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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 

 Blokkbebyggelse med utnyttelse på 200 %-BRA  

 Byggehøyde opptil 5 etasjer 

 Ca. 74 boenheter 

 Sandbrekkevegen 3 skal ivaretas. Det er ikke vist ny bebyggelse på 13/128 og 

13/228.  

 Kupert terreng innenfor planområdet som må ivaretas 

 Utfordrende støysituasjon innenfor planområdet 

 På skissene er det vist et sentralt gårdsrom som i tillegg til å gi skjermede 

uteoppholdsareal bidrar til en god kobling til bebyggelsen på sørsiden av 

Tunvegen. 
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1.2 Sakshistorikk  

- Oppstartmøte 2014 – sak 201331534, saken ble ikke videreført 

- Oppstartsmøte 2017 – sak 201707097, saken ble ikke videreført 

- Veiledningsmøte oktober 2018 – sak 201818494, stengt etter veiledningsmøte 

- Bestilling av nytt oppstartmøte ble behandlet i planforum des 2018, stopp 

planinitiativ – sak 201821239 

- Politisk behandling av stopp planinitiativ juni 2019 – sak 201821239 

 

Bakgrunnen for at planinitiativet ble stoppet og sendt til politisk behandling var 

motstrid mellom områdeplan og føringer i byrådssak 1245/18. Det var derfor behov 

for en avklaring på hvordan klare forventninger om en retningsendring med hensyn 

til byutvikling og byplanlegging, skulle påvirke vurderinger knyttet til områdeplan 

for Paradis sentrum. I tillegg var det nye føringer i KPA 2018 med hensynssone for 

kulturmiljø som ikke var gjeldende i eldre kommuneplan. Planinitiativet ble 

behandlet av byrådet den 27.06.2019 og det ble da fattet følgende vedtak: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 18-8 andre ledd stanses ikke privat planinitiativ 

for Fana, gnr. 13, bnr, 434 m.fl., Sandbrekkevegen. Begrunnelsen fremgår av 

saksfremstillingen. 

 

Utdrag fra byrådssaken 

 
 

 

2.0 PLANFORUM 

 

Etatens planforum behandlet saken 17.09.2019 og trakk følgende konklusjon:  

 

201821239; Fana,13/434. Sandbrekkevegen.. Boligformål- oppstart etter stopp 

planinitiativ 

 

-BB2: Utnyttelsesgraden: fotavtrykk og volum spesielt i sørøst må reduseres for å 

ivareta kulturminneinteressene og hensyn til naboer. 

-S9: Bebyggelse mellom Sandbrekkevegen 3 og Sandbrekkevegen må utgå, og det 

må sikres tilstrekkelig avstand til bevaringsverdig villa m/tilhørende anlegg. 
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3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 
 

I forkant av oppstartsmøtet ble det den 29. september sendt inn oppdaterte tegninger på 

ønsket plangrep innenfor området (vedlegg datert 08.08.2019). Ved forberedelse til 

oppstartsmøte, og fremleggelse i planforum, har en tatt utgangspunkt i materiell benyttet 

i veiledningsmøtet som også var grunnlag for den politiske behandlingen av oppstart 

(vedlegg datert 03.10.2018). Grunnet kort tid før oppstartsmøtet har vi ikke fått 

anledning til å legge frem reviderte skisser i planforum. Våre tilbakemeldinger og 

føringer for videre planarbeid er uavhengig av forslagene som er vist, og vil være 

gjeldende for alle alternativ.  

 

3.1 Arealformål 

Området er omfattet av områdeplan for Paradis sentrum (arealplan-ID 60760000). 

Planområdet er regulert til senterområde (S9) og blokkbebyggelse (BB2). Området 

inngår i sone med særlige hensyn – krav om felles planlegging (pbl. § 11-8 e) 

BB2, S9 og BB7: 

• Det skal utarbeides felles detaljreguleringsplan for feltene BB2, S9 og BB7. I 

planarbeidet skal det vurderes nærmere om deler av det eksisterende eldre 

bygningsmiljøet skal ivaretas. For ny bebyggelse skal fasadeliv ligge i formålsgrensen 

langs Sandbrekkevegen. 

• Felt BB7 kan planlegges separat dersom følgende hensyn ivaretas: 

- Tunvegen skal tas med i den detaljplanen som startes opp først. 

- Det gjøres tilpasninger til omkringliggende bebyggelse. 

 

I KPA 2018 er området avsatt til byfortettingssone. Det er også lagt inn en hensynssone 

for kulturmiljø, viser til § 35.5.  

 

I planforslaget er det ønskelig å legge til rette for blokkbebyggelse. I innlevert forslag 

datert 08.08.19 har forslagsstiller vist en løsning hvor Sandbrekkevegen 3, samt 

Tunvegen 2 og 4 er foreslått regulert til dagens situasjon. Dette er i tråd med 

Byantikvarens tidligere tilbakemelding i de ulike sakene som har vært innenfor 

området. Til tross for at Tunvegen 2 og 4 reguleres til dagens situasjon er det viktig at 

det åpnes for at disse to eiendommene kan omregulere til en høyere utnyttelse i en 

senere fase. Adkomst, parkering og andre felles løsninger må derfor inkludere også 

disse eiendommene.  

 

3.2 Byform og arkitektur 

Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. 

Byarkitekten hadde ikke mulighet til å stille på oppstartmøte. Byarkitekten har mulighet 

til å tilby rådgivningsmøter på tema Byform og arkitektur. Viser for øvrig til 

Byarkitektens tilbakemelding på veiledningsmøte i okt 2018. 
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3.2.1 Hensynssone kulturmiljø 

I KPA 2018 er området avsatt til byfortettingssone. Det er også lagt inn en hensynssone 

for kulturmiljø, viser til § 35.5. For det aktuelle området Paradis-Brennhaugen (omtalt i 

veileder til § 35.5 i KPA 2018), skal tiltak innenfor området ivareta de høye 

arkitektoniske verdiene i bestående bebyggelse, samt videreføre de stedegne farge- og 

materialvalg i området. Nye tiltak må forholde seg til volum og høyder på eksisterende 

bebyggelse. I plan- og byggesaker som berører kulturminner og kulturmiljøer skal 

byantikvaren gi en vurdering av tiltakets konsekvens med hensyn til kulturminneverdi. 

 

I forbindelse med oppstartmøte innenfor planområdet i 2017 informerte Byantikvaren 

om at de ikke ønsket rivning av eksisterende villabebyggelse innenfor planområdet. 

Boligene på 13/434, 13/128 og 13/228 ble særlig trukket frem som bevaringsverdige. 

Viser til § 7.3.1 i områdeplanen. Disse har forslagsstiller som hensikt å bevare ved 

revidert forslag.  

 

I tillegg til informasjon som er gitt i tidligere saker kom byantikvaren med følgende i 

oppstartsmøtet:  

Tunvegen 8 er en viktig Sveitservilla med arkitektonisk verneverdi. Den er viktig da 

den er et hjørnebygg, og ivaretar nedtrapping til nabo samt overgangssonen til 

villabebyggelsen ved siden av. Den gjør til at en i større grad ivaretar karakter og 

egenarten i området. Byantikvaren oppfordrer til tett/lav bebyggelse med gode 

avpassede mellomrom som tar hensyn til eksisterende bebyggelse og terreng.  

 

Villaene sammen med topografi/terreng danner et veldig viktig kulturmiljø på Paradis. 

Byantikvaren er positiv til at tiltakshaver viser vilje til å utvikle et prosjekt med høy 

kvalitet, og presiserer nødvendigheten eksisterende kvaliteter som er viktige for dette. 

Vi understreker at det er avgjørende for prosjektet, og kvaliteten av dette, at følgende 

villaer består:  

Sandbrekkevegen 3 (allerede regulert til vern), Tunvegen 2, 4 og 8. 

 

Det ble gitt tilbakemelding på at parkeringssituasjonen må vurderes særskilt og det 

oppfordres til å se på ulike løsninger (eks stack,/ kun en parkering?/ parkering på 

forskjellige nivå?) slik at terrenget blir ivaretatt på best mulig måte.   

 

3.2.2 Bebyggelsesstruktur 

Planområdet ligger i eksisterende boligområde, som hovedsakelig er bygget ut 

med store eneboliger. Med bakgrunn i områdeplanen er det påbegynt en stor 

transformasjon av området, og det er påbegynt noen byggeprosjekter i området rundt 

bybanestoppet.  

 

På vestsiden av Nesttunvegen (S5 og S7) åpnes det opp for en utnyttelsesgrad på % - 

BRA=450 %. På nordsiden av planområdet åpner områdeplanen opp for en 

utnyttelsesgrad på % -BRA=250 %. På sørsiden, innenfor BB7, åpner 

områdeplanen opp for en utnyttelsesgrad på % -BRA=150 %. Villabebyggelsen 

som preger området i dag vil derfor på sikt forsvinne hvis området blir bygget ut i 

henhold til områdeplanen. Derfor er det viktig at det tas hensyn til kulturmiljøet 

innenfor S9 og BB2, som områdeplanen og hensynssone kulturmiljø i KPA 2018 

vektlegger. Forslagstiller viser til at det vil bli en kombinasjon av ny- og eksisterende 

bebyggelse innenfor planområdet ved å ta vare på nr 2, 3 og 4. De vil derfor ta hensyn 

til kulturmiljøet i mye større grad enn flere pågående og godkjente planer som ikke har 

tatt vare på noe av den eksisterende bebyggelsen.  
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I henhold til områdeplan skal ny bebyggelse ha fasadeliv i formålsgrense mot 

Sandbrekkevegen. Byplanavdelingen påpeker at dette ikke innebærer at det skal 

etableres en sammenhengende vegg mot Sandbrekkevegen. Byplanavdelingen viser til 

at hensynet til skjerming av uteoppholdsareal sentralt i planområdet kan løses på andre 

måter enn ved en sammenhengende bygningskropp.  

 

Kommentar fra byantikvaren. Det er viktig at bebyggelsesstruktur bevares. Viser til 

kulturminnegrunnlag til områdeplanen.  

 

3.2.3 Estetiske kvaliteter 

Kvalitet i både byrom og bygg fremgår av § 1.1 i områdeplanen: 

De offentlige byrommenes estetiske utrykk skal ha element som kommuniserer både 

historisk forankring og modernitet. Tradisjonelle bygningsmaterialer som tørrmurer, 

mur, tre og glass skal etterstrebes. En skal i størst mulig grad unngå reflekterende 

materialer. Farger på bygg skal være harmoniske og i tråd med omkringliggende 

omgivelser. 

 

Fagetaten er positiv til utforming av bebyggelsen som vist i alternativ 1 (vedlegg datert 

03.10.2018) mot Sandbrekkevegen, og anbefaler at en jobber videre ut fra dette 

prinsippet. En sammenhengende fasade uten oppbrudd som vist i sist oppdaterte skisser 

(vedlegg datert 08.08.2019) er ikke et godt grep, og samsvarer ikke med kulturmiljøet 

og bebyggelsesdtrukturen. I den videre planprosessen må det tas en vurdering på hvilke 

arkitektoniske kvaliteter ved den eksisterende bebyggelsen som skal videreføres til ny 

bebyggelse innenfor området. De siste skissene viser bygg med ulike arkitektoniske 

utrykk, og dette fremstår som uryddig i forhold til eksisterende bygningsmiljø. Det er 

viktig at forslagsstiller har en tett dialog med byantikvaren og byarkitekten i 

planprosessen. 

 

3.2.4 Byrom og møteplasser 

Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 

og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 

 

Kvalitet i både byrom og bygg fremgår av § 1.1 i områdeplanen, jf. ovenfor. 

 

Byromsanalysen som er innlevert til oppstartsmøtet er ikke tilstrekkelig. Her må det 

vise viktige gangforbindelser, opphold og lek. Viser til veileder til stedsanalyse som tar 

for seg hva byromsanbefalingen skal inneholde. 

 

3.2.5 Byggehøyder og grad av utnytting 

Områdeplanen åpner opp for følgende: 

• BB2 – blokkbebyggelse 

– Utnyttelsesgrad: % -BRA =200 % 

– Maks bh k +53 m, 3-4 etasjer 

– En eventuell 4 etg. skal være inntrukket 

– Det skal settes opp støyskjerm i vestre del av felt BB2, S9 og BB7 mot 

Nesttunvegen. Detaljert plassering av støyskjerm skal vurderes i forbindelse 

med utarbeiding av detaljreguleringsplan. 

 

• S9-sentrumsformål 

– Utnyttelsesgrad: % -BRA=200 % 
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– Maks bh k +53 m, 3 etasjer 

– Feltet kan benyttes til bolig, forretning og privat og offentlig tjenesteyting. 

Øverste etasje skal trekkes minimum 2 meter inn fra fasadeliv mot Bybaneholdeplassen.  

 

Arkitekt viser til at kotehøydene på terrenget innenfor planområdet ikke passer sammen 

med kotehøydene som områdeplanen åpner for. For å få variasjon i byggehøyden er det 

derfor nødvendig å regulere for en byggehøyde utover det områdeplanen åpner for innen 

deler av planområdet.  

 

Byplanavdelingen påpeker at områdeplanen legger maksføringer for utnyttelsesgrad og 

byggehøyder. Det kan ikke forventes at området kan bygges ut med maks 

utnyttelsesgrad med de hensyn som må tas innenfor planområdet. Det er vist ulike 

skisser i forkant av oppstartsmøtet, og ingen av alternativene tar tilstrekkelig hensyn til 

verneverdig villa med tilhørende anlegg. Det legges opp til for høy utnytting, og 

områdeplanen blir utfordret på byggehøyder. I siste forslag som er vist i forkant av 

oppstartsmøtet er tomtene 13/128 og 13/228 foreslått til dagens situasjon, og 

byggehøydene er 5 etasjer på flere av blokkene for å få en utnyttelse på 200%-BRA. 

Dette strider med intensjonene i planen, og i og med at bnr 128 og 228 ikke er fortettet 

er utnyttelsesgraden høyere enn det områdeplanen åpner for. Det må jobbes videre med 

et fortettingsprosjekt som tar hensyn til eksisterende bygningsmiljø, kulturminner og 

naturmangfold.  

 

Vi kan ikke anbefale bebyggelse mellom villa i Sandbrekkevegen 3 og 

Sandbrekkevegen, jf planforum. Hvis villaer i Tunvegen 2 og 4 skal bevares må det 

være en intensjon at disse villaene blir bevart i et bygningsmiljø uten bebyggelse 

mellom. Dette bygningsmiljøet er ikke ivaretatt i innleverte skisser. Hvis det skal være 

aktuelt med bebyggelse mellom Tunvegen 2 og 4 må dette være med samme volum og 

byggehøyde som de eksiterende villaene.  

 

3.3 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap  

Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 

 

Det må utarbeides en kulturminnedokumentasjon som grunnlag til vurdering av 

forholdende i punkt 3.2.  

 

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

 

 

3.4 Grønnstruktur og landskap 

Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 

fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold, klimatilpasning ved å håndtere 

overvann og etablere trivelige friluftsområder. 

 

3.4.1 Biologisk mangfold 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

 

I vedlegg til oppstartsmøtet er det vist til en kort utredning av biologisk mangfold i og 

utenfor planområdet;  

Av rødlistede arter er det registrert Stor ramsløkflue (sårbar) og Almegalleblomsterflue 
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(nær truet) innenfor planområdet. Rundt planområdet er det observert Mosesildre 

(sterkt truet) og Vipe (sterkt truet).  

 

Det er observert flere fremmede arter som har status høy- eller svært høy risiko. Blant 

annet Alaskamjølke, Valurt, Parkslirekne, Amerikahumleblom, Stripetorskemunn, 

Mongolspringfrø og Mink.  

 

Det er mange store eiketrær på Paradis. Det er ikke registrert store eiketrær innenfor 

planområdet i henhold til rapport fra NNI for Eikåsen 1 (NNI-Rapport 474), men det 

skal i planarbeidet gjøres en grundig dokumentasjon av naturmangfoldet i planområdet.  

 

Det må utarbeides en egen naturmangfoldsrapport som vektlegger tiltak for bevaring av 

biologisk mangfold.  

 

3.4.2 Terreng og landskapselement 

Deler av planområdet ligger eksponert og høyt i terrenget sett fra bybanestoppet og de 

sentrale deler av Paradis. Det er en tydelig skjæring ned mot bybanestoppet, og ny 

bebyggelse må ikke forsterke denne høydeforskjellen. Også innad i planområdet er 

det høydeforskjeller med et tydelig daldrag nord/sør relativt midt i planområdet. 

Daldraget er en viktig del av kulturmiljøet i Tunvegen. Det er naturlig at en 

gjennomgang fra Sandbrekkevegen til Tunvegen etableres i tilknytning til dette 

daldraget. Det må sikres god avslutning og møte med nærliggende småhusbebyggelse 

og terreng, jf. § 7.3.1. 

 

 

3.5 Uteoppholdsarealer 

I områdeplanen § 1.5 stilles det krav til 7 m2 privat uteoppholdsareal og 15m2 felles 

uteoppholdsareal pr. boenhet. Kravene til uteoppholdsareal går foran tillatt 

utnyttelsesgrad. 

Uteoppholdsarealer som inngår i arealkravet skal ha følgende kvaliteter: 

- Skjermet mot støy, forurensning og trafikkfare 

- Hensiktsmessig utforming med vekt på å skape et variert og bredt tilbud til alle 

aldersgrupper, barn ungdom, voksne og eldre, og god og sikker tilgjengelighet fra 

bolig (mindre enn 50m fra inngang) 

- Gode solforhold og klimatisk skjermet (sol på 50 % av arealet kl. 15 ved 

vårjevndøgn). 

- Opparbeidet med god og varig kvalitet 

- Det tillates at private uteoppholdsareal løses med innglassede balkonger. 

Felles uteoppholdsareal for boliger skal være ferdig opparbeidet før nye boliger tas i 

bruk. 

 

I arkitektens presentasjon av prosjektet fremgår det at slik forslaget nå er vist er det et 

underskudd av uteoppholdsareal. I beregningsgrunnlaget som er vist inngår både areal 

på bakkeplan, private terrasser og felles takterrasser. 

 

  

 

3.6  Støy 

Planområdet ligger delvis i rød og gul støysone for trafikkstøy. I områdeplanen stilles 

det krav om støyskjerm i vestre del av felt BB2 og S9, mot Nesttunvegen. Detaljert 

plassering av støyskjerm skal vurderes i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplan. 



Bergen kommune.    Saksnr. 201821239/15 

 

Side 8 av 16 

For øvrige bestemmelser knyttet til støy vises det til § 22 i KPA 2018, da 

kommuneplanens bestemmelser gjelder foran alle eldre reguleringsplaner for støy, jf § 

2.4.1.  

 

Sweco har gjennomført en innledende støyanalyse, datert 03.10.18. Denne er basert på 

de to alternativene som lå til grunn i sak 1209/19, planinitiativet som var til behandling i 

byrådet. Forslagsstiller har gått videre fra disse alternativene, og rapport må oppdateres 

til å være i samsvar med plangrep som blir innlevert til 1. gangs behandling.  

 

Arkitekt informerte i oppstartsmøtet at støysituasjonen er utfordrende. Området har støy 

fra 3 sider og det er derfor krevende å etablere en stille side.  

 

 

3.7 Samferdsel, herunder parkering 

Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal prioriteres. 

 

Detaljplan for Tunvegen- Jacob Kjødes veg (arealplan-ID 65020000) vil ha direkte 

innvirkning for planarbeid innenfor felt S9 og BB2. I planforslaget for Tunvegen er det 

vist utvidelse av areal til vegformål med ny gang og sykkelveg langs Tunvegen. I tillegg 

settes det i planforslaget av areal til midlertidig bygge- og anleggsområde. Det vil bli 

gjennomført en begrenset høring av planforslaget i oktober 2019. Det har ikke vært 

noen endringer innenfor dette planområdet siden offentlig ettersyn. Det anbefales 

derimot av Statens vegvesen at en omlegging av løsning med sykkelveg og fortau sees i 

sammenheng med dette planarbeidet.  

 

Statens vegvesen påpeker i oppstartsmøtet at det må utarbeides en trafikkanalyse i 

forbindelse med planarbeidet. I områdeplanen for Paradis ble det sett på 

hovedveistruktur, og struktur og utforming av sideveier ble i mindre grad vurdert. En 

trafikkanalyse for detaljplanen for BB2 og S9 må ifølge Statens vegvesen også ta høyde 

for fortetting innenfor felt BB7 på sørsiden av Tunvegen. Fortettingen i BB2, S9 og 

BB7 vil føre til vesentlig mer trafikk ut i Sandbrekkevegen. Det vises til at kryss mot 

både Eikåsen i vest og Birkelundsbakken i øst ligger tett på kryss til Tunvegen. Det er 

behov for å se på hele kryss situasjonen, og det må vurderes etablering av et x-kryss 

m/lysregulering ved Eikåsen. Tunvegen må inngå i planavgrensningen, og Paradis skole 

vil være et viktig målpunkt for myke trafikanter i trafikkanalysen. 

 

I områdeplanen er parkeringskrav for boligformål på 1,2-1,4 p plasser pr. 100 m2. 

Innenfor andre felt som er under regulering på Paradis foreslås det en reduksjon av p-

kravene til 0,6 pr. 100m
2
 for bolig. Sykkelparkeringskravet i områdeplanen er minimum 

2 plasser pr. 100 m2 BRA. Anbefales 2, 5 i henhold til KPA 2018. Vi anbefaler at KPA 

2018 §17 legges til grunn ved utarbeidelse av parkeringsbestemmelser. 

 

Parkering skal opparbeides i fellesanlegg under bakken med én hovedadkomst.  

Plasseringen av foreslått anlegg bør ha kapasitet utover bygningen på den aktuelle 

tomten. Det skal vurderes om anlegget kan være med på å redusere parkeringsbehovet 

og belastningen for nærliggende områder innenfor planen. 

 

 

3.8 Eierforhold 

Forslagsstiller er hjemmelshaver til to av eiendommene innenfor planområdet, 

Sandbrekkevegen 3 og 5. De opplyser i oppstartsmøtet at det foreligger en avklaring 
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med hjemmelshaver av Tunvegen 6 og 8, men dette er ikke det samme som er 

signalisert til byplanavdelingen i samtale med disse grunneierne. For at planforslaget 

skal være realiserbart er det ønskelig at avtale med alle de aktuelle grunneierne er 

avklart før vedtak av plan.  

 

 

3.9 Barn og unge 

3.9.1 Skole og barnehage 

Skal kommenteres i alle saker. 

Fana bydel har ikke tilfredsstillende skolekapasitet. Paradis skole, som er barneskole for 

planområdet, har kapasitetsutfordringer allerede fra forrige skoleår (2018/19) 

Skole- og barnehagekapasitet må belyses i planarbeidet. 

 

Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 

Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 

 

3.9.2 Barn og unges interesser 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 

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. 

For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 

 

 

3.10  Bygg og anleggsfasen 

Tilbakemelding fra Miljørettet helsevern på e-post i forkant av møtet: 

Paradiskrysset er skolevei for veldig mange barn – og byggingen i området har skapt 

uheldige situasjoner. Vi har hatt saker knyttet til både støy, farlige trafikkforhold, 

sikkerhet og sikringstiltak for skoleelever og flyvende gjenstander. Vi ber om at 

reguleringsbestemmelsene presiserer at disse forholdene skal ivaretas, slik at tilvarende 

hendelser ikke oppstår på nytt. 

  

 

3.11  Risiko og sårbarhet 

Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging, jf. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i 

henhold til kravspesifikasjonen. 
 

 

3.12  Levekår og folkehelse 

Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 

folkehelse og levekår. 

 

 

3.13  Vann, avløp og 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 
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VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til 

kravspesifikasjonen. 

 

3.14  Renovasjon 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i 

samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal 

vises på illustrasjonsplan, i henhold til kravspesifikasjonen. Det er krav om 

renovasjonsteknisk avfallsplan før 1. gangs behandling. 

 

Bymiljøetaten informerte i møte om at renovasjonsløsninger også må diskuteres med 

Bymiljøetaten. Bymiljøetaten er skeptiske til stasjonert eller mobilt bosssug, og foreslår 

eventuelt liftomat. Viser til løsning på Mindemyren og kontaktperson for 

renovasjonsfaglig koordinering Kolbjørn Akervold. 

 

 

4.0 UTREDNINGER 

 

4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Stedsanalyse Forslagsstiller Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, vedlegg til 

KPA2018 (pdf): 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archiv

e/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf 

Støyrapport Forslagsstiller  

Naturmangfold Forslagsstiller  

Kulturminnerapport Forslagsstiller Må være tilpasset området utover den som ligger til 

områdeplanen 

   

   

   

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. I tillegg 

til listen over må det utarbeides rapporter som alltid skal fremlegges en plansak.  

 

4.2 Konsekvensutredning (KU) 

Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 

 

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

5.1 Rekkefølgekrav 

Rekkefølgekrav fremgår av § 3 i bestemmelsene til områdeplan: 

Offentlig infrastruktur innenfor planområdet som må være opparbeidet eller sikret 

opparbeidet før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak (jfr. § 1.12 om utbyggingsavtaler). 

Krav om opparbeiding av veger gjelder også for tilhørende fortau, sykkelfelt og 

grøntareal/trerekker og eventuelle vanntiltak.  

 

• For BB2: 

– Sammen med søknad om rammetillatelse skal det legges frem dokumentasjon 

som viser skjermingstiltak for å redusere støynivået. 

– Offentlig gang-/sykkelveg o_GS1 
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• For BB2 og S9: 

– Offentlig kjøreveg o_KV1, med tilhørende samferdselsanlegg (fortau, g-/s veg, 

sykkelveg/-felt, kjørbar gang- og sykkelveg) og teknisk infrastruktur, samt 

omlegging av Statsminister Michelsens vei (f_KV18) 

– Gangbro over Nesttunvegen o_GS5, og o_GS3, o_KV/o_GS2, o_GS4, Torg 

o_T1, Torg o_T2 og o_G1 

– Offentlig kjøreveg o_KV3 med tilhørende samferdselsanlegg (fortau, gang- og 

sykkelveg) og teknisk infrastruktur 

Offentlig kjøreveg o_KV13 med tilhørende teknisk infrastruktur og 

Samferdselsanlegg (fortau, gang- og sykkelveg) 

 

 

5.2 Utbyggingsavtaler 

Det må inngås utbyggingsavtale med BK for at rekkefølgekravene skal være sikret 

opparbeidet. Det er nylig inngått utbyggingsavtale innenfor S5/S7 og BB3, og henviser til 

disse for mer informasjon.  

 

6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

6.1 Planavgrensning 

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 

 

6.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Fana, gnr.13 bnr.434 mfl.Sandbrekkevegen-Tunvegen 

 

Tilbakemelding fra adresse på e-post i forkant av oppstartmøte: 

Forslaget til plannavn er ok. Alternativt kunne man brukt Tunvegen, da det er flere 

eiendommer innenfor planområdet som hører til Tunvegen enn Sandbrekkevegen. Skal 

vi være ekstra strenge her skal vi jo bruke det laveste gnr/bnr som er 13/121. Vi har 

også en gårdsgrense som går gjennom planområdet, men siden det kun er 1 eiendom 

som ligger på gnr 12, så trenger vi ikke å ta den med i plannavnet. 

 

 

6.3 Kartgrunnlag 

 

Tilbakemelding fra Gis på e-post i forkant av møtet: 

Vi har sett litt på foreslåtte plangrense. Vær obs på at tilbakemeldingen ikke blir helt 

nøyaktig siden jeg ikke har SOSI-fil. 

 Planforslaget overlapper med planforslagene 65020000(Tunvegen) og 64070000 (Fana 

brannstasjon og boligtun). Må samkjøres med disse planene.  
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 Vær obs på at det er flere eiendomsgrenser med usikker kvalitet. Se vedlagte  *.jpeg-fil. 

 Planforslaget ser ut til å være plassert innen bebyggelsesområder i områdeplanen. Bør 

så langt som mulig tilpasse seg denne planen.  

 

 
 

 

 Vær obs på at det er regulerte formål på vertikalnivå 1 og 3 innenfor foreslåtte 

plangrense. Dette kan gi noen begrensninger for vertikalnivå 2.  
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Husk å sende SOSI-fil når planforslaget skal legges inn i basen for planer under 

arbeid. 
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6.4 Eiendomsforhold 

Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 

fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 

arbeidet. 

 

 

7.0 MEDVIRKNING 

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

minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

7.1 Tiltak utover lovens minstekrav 

Byantikvaren og byarkitekten må involveres tett i planarbeidet. Må også involvere 

Statens vegvesen og Bymiljøetaten angående infrastruktur.  

 

8.0 FAGKYNDIGHET 

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

 

9.0 KONKLUSJON 

Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

      Intensjonen om å ta vare på Paradis og eksisterende bygningsmiljø 

 Samarbeid med byantikvaren 

 Se nærmere på trafikksituasjonen 

 Stedsanalyse skal brukes som verktøy for utnyttelsesgrad og byggehøyde 

sammen med kulturminnedokumentasjon 

 Legge opp til lavere parkeringsdekning enn områdeplanen 

 

Partene er ikke enige om følgende: 

 Etablering av ny bebyggelse mellom Sandbrekkevegen 3 og Sandbrekkevegen 

 

 

10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

 

10.1  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 Jf. pbl § 12-11 
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behandlingsfrist 

 

 

10.2  Kunngjøring og varsling av planoppstart  

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 

kunngjøres og varsles. 

 

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. Kommunen skal alltid varsles via 

de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 

saksnummer. 

 

10.3  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. 

 

10.4  Dialog 

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

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



Bergen kommune.    Saksnr. 201821239/15 

 

Side 16 av 16 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 13 103, eller e-post 

Tine.MyklebustNeverdal@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201821239. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Marianne Veste - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Sandbrekkevegen Eiendom AS, Sandbrekkevegen 3, 5231 PARADIS 

  

 

Vedlegg: 
MAD arkitekter, skisser datert 03.10.2018 

MAD arkitekter, skisser datert 08.08.2019 
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