging/Arealpolitiske-retningsliner-ny/
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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 55566048, eller e-post 

ole.lotvedt@bergen.kommune.no. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201715930. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

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

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

*****                                                                                  ***** 

 

 

 

Vedlegg: 
Stedsanalye 

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

