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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 
- Næringsbebyggelse med tilhørende kontorplasser  

- Håndverksvirksomhet 

 

2.0 KONKLUSJON 

2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

- Planarbeidet må sees i sammenheng med utviklingen av området nord for 

Lilandsvegen.  

 

Partene er ikke enige om følgende: 

- Forslagsstiller ønsker i utgangspunktet å bare regulere egen tomt. 

 

For øvrig vises til kommentarer gitt nedenfor. 



Bergen kommune. Byutvikling   Saksnr. 201741641/2 

 

Side 2 av 14 

 

 

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

Avklares før varsel om oppstart. Felt I/L1.1 er ikke konsekvensutredet i 

overordnet plan, KDP BLÅE.  

 

 

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 

Kommuneplanens arealdel 2010, vedtatt 24.04.13. Arealformål: I/K/L10 

 

3.2.2 Plan under arbeid 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026. Oppstart kunngjort 30.08.2015. 
 

3.3 Kommunedelplaner (KDP) 

3.3.1 Gjeldende plan 

Kommunedelplan for Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (BLÅE), 

vedtatt 27.9.17. Arealformål: I/L1.1 

 

 
KDP BLÅE 

 

3.4 Reguleringsplaner, detaljregulering  

3.4.1 Planer under arbeid 

Det er nylig varslet oppstart av planarbeid for felt I/L6 - Lilandsjordet 

nord. Nevnte plan tar med seg Lilandsvegen samt deler av arealet til 

Lilandsvegen 90 i oppstartsvarselet. Formålet med planarbeidet er å åpne 

for etablering av arealkrevende næringsvirksomhet. Planområdet vil senere 

innskrenkes til kun å omfatte nordlige del av I/L6. KDP BLÅE stiller krav 

til utarbeidelse av et strategisk planprogram for hele felt I/L6 – som et 

alternativ til områdeplan. Et strategisk planprogram skal svare på de 

overordnede spørsmålene innenfor I/L6, herunder planlegging av 

vegstruktur. Lilandsvegen omfattes av oppstartsvarselet fordi vegen er 

dagens adkomstveg til I/L6 og fordi planprogrammet skal fastsette en 

gangakse gjennom feltet som vil krysse nevnte veg. Det er lagt opp til en 
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stram tidsplan i arbeidet med Lilandsjordet nord med planlagt vedtak 

desember 2018.  

 

 
Oppstarsvarsel Lilandsjordet nord  

 

3.5 Hensynssoner 

Flystøy – rød sone 

Støy veg – gul sone 

Meldeplikt Avinor 

Historisk vegfar 

Konsesjonsområde for fjernvarme 

 

3.6 Kulturminnegrunnlag 

3.6.1 Kommunedelplan Birkeland, Liland, Ådland og Espeland 
 

3.7 Temaplaner 

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

3.7.2 Forvaltningsplan for vassdrag 

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

3.7.4 Idrettsplan 2017 – 2027. Idrettsbyen Bergen – aktiv og attraktiv for alle 

3.7.5 Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 

3.7.6 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 

3.7.7 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 - 2017 
 

3.8 Rapporter 

3.8.1 Gangveger til bybanen, Rådal - Flesland 
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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 

Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til oppstart av denne detaljplanen:  

  

BLÅE ble vedtatt (bystyrets vedtak 27.09.2017 sak 233/17) med blant annet 

følgende endring: 

«Påført formål for I/K/L 1 område øst for plan for Flesland næringspark endres i 

formål og betegnelse til I/L 1.1». Det ble i vedtaket ikke presisert hvor den 

endelige formålsgrensen for I/L1.1 skal gå. Forslagsstiller må dermed være klar 

over at det kan bli gjort justeringer av grensen mot vest. Endelig formålsgrense 

settes i samråd med byrådsavdelingen.  

 

Listen med rekkefølgekravene gitt i BLÅE § 3 er ikke uttømmende. Det skal 

utarbeides en egen oversikt over hvilke områder som skal ha rekkefølgekrav for 

hvilke tiltak. Dette arbeidet er ikke ferdigstilt. Forslagsstiller risikerer dermed å 

starte opp et planarbeid uten å ha en full oversikt over de økonomiske 

forpliktelsene detaljplanen kan føre med seg.  

 

Strategisk planprogram for I/L6 kan også vise behov for endringer av vegstruktur, 

noe som kan ha innvirkning på adkomstvegen til felt I/L1.1 

 

Konklusjon fra planforum 09.01.18: 

 

Oppstart kan anbefales. Følgende forutsetninger legges til grunn for videre 

arbeid med planen: 

- Planavgrensning – hele I/L1.1 tas med i planområdet. 

- Adkomst løses på en tilfredsstillende måte.  

- Planarbeidet må samkjøres med det strategiske planprogrammet som utarbeides 

for I/L6. 

 

Usikkerhet knyttet til detaljering av løsninger i hele området innebærer en 

reguleringsrisiko som tiltakshaver må forholde seg til gjennom samarbeid med 

planer på tilstøtende areal. 

 

Det må påregnes rekkefølgekrav i forbindelse med utbygging av området. 
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4.2 Formål 
(egnethet, gjeldende planer) 

Området er i hovedsak uregulert. I gjeldende KPA inngår planområdet i feltet 

I/K/L10 - industri/kontor/lager. I forslag til ny KPA er områdene Birkeland, 

Liland, Ådland og Espeland tatt ut i påvente av KDP BLÅE. I KDP BLÅE er 

området avsatt til eksisterende industri og lager, og er en del av delområde I/L1.1.  

 

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 

Innsendt materiale viser to næringsbygg i to etasjer. Forslagsstiller informerte at 

det kan være aktuelt å etablere en etasje under terreng.  
 

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. 

 

Det skal vurderes å etablere grønne tak dekket av biologisk materiale 

(sedum/mose eller lignende) for all ny næringsbebyggelse. 
 

 

4.6 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 
(gjeldende planer, presedens) 
Utnyttelsesgrad og byggehøyder avklares i reguleringsplanen.  

Området er innenfor meldepliktsonen til Avinor. Hensyn til rullebane 2 og 

flysikkerhet går foran byggehøyde.  
 

4.7 Siktlinjer 
(byfjellene, kjente steder, akser) 

Må vurderes i planforslaget. 
 

4.8 Fjernvirkning 

Må vurderes i planforslaget. 
 

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

Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. 

 

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. 
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Grønnstruktur og landskap 

4.10 Landbruk 
(arealer i drift, potensial) 

Fulldyrket jord på gnr. 111 bnr. 2. Overflatedyrket jord på gnr. 111 bnr. 1. 

Bevaring av matjord må vurderes.  
 

4.11 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. 
 

4.12 Grønnstruktur 

I/L1.1 grenser til areal avsatt til grønnstruktur. Om dette arealet i dag brukes av 

skolebarn, eller har et potensiale for bruk bør planforslaget sikre en forbindelse fra 

skolen til dette grøntområdet.  
 

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

Dagens bruk må dokumenteres. 

 

4.14 Landskap 
(naturlandskap, hoveddrag) 

I/L1.1 består av et kupert landskap med et skogkledd og delvis bebygget 

høydedrag som skråer ned mot øst.   
 

4.15 Terrengbehandling/massebalanse 
(sprengningslinjer) 

Plangrepet vil kreve større terrengbehandling. Ved utsprengninger må inngrep i 

terreng dokumenteres. Massebalanse dokumenteres og eventuelt over- eller 

underskudd oppgis i m³. 
 

 

Samferdsel 

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

Tilkomst til planområdet fra Lilandsvegen. Vegen er smal og ikke tilrettelagt for 

myke trafikanter. Foreslått adkomst til utbyggingsområdet er i hovedsak via 

eksisterende avkjørsel på privat veg. Fagetaten vurderer dette som en dårlig 

løsning da det vil kreve store utbedringer av adkomstvegen og følgelig store 

terrenginngrep samt få negative konsekvenser for eksisterende enebolig. Det er 

også ønskelig at planen ser på adkomstmulighetene til resten av feltet og ikke bare 

til den aktuelle tomten. En adkomstløsning fra øst eller vest kan være aktuell.  

 

Staten vegvesen orienterte om at det vil bli gjennomført en omklassifisering av 

vegene i området og at Lilandsvegen trolig blir kommunal. Vegstatus vil legge 

premisser for byggegrenser fra veg.  

 

Det utarbeides et strategisk planprogram for feltet I/L6. Planprogrammet skal 

blant annet ta for seg temaet vegstruktur og vil omfatte Lilandsvegen. 

Foreliggende planarbeid må derfor samkjøres med dette planprogrammet.  
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4.17 Gang- og sykkeltrafikk 
(skoleveg, snarveier til kollektiv, tverrsnitt, sykkelparkering) 

Planområdet har dårlig tilgjengelighet hva angår kollektivnett og gang- og 

sykkelvegforbindelser. Det må påregnes rekkefølgekrav om opparbeiding av 

fortau langs Lilandsvegen.  

 

KDP BLÅE legger også opp til at en fremtidig gang- og sykkelvegforbindelse 

skal etableres gjennom planområdet. Hvor denne forbindelsen vil gå avklares i det 

strategiske planprogrammet for I/L6. Dette må hensynstas i videre planarbeid.  

 

4.18 Varelevering 

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

hjemmeside for deres HMS-veileder innen varedistribusjon. 
 

 

4.19 Parkering 
(behov, norm, kantparkering, soneparkering) 

Parkeringsdekningen skal være i henhold til parkeringsbestemmelsene P3, jf. 

punkt 15 i bestemmelsene til KPA 2010 og KDP BLÅE. I det videre planarbeidet 

bør imidlertid forslaget til bestemmelser til ny KPA legges til grunn. 

 

 Parkeringskrav i henhold til gjeldende KPA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KDP BLÅE åpner for at det kan gjøres nye vurderinger av 

parkeringsbestemmelser i reguleringsplan forutsatt at det er sikret etablert: 

- Et høyfrekvent kollektivtilbud innenfor gangavstand 

- Effektive og trygge anlegg for gående og syklende til de viktigste målpunkt i og 

omkring planområdet 

 

Fagetaten vurderer at disse kravene ikke vil oppfylles, forslagsstiller må dermed ta 

utgangspunkt i parkeringssone P3.  

 

Det kan fastsettes i reguleringsplan at parkeringsareal under terreng, i kjeller og 

underetasje ikke inngår i beregning av utnyttelsesgrad.  

 

Ut i fra foreliggende materiale ser det ut som planforslaget legger opp til 

overflateparkering.  

 

Det må legges opp til sykkelparkering samt tilrettelegging for sykkelutstyr. 

 
 

Barn og unge 

4.20 Barn og unges interesser 
(barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) 
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Skal kommenteres i alle saker. 

For info vedrørende barnetråkk; se http://www.barnetrakk.no/ 

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 

4.21 Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap 

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) 

Området er berørt av rød sone for flystøy og gul sone for vegstøy.  

 

Tiltak som gir økt belastning av støy, støv eller lukt på uteareal på skoler og 

barnehager i tjenesteyting T1 kan ikke tillates. 
 

4.25 Geotekniske forhold 
(ras, skred, fundamentering) 

Må vurderes i planforslaget.  
 

4.26 Flom 

 Må vurderes i planforslaget. 
 

Nærmiljø 

4.27 Naboforhold 
(sol, utsikt, innsyn, støy) 

Konsekvenser skal utredes. Planområdet ligger tett opp mot flere bolighus. Det 

må tas hensyn til eksisterende bebyggelse i det videre planarbeidet.  

 

Innenfor næringsformål skal det avsettes buffersoner mot eksisterende 

boligbebyggelse, skoler og barnehager. Det må i reguleringsplan gjøres 
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støyfaglige vurderinger for å avsette buffersoner som er store nok til å unngå 

signifikant økt støy på fasader og viktige uteareal. Lukt, støv og trafikkfare skal 

også utredes og forebygges. 
 

 

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

Planområdet ligger i levekårssone Flesland. 

Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.0 (best) til 10.0 (dårligst) er 4.3. 
 

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

Utbedring av Lilandsvegen, etablering av gangforbindelser.   
 

4.30 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 

4.31 Universell utforming 
(stigning, boenheter) 

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

utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, gjelder. 
 

4.32 Kriminalitetsforebyggende hensyn 
 (redusere ant. egnede gjerningssteder, skape oversiktlige og inkluderende bo- og bymiljøer) 

 Belysning langs fortau og gang- og sykkelveg. 
 

4.33 Folkehelse 
(beskytte mot risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på helse og livskvalitet, motvirke sosiale 

helseforskjeller) 

Tilrettelegge for gode gang- og sykkelforbindelser. 
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Kommunaltekniske anlegg 

4.34 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. 
 

4.35 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 

4.36 Rekkefølgekrav 
(aktuelle, sannsynlige) 

Forslagsstiller må påregne at det vil bli stilt rekkefølgekrav knyttet til regulering 

og utbedring av deler av Lilandsvegen med tilhørende gang- og sykkelanlegg. I 

tillegg blir det trolig stilt rekkefølgekrav til opparbeiding av gang- og 

sykkelvegforbindelsen gjennom planområdet slik den fremkommer av KDP 

BLÅE.  

 

Opplistingen av rekkefølgekrav i bestemmelsene til KDP BLÅE er ikke 

fullstendig. I henhold til bestemmelsenes pkt. 3.0 må det i etterfølgende planer 

vurderes om det er ytterligere behov for krav til etablering av gang- og 

sykkelanlegg, snarveier, turveier og turstier.  

 
 

4.37 Utbyggingsavtaler 
(pågående arbeid) 

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

utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. 
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4.38 Planavgrensning 
(tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder, utvidelser som ikke medtas ved gebyrfastsettelse ) 

Det anbefales at planavgrensningen til oppstart omfatter hele feltet I/L1.1 samt 

tilhørende vegareal. Vi gjør forslagsstiller oppmerksom på at formålsgrensen for 

feltet I/L1.1 kan bli noe justert i vest, jf. bystyrets vedtak 27.09.2017 sak 233/17.  

 

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/planarkiv 

 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) 

bestilles gjennom https://infoland.ambita.com/#/. 
 
 

 

4.39 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Ytrebygda, gnr.111 bnr.25 Lilandsvegen 90. Arealplan-ID (tildeles etter 

kunngjøring planoppstart) 
 
 

Fremdrift 

4.40 Kunngjøring planoppstart  
(ev. avklaringer før planoppstart) 

Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid 

kunngjøres. Det kan imidlertid være behov for å inkludere et større areal i 

oppstartsvarselet og senere innskrenke dette.  

 

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. 
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4.41 Undervegsmøte 
(underlag til undervegsmøte) 

Fagetaten trenger tilbakemelding på om forslagsstiller ønsker gebyrpakke med ett 

oppstartsmøte og opptil to undervegsmøter.  

 

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. 

 

4.42 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. 

 

Fordi foreliggende planarbeid i stor grad er avhengig av eksterne avklaringer er 

fagetaten villig til å være fleksibel hva angår frister for innlevering av komplett 

planforslag. Dette forutsetter at forslagsstiller kan vise til en viss fremdrift i 

arbeidet og har en jevnlig dialog med fagetaten.  
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UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER 

4.43 Statlige planretningslinjer/Rikspolitiske retningslinjer 

4.43.1 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

4.43.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

4.43.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 
 

4.44 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer  

4.44.1 Arealpolitiske retningslinjer 

4.44.2 Regional plan for attraktive senter i Hordaland 
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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 55 56 75 01, eller e-post 

senia.hagen@bergen.kommune.no. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201408832. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Senia Hagen -  

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Mec. P. AS, Postboks 74 Sandsli, 5861 BERGEN 
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