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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 
• Bolig 

 
Byplan informerte om at det tidligere er avholdt veiledningsmøte med byplan. 
Forslagsstiller/plankonsulent tok initiativ til et møte med Byarkitekten, der også byplan var 
tilstede. I forkant av oppstartsmøtet har byplan innhentet innspill fra andre etater og instanser, 
og saken er fremlagt i etatens Planforum. 
 
Forslagsstiller Michelsens Terrasse AS presenterte intensjonen med planforslaget/prosjektet 
og informerte om foretakets miljøprofil. Utarbeidelse av planforslaget er et samarbeid mellom 
Lab Eiendom og Erstad og Lekven utbygging AS. Ard arealplan as og Forum Arkitekter AS 
er valgt som plankonsulent og arkitekt for utarbeidelse av planforslaget/prosjekt. 
Forslagstiller informerte om at de har som mål å halvere klimagassutslipp, ved blant annet 
bruk av LCA-verktøy (Livsløpvurderinger), vektlegging av kvalitet i alle ledd fra tidlig 
stadium i konseptet, og et ønske om å bygge kvalitetsboliger med vekt på bo- og 
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områdekvalitet. Det er et om ønske å bygge iht. områdereguleringsplanen, og se utover eget 
prosjekt.  
 
2.0 PLANFORUM 
Etatens planforum behandlet saken 04.02.2020 og trakk følgende konklusjon:  
 
Oppstart anbefales 

Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med saken: 

• Det må arbeides videre med adkomstsløsning og grad av utnytting 

• Vekt på tilfredsstillende utforming/arkitektur  

• Det bør vurderes å inkludere flere eiendommer i planen for å finne bedre 
adkomstløsninger 

 
3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

3.1 Arealformål 
Bolig 
 
3.2 Byform og arkitektur 
Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. 
Byform og arkitektur vil være et viktig tema i utarbeidelsen av planforslaget/prosjektet.  
 
Utkast til bygg, vist i form av 3D-modell i møtet med Byarkitekt og i oppstartsmøte, må 
bearbeides. Det gjelder både form og høyde. Det anbefales at det utarbeides gode 
illustrasjoner som viser foreslått bebyggelse fra øyehøyde fortrinnsvis fra naboer innen 
delområde S10, Statsminister Michelsens veg, og fra Paradis skole (viktig målpunkt). 
Beliggenheten er synlig for de som ferdes langs veien, nabolaget og fra Paradis 
skole/Fana gymnas. 
 
Delområdet er en del av senterområde på Paradis S10 i områdereguleringsplan for 
Paradis som tilrettelegger for økt utnyttelse. Foreslåtte form virket, slik vist i modell, 
fremmed i omgivelsene. Høyden og formen er i kontrast med eksisterende 
boligbebyggelse som er preget av store boliger (eneboliger og flermannsboliger) omgitt 
av hageanlegg.  
 
Bergen kommune har vedtatt arkitekturstrategi, Arkitektur +, og byplan anbefalte i 
møtet at foreslåtte planforslag/prosjekt blir vurdert mot denne, også i den videre 
prosessen med bearbeiding.  
 
Det er avholdt møte med Byarkitekten i forkant av oppstartsmøtet. Byarkitekten ønsker 
å delta i planprosesser og avholder gjerne møter med forslagstillere og uttaler seg om 
arkitektur. Byarkitekten var positive til vist forslag (modell) i møtet.  
 
Et viktig vurderingstema i alle planforslag er foreslått bebyggelse, herunde; plassering 
høyder og arkitektonisk utforming.  
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3.2.1 Bebyggelsesstruktur 
Paradis er under omforming, og det er flere planforslag under utarbeidelse etter  
3.2.1 Bebyggelsesstruktur 
Paradis er under omforming, og det er flere planforslag under utarbeidelse etter 
områdereguleringsplanen. Det er satt i gang et større prosjekt sentralt på Paradis etter 
områdereguleringsplanen. Eiendommene ligger i delområde S10 (sentrumsformål). I 
KPA er eiendommene avsatt til byfortettingssone - sone 2. Områdereguleringsplan for 
Paradis gjelder, med unntak av krav om støy og byggegrense der KPA gjelder foran. 
Delområde S10 har utfordrerne adkomstforhold, med Paradis skole (hjertesone) på den 
ene siden og sving på fv. på den andre. Bebyggelsesstrukturen og adkomstforhold må 
hensynta dette. Det foreligger ikke krav om felles planlegging for delområde S10 i 
områdereguleringsplanen, men det er allikevel viktig å ta hensyn til området som helhet. 
Planarbeidet med planforslaget skal ikke være til hindrer for videre utvikling i 
nærområdet, eller innenfor delområdet. 

 
3.2.2 Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blå/grønne strukturer, allmenninger, byrom skal være de overordnete 
prinsippene for bystrukturen. 

 
3.2.3 Byggehøyder og grad av utnytting 
Byggehøyder og grad av utnytting er en viktig del av utarbeidelsen av planforslaget 
frem mot 1. gangs behandling. Kvalitet i bebyggelsen skal gå foran grad av utnyttelse. 

 
3.3 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.  
 
Store trær er identitetsskapende for området Paradis. Det er stor blodbøk på 
naboeiendommen på oversiden av planområdet mot kollen. Det ble opplyst i møtet at 
grunneier ønsker å ta vare på treet. Forslagsstiller ser positivt på det, og skal hensynta 
dette i planforslaget. Det må tas hensyn til røttene, og det må fremkomme i 
planforslaget hvordan sikre treet i plandokumentene. Trær som skal tas vare på må 
merkes på illustrasjonsplan, og bør sikres i plankart.  
 
Bymiljøetatens innspill: store trær må ivaretas, inkludert hule eiker.  

 

Figur 1: Modell av foreløpig foreslått bebyggelse på eiendommene vist i møte med 
Byarkitekten og i oppstartsmøtet. 
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3.3.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Overvann må 
håndteres lokalt. 

 
Bymiljøetaten uttalte seg til planoppstart i forkant av oppstartsmøtet. Tilbakemelding 
fra Bymiljøetaten legges ved referatet. Vedlegg 1. 
 
Det ble presisert i møtet at det bør det tas hensyn til eventuelle bevaringsverdige trær på 
eiendommen. Vi legger til grunn at hule eiker, jf. Forskrift om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven på eiendommen blir ivaretatt. 
 
Det går en økologisk korridor (jf. Blågrønt temakart til KPA 2018) i bakkant av tomten. 
Det er viktig at fjellskjæringene i minst mulig grad påvirker denne korridoren. 

 
3.4 Uteoppholdsarealer 
Krav til uteoppholdsarealer fremkommer i vedtatt områdereguleringsplan. Det bør 
imidlertid også sees hen til krav til uteoppholdsareal i KPA. Dersom en i planen avviker 
fra disse kravene, må det begrunnes hvorfor.  

 
Byplan videreformidlet at de tidligere har vært negativ til takterrasser innenfor 
reguleringsplanen som ligger i nærområdet. Det må vurderes nøye og konkret om 
planforslaget skal tilrettelegge for takterrasser som del av uteoppholdsarealer. Dette 
bl.a. med hensyn til innsyn til naboeiendommer. For beregning og krav til tilstrekkelig 
uteoppholdsarealer vises til bestemmelser i områdereguleringsplanen.  

 
Dersom det skal tilrettelegges for takterrasser må innsynsproblematikk belyses og det 
må utarbeides illustrasjoner som viser intensjonen med bruken. Det må også 
tydeliggjøres i planarbeidet hvordan uteoppholdsareal mellom husene og på bakkeplan 
løses. Det må utarbeides illustrasjoner, og vises i illustrasjonsplan. 
 
På møtet ble det vist til prosjektet D36 i Oslo der takterrassen legger til rette for et 
sosialt møtested for beboerne ved soneinndeling, beplanting, «urban farming» samt 
insektvennlig beplantning etc.  

 
3.5 Samferdsel, herunder parkering 
3.5.1 Byplan:  
Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal prioriteres.  
 
Stedsanalysen er etter byplans vurdering for sentrert på eget prosjekt. Dette gjelder 
særlig anbefalingskartet. Vi anbefaler at stedsanalysen blir bearbeidet før oppstart av 
planarbeid der den viser gangforbindelser til viktige målpunkt som skole, senterområde, 
kollektiv/bybane etc, Målpunkt må være både nåværende og fremtidige med vekt på 
gåbyen Bergen. 
 
3.5.2 Parkering:  
Byplan er positiv til å bruke parkeringsbestemmelser i KPA fremfor 
områdereguleringsplanen. Sykkelandel bør øke og være i tråd med KPA på bekostning 
av parkeringsareal for bil. Det bør vurderes om det kan legges til rette for 
sykkelverksted. Areal i parkeringsanlegg kan også eventuelt benyttes for 
korttidsparkering/tjenestebiler/vareutlevering/kjølelager for matkasser etc. Dette med 
henblikk på at det skal tilrettelegges for at befolkningen kan bo hjemme så lenge som 
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mulig, samt endring i levemåter, innkjøpsmønster, herunder bruk av tjenester og 
hjemlevering av varer. 

 
Med hensyn til trafikksikkerhet må mellomfasen for gående, syklende og kjørende vises 
i plankartet dersom denne planen blir godkjent før plan Tunvegen Plan-ID 65020000. 
Det er to viktige målpunkt som må særlig hensyntas: Paradis skole og kollektiv/ 
bybaneholdeplass, Paradis sentrum. 

 
3.5.3 Uttalelse til planoppstart fra Vestland fylkeskommune (Vlfk): 

 Tilbakemelding fra Vlfk mottatt i forkant av møtet legges ved referatet, vedlegg 2.  
 

Planområdet ligger tett opptil Paradis skole, og byplan presiserte i møtet at hensynet til 
trafikksikkerheten, herunder prinsipp om hjertesone omkring skolen, skal legges til 
grunn for planarbeidet.  

 
Planarbeidet må ta høyde for renovasjonsløsning på eget areal og snuareal for 
renovasjonskjøretøy innenfor eiendommen. Planen må sørge for gode, trafikksikre 
løsninger for alle trafikantgrupper.  
 
Ros-analyse må inneholde en særskilt vurdering av trafikksikkerheten i alle stadier av 
utbyggingen. Det må legges særlig vekt på trafikksikkerheten til myke trafikanter, både 
i anleggs-/byggefase og ved ferdig løsning. Risikoavbøtende tiltak må forklares og 
innarbeides i planens bestemmelser/rekkefølgekrav. 

 
3.5.4 Bymiljøetaten uttalte i forkant av møtet. 
Trafikkfaglige forhold: 
Trafikksikkerhet er en viktig del av planarbeidet. I forbindelse med fortetting av et 
område må det planlegges gode, sammenhengende løsninger for fortau, gang- og 
sykkelveger og kjøreveger. Fortau og gang- og sykkelveger skal være sammenhengende 
og tilknyttes omkringliggende fortau/gang- og sykkelveger. Krysningspunkter skal 
vurderes spesielt, i tråd med Statens vegvesens håndbok V127 Gangfeltkriterier. 
Snarveier til tilstøtende boligfelt må vurderes. 

 
3.6 Barn og unge 
3.6.1 Skole og barnehage 
Skal kommenteres i alle saker. 
Fana bydel har tilfredsstillende skolekapasitet. 
Fana bydel har tilfredsstillende barnehagedekning. 
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. 
 
Ny skolebruksplan er under arbeid og må tas hensyn til.  
For «Hjertesone» rundt Paradis skole anbefaler byplan at plankonsulent tar kontakt med 
Toril Amundsen Multiconsult som er plankonsulent for plan for Tunvegen Plan-ID 
65020000. 
 
Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett innsendte uttale i forkant av møtet. Se 
vedlegg 3.  

  
3.6.2 Barn og unges interesser 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/6543/6547/article-155059
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00285/Barnehagebruksplan__285294a.pdf
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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. 
 
Familieleiligheter bør vektlegges i størst mulig grad grunnet nærhet til skole. 
 
3.7 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 
 
For bygg som ønskes revet skal det utarbeides kulturminnedokumentasjon som skal 
oversendes Byantikvaren for godkjenning. Byplan anbefaler tidlig avklaring med 
Byantikvaren når det gjelder ønske om rivning av bygninger.  
 

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

 
3.8 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. 

 
3.9 Levekår og folkehelse 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse og levekår. 
 
3.10 Støy og luftforurensning 
Eiendommen er berørt av støyproblematikk. Områdereguleringsplanen gjelder med 
uttak av temaene støy (byggegrense og handel). Støykravene i støyutsatte områder er 
skjerpet i KPA. Derom en utfordrer kravene skal dette tydelig begrunnes. Det må 
utarbeides støyrapport, der anbefalinger og krav i rapporten etterkommes. Dette må 
belyses i planarbeidet.   

 
3.11 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 
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. 

 
 
3.12 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. 
 
Erfaringsmessig viser det seg at det er utfordrende å løse krav satt til håndtering av 
renovasjon innen Paradisområdet. Byplan oppfordrer til at det etableres samarbeid med 
naboplaner om fellesanlegg med bossug. Vi informerer også om det er nye EU-krav 

https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=74369&d=&day=92&u=BEBY&y=20.04.2016
http://www.barnetrakk.no/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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som gjelder matavfall og tekstiler. Disse blir gjeldende på et senere tidspunkt, men bør 
tilrettelegges for i planarbeidet.  
 
Renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP) skal forelegges BIR for uttale om tekniske krav. 
Uttale fra BIR må foreligge ved offentlig ettersyn. Bymiljøetaten v/veisekjonen vil gi 
uttale om plassering og snumuligheter på egeneiendom, også med hensyn til 
trafikksikkerhet.  
 
Vestland fylkeskommune (Vlfk) vil gi uttale angående utkjøring til fylkesveg. Det er 
ikke tillatt med rygging til fylkesveien, og det må derfor tilrettelegges for snuplass på 
egen eiendom. Alternativt kan det inngås samarbeid med andre eiendommer om felles 
bruk av areal for renovasjon, eventuelt snuplass.  
 
Statens vegvesen (SVV) har ansvar for trafikksikkerhet og gir uttale ut fra sitt 
ansvarsfelt. Det vil her være fokus på myke trafikanter ettersom planområdet er i 
nærheten av en viktig skolevei. Til informasjon har SVV i andre plansaker under arbeid 
som grenser til Statsminister Michelsens veg krevd at mellomfasen inntil plan for 
Tunvegen er vedtatt blir sikret for myke trafikanter.  

 
 
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/archive/00
341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf 
 
Stedsanalyse bør oppgraderes før oppstart planarbeid og se 
ut over sitt eget område 

Mobilitetsanalys Forslagsstiller Vekt på gående og syklende (hjertesone) 
Perspektiv/foto- 
montasje 

Forslagstiller Vekt på gående og syklende i øyehøyde og naboeiendommer 
som muligens blir berørt 

Sol- og skygge-
illustrasjoner 

Forslagstiller Internt og utenfor planområdet. Sol på uteoppholdsarealer. 
Eventuelt skyggelegging av naboeiendommer 

Støyrapport Forslagstiller Se §22 KPA med retningslinjer 
ROS-analyse Forslagstiller  
Kulturminne- 
dokumentasjon 

Forslagstiller Eksisterende bebyggelse som planlegges revet. Oversendes 
Byantikvaren for godkjenning 

VA-rammeplan Forslagstiller Skal godkjennes av VA-etaten før offentlig ettersyn  
Klimagassregnskap Forslagstiller Anbefaler at det blir utarbeidet klimagassregnskap.  

I regnskapet bør det vurderes om rivning av eksisterende 
boliger, trafikk, nye bygningsmaterialer skal tas med i 
vurderingsgrunnlaget. Det vises viser til NS 3720:2018.  

 
Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 
 

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 
5.1 Rekkefølgekrav 
Det vises til vedtatt områdereguleringsplan. I tillegg skal det være rekkefølge- 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
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bestemmelser som sikrer adkomstforhold, uteoppholdsarealer, blå/grønn infrastruktur, 
overvann og vegetasjon. 
 
5.2 Utbyggingsavtaler 
Det vises til Bymiljøetaten vedrørende gjennomføring og utbyggingsavtaler. For Paradis 
er det inngått flere utbyggingsavtaler for private planforslag som bidrar til 
gjennomføring innen planområdet. Det kan påregnes at det bør inngås utbyggingsavtale 
for planområdet. Bymiljøetaten bør kontaktes tidlig i planfasen. 
 

6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 
6.1 Planavgrensning 
GIS Bergen kommune ga tilbakemelding den 10.01.2020. 
*Plangrensen må få en bedre avgrensning mot veisystemet. Nå følges en 
eiendomsgrense som ifølge plan 65020000 skal oppheves, og veiformål i planene 
6502000/60760000 kuttes vilkårlig. 
Her må man samordne mot Vegvesenets plan 65020000 for justering av veisystem/rigg-
områder. Denne planen er fortsatt i prosess. 
 
Byplan oversender hele uttalelsen fra GIS i egen e-post.   
Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 
https://www.arealplaner.no/bergen4601 
 
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. 37 mfl.. Statsminister Michelsens veg,  Reguleringsplan 
 
6.3 Kartgrunnlag 
Se tilbakemelding fra GIS datert 10.01.2020, uttalelsen oversende i egen e-post. 

 
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 
Byplan anbefaler tett samarbeid med Paradis skole når det gjelder å hensynta 
«hjertesone» for skolen, og for øvrig god medvirkning med naboer.  Det anbefales at det 
blir arrangert møte der naboer og skolen blir informert samlet.  
 

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. 

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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9.0 KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

• Forslag til bebyggelse og arkitektur skal arbeides videre med.  
 Det skal vurderes alternativer til adkomstløsning for eksisterende boliger. 

   Adkomstforhold og hjertesone» er vikte premisser for videre planarbeid. 
 
Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få den forelagt for bystyret 
for endelig avgjørelse, jf. pbl §§ 12-3 og 12-8. 
 
 
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 
behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 
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. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
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/9275/article-65813
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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 13 111, eller e-post 
Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201921064. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Gudrun Stefansdottir - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Michelsens Terrasse AS, Paradisalléen 8, 5232 PARADIS 

  
 
 
Vedlegg:  

1. Uttalelse Bymiljøetaten, datert 31.01.2020 
2. Uttalelse Vestland fylkeskommune, datert 28.01.2020 

 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11019
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