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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 

 Oppstart av reguleringsplanarbeid 

 Ønsker å fjerne eksisterende butikklokaler på gnr. 22/bnr. 177. 

 Ønsker å etablere ny bebyggelse – en blokk med bolig og næring: 

o Bolig i etasje 1 – 5. Ca. 30 – 50 boenheter. 

o Næring (reetablere butikk) i 1. underetasje (nivå -1) 

o Parkering i 2. underetasje (nivå -2) 

o Takterrasse på deler av taket 

o Ønsker å etablere leiligheter øremerket for unge mennesker i 

etableringsfasen. 

 

o Gjeldende regulering: butikk og grøntareal i reguleringsplan fra 1964 
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2.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 
 

Formålet med møte er å rede grunnen for kommende reguleringsplan. Tiltakshaver 

m/konsulent skal presentere sitt planinitiativ og hvilke utfordringer de ser for seg. Kommunen 

skal informere om hvilke overordnede føringer planarbeidet må forholde seg til og hvilke 

problemstillinger som må løses. Planforslaget måles bl.a. opp mot følgende overordnede 

planer: 

- Kommuneplanens arealdel 2010/2018 

- Kommuneplanens samfunnsdel 

- Områdeplan for Fyllingsdalen 

- Strategisk temakart Bergen 2030 

            

2.1 Arealformål 

Overordnende planer   

Generelt legger kommuneplanens arealdel (KPA) mange føringer for det kommende 

planarbeidet. Pr nå er KPA 2010 gjeldende kommuneplan, men det er ventet at forslag til ny 

KPA 2018 blir vedtatt ila første halvår 2018. Følgelig må forslag til reguleringsplan forholde 

seg til kommende KPA, ettersom denne planen vil være gjeldende ved vedtak. Det er verdt å 

merke seg at endringer kan forekomme frem til og ved endelig vedtak av KPA 2018. 

 

Planer kommende planarbeid må forholde seg til: 

  

o Arealformål i KPA 2010: Bebyggelse og anlegg.  

o Arealformål i KPA 2018: Sentrumsformål - byfortettingssone 2. 

o Begge KPA viser Gul støysone fra vei (Fv. 285, Torgny Segersteds vei). 

o Pågående Områdeplan for Fyllingsdalen må tas hensyn til. Eventuelle 

krav til rekkefølge må innarbeides. 

o Strategisk temakart BERGEN 2030: 
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2.2 Byggehøyder / bebyggelsesstruktur / grad av utnytting 

KPA 2018:  

o § 9 – Bolig og boligkvalitet:  

Boligsammensetning: Krav til boligstørrelse i nye større prosjekter 

byfortettingssoner (sone 2):  

- Maks. 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m² 

- Minimum 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m² 

Minstestørrelse: Nye boenheter skal ikke være mindre enn 35 m² BRA + 

bodareal 

 

o § 26.1 Fellesbestemmelser 

6. Det skal tilrettelegges for et variert og mangfoldig bygningsmiljø, med 

særlig vekt på variasjon i boligtilbudet. 

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

8. Parkeringsanlegg skal ikke ha fasade mot byrom eller gater. 

 

o §26.3 – Sone 2 - byfortettingssone: 

1. Byfortettingssonen skal videreutvikles som bolig- og næringsområder med 

innslag av tjenesteyting, handel og kultur. 

3. Parkering skal skje i fellesanlegg. 

4. Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i type og størrelse av boliger. Boliger 

skal ha inngang fra gaten. 

6. For byfortettingssoner uten sentrumskjerne skal det gjennom 

reguleringsplan sikres en offentlig plass sentralt i sonen. 

7. Minimum 10 % av boenhetene skal ha minst 80 m² bruksareal og direkte 

tilgang til uteareal på bakken. 

8. Byggehøyder: 

- Byggehøyden skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og 

viktige siktlinjer. Det skal tas hensyn til lokalklimatiske forhold 

og fjernvirkning. 

- Vurdering av byggehøyde skal skje med grunnlag i stedsanalyse. 

- Ved reguleringsforslag der byggehøyder overskrider 4 etasjer 

eller 15 meter skal dette særskilt begrunnes i de kvaliteter man 

tilfører området. 

- For byggesaker som er unntatt krav om regulering skal 

byggehøyden være maksimalt 4 etasjer eller 15 meter. 

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

 

Kommuneplanens samfunnsdel (KPS): 

o Varierte boliger til ulike behov (unge, eldre, HC o.l.) 

 

Forslagstiller har intensjon om å bygge rimelige og varierte boliger for unge og 

1.gangsetablerere. Både fordi det er et marked for dette i området, og fordi lav 

kostpris på tomten gjør dette mulig. Det ble i tidligere plansak vurdert om det skulle 

være et boligprosjekt med eller uten forretning. Forslagstiller er tydelig på at det er 

viktig å beholde en matbutikk i nærområdet, og viser til ønsker fra naboer og fra 

butikken selv. 

 

Fagetaten viste til planforum sitt vedtak om maks 4 etasjer bolig over terreng, og at dette er en 

vesentlig føring for at planarbeidet kan starte opp. Planinitiativ viser 5 etasjer bolig over to 

underetasjer med butikk (nivå -1) og parkeringskjeller (nivå -2).  
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Forslagstiller bekrefter at maks 4 etasjer bolig vil legges til grunn for det videre 

planarbeidet. Det var videre enighet om at plassering og utforming av ny 

boligblokk må særlig vurdere og tilpasses eksisterende bebyggelsesstruktur med 

bredder, akser, siktlinjer m.m.  

 

Fagetaten stilte spørsmål ved hvor begynner nytt bygg, og hva er første etasje? 

Må vurdere å trekke fasade mot vei ned til og med nye butikklokaler er 1.etasje. 

P-kjeller blir således første og eneste underetasje (-1). 

 

2.3 Grønnstruktur og landskap 

o KPA 2018 § 11.2 

Eksisterende gangforbindelser (turveier, stier, barnetråkk, snarveier) skal 

ivaretas og sikres for allmenn ferdsel. 

 

o KPA 2018 § 28.1.3: Viktige gangforbindelser til kollektivholdeplasser skal 

identifiseres og om mulig gis formell status). 

 

Bymiljøetaten har gitt innspill om å inkludere grøntareal øst for planområdet for 

å sikre arealet som grøntareal og sikre tilretteleggelse av sti til bussholdeplass. 

Dette innebærer at planområdet må utvides til varsel om oppstart.  

 

 
 

Fagetaten understreker at planarbeidet må ivareta eksisterende grønnstrukturer i 

nærområdet og mellom eksisterende boligblokker. Dette gjelder særlig den 

grønne aksen nord for dagens matbutikk som ligger i østvestlig retning fra 

høydedrag i vest og ned mot krysset ved Fylkesvegen. Fagetaten viste til egen 

befaring og fotografier fra området, og at denne grønnstrukturen også er en 

viktig siktakse. I det videre planarbeidet må det gjøres studier av hvordan ny 

boligblokk kan utformes og avsluttes mot denne grønnstrukturen og siktaksen på 

en god måte. 
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2.4 Uteoppholdsarealer 

Planarbeidet må ha særlig fokus på gode uteoppholdsarealer med tilstrekkelig 

solforhold. Dette kan være utfordrende pga. nærliggende høye blokker mot sør 

og vest. Konklusjonen fra Planforum viser at dette er premiss for oppstart av 

planarbeidet. Det må derfor utarbeides studier som viser ulik utforming, 

plassering, vinkling og høyder på ny boligblokk, som dokumenterer hvilket 

plangrep som gir de beste løsninger kvaliteter på uteoppholdsarealer. Både krav 

til kvalitet og areal på uteoppholdsareal må innfris. Dersom det er utfordrende å 

få til gode uteoppholdsarealer for ny 4 etasjers boligblokk, må byggehøyder og 

antall etasjer reduseres.  

 

 
Sol/skygge hentet fra tidligere planforslag (saksnummer 201506266). 

 

o KPA 2018: 

 § 14.2 c): Det skal skjermes mot vind, og halve arealet på bakkeplan skal ha 

sol i 4 timer ved vårjevndøgn. 

 §14.2 f): Areal som kreves lagt på bakkeplan skal ligge på naturterreng, 

eller som opparbeidet dekke med god terrengkontakt, dimensjonert for 80 

cm jordlag på hele arealet. 

 § 14.3 Arealkrav: Byfortettingssone (unntatt By1): 

o Det skal etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr boenhet. 

o Maks 50 % på tak/altan. 

o Minimum 50 % skal utformes som fellesareal eller offentlig 

tilgjengelig areal. 

o Minst 50 % av enhetene i store prosjekt skal ha privat 

uteoppholdsareal. 

 §26.3.6: For byfortettingssoner uten sentrumskjerne skal det gjennom 

reguleringsplan sikres en offentlig plass sentralt i sonen. 

 

Deler av planområdet ligger innenfor gul støysone (veistøy). Forslagstiller viser 

til planlagt boligblokk vi fungere som støyskjerm mot uteoppholdsarealer, i 

tillegg til at det planlegges gjennomgående leiligheter med en stilleside mot vest. 
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Fagetaten viser til at planarbeidet må vurdere ulike løsninger og dokumentere 

hvordan støyen håndteres iht. gjeldende retningslinje T-1442. 

 

 

2.5 Samferdsel, herunder parkering 

o I planinitiativet foreslås parkering anlagt i den nederste av underetasjene (nivå -2). 

Fagetaten foreslår at det videre planarbeidet vurderer om parkeringsanlegget 

også kan huse beboerparkering for eksisterende blokk i nord for dagens 

matbutikk og foreslått ny boligblokk (Ture Nermansvei 1-5). Dette kan 

muliggjøre at dagens overflateparkering og trafikk langs vestsiden av 

planområdet til nevnte adresser fjernes. En samlokalisering av parkeringsplasser 

i et fellesanlegg vil frigjøre areal som kan brukes til uteoppholdsareal, gi 

redusert gjennomfartstrafikk samt bidra til økt trafikksikkerhet. Forslagstiller er 

positiv til en slik løsning, og vil ta kontakt med naboer for å vurdere dette 

videre. For å vurdere dette videre, må planområdet utvides mot nord til varsel 

om oppstart. 

o Plassering av inn-/utkjørsel til parkeringsanlegget må også vurderes.  

o Byggegrense mot Fylkesvei er 50m – planarbeidet må avklare byggegrense med 

veimyndighet. 

 

 
50m radius – fra fylkesveien Torgny Segersteds vei 

 

o Trafikksikkerhet skal være en del av planarbeidet og beskrives som et eget punkt, 

med fokus på myke trafikanter, i henhold til Statens vegvesens Veileder i 

universell utforming. 

 

o Sikker varelevering til butikk må dokumenteres jf. KPA §16.4 
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o Parkering – flere generelle krav for sykkel og bilparkeringsplasser i §17.  

 

o KPA § 17 – Tabell for parkeringsplasskrav: 

 Bolig - parkeringsplasser pr 100m² BRA: 

- Bil: minimum 0,6/maksimum 1,2 p-plasser 

- Sykkel: minimum 2,5 p-plasser  

 

 Næring - parkeringsplasser pr. 1000m² BRA:  

- Bil: 15 p-plasser 

- Sykkel: 12 p-plasser  

 

o Planarbeidet bør særskilt vurdere egen bestemmelse som sikrer egne 

parkeringsplass(er) dedikert til delebil/bilkollektiv (jf. KPA 2018 - § 17.11). 

Forslagstiller er positivt til å tilrettelegge for bildeleløsninger. 

 

o Avkjørsler fra kommunal vei skal vises i planen og skal følge gjeldende krav til 

frisikt, svingradius og lengdeprofil i henhold til Statens vegvesens Håndbok 017 

og 263 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. Tallet på avkjørsler fra 

offentlig vei tilstrebes holdt på et minimum. 

o Det ble også drøftet andre lagerbehov i forbindelse med parkering og 

varelevering. Enkelte nye boligprosjekter har også mindre private kjølerom som 

tar imot levering av matkasser o.l. Dette kan også være aktuelt i dette prosjektet. 

 

 

2.6 Barn og unge 

2.6.1 Skole og barnehage 

o Planområdet ligger innenfor skolekretsen til Lyshovden oppveksttun. Her ligger 

også er nærmeste barnehage.  

o Skolebruksplanen for 2016–2030 vedtatt i bystyret 16.6.2016, sak 164-16 viser at 

det er god kapasitet ved skolen. 

o Fyllingsdalen bydel har tilfredsstillende barnehagedekning. 

o I tillegg ligger Montessoriskolen i Bergen (privat) like i nærheten. 

 

 



Bergen kommune.    Saksnr. 201823425/13 

 

Side 8 av 12 

2.6.2 Barn og unges interesser 

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. 

 

2.7 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Byantikvaren har gitt innspill til oppstart av planarbeidet, se under. Innspillet 

støtter fagetaten sine føringer om maks 4 etasjer bolig og at ny bebyggelse må 

tilpasses eksisterende grønnstruktur, terreng, bebyggelsesstruktur, siktakser og 

andre kvaliteter i området: 

 

Området er enhetlig utbygd tidlig på 70-tallet etter helhetlig plan som i tillegg til 

bygningsmasse hadde fokus på kvaliteter som terreng, grøntområder, interne 

stier, nærhet til lekeplasser, barnehager etc. Byantikvaren tar ikke stilling til 

riving av butikken før dokumentasjon foreligger. Eventuelle nybygg må ta opp i 

seg kvalitetene i området som er hensyn til terreng, lameller med innganger fra 

bakkenivå og felles grøntarealer både mellom og foran bebyggelse mot vei. I 

tillegg er nærheten til Ortuvannet en viktig kvalitet. Eksisterende bebyggelse er på 

4 etasjer – og «rene» takflater. Illustrasjoner fra planinitiativ viser 5 etasjer i 

tillegg til heisoppbygg, da det skal være takterrasse vil det nok også bli nødvendig 

med rekkverk e.l. noe som «øker» høyden ytterligere. Eventuelt nybygg vil være 

like høyt som eksisterende bygg i bakkant og således forringe kvalitetene til dette. 

Det står videre at det planlegges å bygge med samme fotavtrykk som dagens 

butikkbygning på en etasje. Lamellbebyggelsen i området er ca. 10m i bredde, 

butikken er over 20m. Det vil fremstå som lite tilpasset den øvrige bebyggelsen og 

kvalitetene i området. Både høyde og fotavtrykk bør reduseres. 

 

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

2.8 Risiko og sårbarhet 

o KPA 2018 §19: ROS-analyse må utarbeides, hvor bla. radon særlig må 

vurderes. 

 
Høy aktsomhetsgrad for radon i området (Kilde: http://geo.ngu.no/kart/radon/) 
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2.9 Nærmiljøet 

o Området består i dag av store asfalterte flater som brukes til kjøring og 

parkering. En utbygging i området må bidra til oppgradering av uterom og 

uteoppholdsarealer, og tilføre nye kvaliteter. Fagetaten viser her til både 

pågående Områdeplan og forslag til KPA 2018 som begge legger opp til 

fortetting i kombinasjon med gode kvaliteter på uteområder og byrom. 

Planforslaget innebærer fortetting av et eksisterende bomiljø, og det må 

derfor utarbeides og sikres gode løsninger for uteområder og nærmiljø. 

 

2.10 Helse 

Temaet helse knyttes til særlig til utearealer, støy og nærmiljø. 

o Støy – deler av planområdet ligger i gul støysone (veistøy). 

o KPA § 22 pkt. 2  a) Planløsning og stille-side.  

    b) Uteoppholdsareal 

 

2.11 Vann og avløp, overvannshåndtering 

Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-

rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 

 

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

planforslaget sendes til 1. gangs behandling. 

 

2.12 Renovasjon 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides 

i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering 

skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. 

 

Renovasjon må løses for både næringsvirksomhet og bolig. 

 

Viser til BIRs tekniske veileder. 

 

Forslagsstiller viser til at det er tidligere utarbeidet renovasjonsløsninger i 

plansaker fra 2017, og at dette kan videreføres i nytt planforslag. 

 

2.13 Massehåndtering 

   KPA 2018: 

o § 24: Tiltak og detaljreguleringsplaner skal dokumentere massebalansen. Ved 

masseoverskudd skal det redegjøres for behandling og trafikksikker transport. 

Avtale om levering til deponi skal dokumenteres. 

 

2.14 Universell utforming og mobilitet 

  KPA 2018:  

o § 15: Universell utforming 

o § 16: Mobilitet (§16.3 a) – gangforbindelser, særlig i byfortettingssone. 

o § 16.4 Varelevering   
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3.0 UTREDNINGER 

3.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Stedsanalyse Forslagsstiller Jf. veilederen til byromsanalyse utarbeidet i 

forbindelse med forslaget til KPA2016: 

www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjor

inger/kunngjoring-149618 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 

3.2 Konsekvensutredning (KU) 

 Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 

 

4.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

4.1 Rekkefølgekrav 

Kan komme rekkefølgekrav til infrastruktur jf. områdeplan for Fyllingsdalen. 

 

4.2 Utbyggingsavtaler 

Kan være aktuelt som oppfølging av rekkefølgekrav. 

 

5.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

5.1 Planavgrensning 

Revidert forslag til plangrense oversendes til fagetaten før varsel om oppstart. 

 

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

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

 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) 

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

 

5.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

 

Fyllingsdalen, Gnr. 22, Bnr. 177 m. fl., Ture Nermans vei/Smia, 

Reguleringsplan. 

 

5.3 Eiendomsforhold 

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. 

 

6.0 MEDVIRKNING 

Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover 

lovens minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

7.0 FAGKYNDIGHET 

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse. 
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8.0 PLANFORUM 

Etatens planforum behandlet saken 12.02.2019 og trakk følgende konklusjon: 

 

Oppstart anbefales. Maksimalt antall boligetasjer: 4. Siktakser og sol og 

skyggeforhold må gis spesiell oppmerksomhet i det videre arbeidet. 

 

9.0 KONKLUSJON 

 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Partene er enige om premisser i kap.2.0, hvorav følgende er spesielt viktige: 

 Antall etasjer:  

 Maks fire etasjer boliger f.o.m. dagens nivå.  

 Forretning og parkering blir liggende under dagens nivå.  

 Antall etasjer forutsetter at krav til uteareal løses på en god måte. 

 Plangrensen: 

 Utvides mot øst for å inkludere grønt areal og sti ned mot Torgny 

Segersteds vei. 

 Utvides mot nord dersom en parkeringsløsning med naboer i nord 

blir aktuelt. 

 Uteområder må ha god kvalitet og gode solforhold. 

 Grønnstruktur og siktakser må ivaretas. 

 Felles parkeringsløsning med naboblokk i nord skal vurderes.  

 Det skal utarbeides studier med ulik utforming, plassering, vinkling og 

høyde på ny boligblokk, for å vurdere og dokumentere hvilke plangrep som 

gir best kvaliteter på utearealer og best tilpasning til området. 

 

Partene er ikke enige om følgende: 

 Intet. 

 

10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

10.1 Avtalte oppfølgingspunkt 

 Tema Ansvarlig Frist 

A Revidert plangrense Ard  Snarlig 

    

    

10.2 Fremdrift 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Frist Merknader 

Kunngjøring 

planoppstart 

6 md. etter 

oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 

merknader 

2 uker etter 

merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 

Materiale og agenda for møtet avtales 

med saksbehandler. Materiale skal 

sendes inn senest to uker før møtet 

avholdes. 

Innlevering 1. gangs 

behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 

behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 
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10.3 Kunngjøring og varsling av planoppstart  

Planområdet revideres med utvidelse før oppstart av planarbeid kunngjøres og 

varsles. Det anbefales å varsle et tilstrekkelig stort område nå, også kan heller 

endelig planavgrensning avklares på senere tidspunkt underveis i planarbeid. 

 

For veiledning, se etatens nettsider. 

 

Referatet 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. 

Kommunen må alltid varsles via de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte 

vedleggene. Dette er avgjørende for at plansaken skal bli riktig registrert i Bergen 

kommunes GIS- og sakssystemer. 

 

10.4 Eventuelt nytt oppstartsmøte 

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. 

 

10.5 Dialog 

Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
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. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 

gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 09 868, eller e-post 

knut.stene@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201823425. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Knut Oddvar Stene - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Soltvedt Administrasjon AS, c/o Dag Magne Vedvik, 5244 FANA 
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