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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 
• Kombinert næring- og boligformål.  
• Ønske om å fortsette med treningssenter i deler av bygget.  
• Øvrige næringsformål, fordeling av formål og antall boenheter er ikke oppgitt.   
• Gjenbruk av eksisterende bebyggelse.  
• Opparbeiding av torget m/ foreslått etablering av hop.   

 
1.2 Plankonsulent/arkitekt presenterer planinitiativet  

Plankonsulent innleder med: Det er lagt mye vekt på kulturminneinteressene i 
planinitiativet og det har vært viktig å få med Silje fra Historikarverksemda.  
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Forum Arkitekter presenterte idékonsept datert september 2020 (arkivert på saken 
som dok 7 filid 2): Viktig å formidle idéen og tanken bak arkitekturen. Viktig å 
«spille ball» i startfasen. Visjoner om gjennomførbarhet og innhold. Eksisterende 
fasader er tette og lite transparent, begrenser dagslysforhold inne. Eksisterende 
bebyggelse representer en barriere. Ikke noe uteoppholdsareal på eiendommen i 
dag. Bygget er særdeles enkelt konstruert - et godt skjelett å ha som utgangspunkt. 
Tatt med fire viktige punkter fra veiledningsmøte: positive til gjenbruk, restriktiv i 
forhold til økte byggehøyder, gi lysthuset mer plass/bedre posisjon, naturlig å tenke 
på kompenserende areal dersom man fjerner bebyggelse. Bygget representerer en 
begrenset tidsepoke. Hentet inspirasjon fra historien: skala og bygningsstruktur; 
sjøboder i kombinasjon med lysthus – kort avstand til arbeidsplassene i sjøkanten. 
Sjøen som transportåre – sjøen bandt husene sammen. Bredde, lengde og høyde i 
samsvar med de gamle sjøbodene. Ikke redde for å introdusere nåtid i 
bygningsstrukturen – nåtidsretta arkitektur i midten. Respektere den tiden byggene 
ble bygget. Plan 1: beholde hele byggets dybde og bredde, men gjøre 
publikumsrettet og mer transparent: få vist fram eksisterende betongsøyler.  
Hop: intensjonen å skape mer vannspeil for allmennheten. Kanskje skape en 
kai/brygge som kan brukes til serveringssted. Estimerer at det kan bli aktuelt med 
10-12 stk. boenheter og at krav til uteoppholdsareal vil kunne ivaretas.  

 
2.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

2.1 Arealformål 
Foreslått arealformål er kombinert bolig- og næringsformål. I 1. etasje er det 
foreslått publikumsrettet virksomhet. Det er videre uttrykt ønske om videreføring 
av treningssenter i deler av bygget.  

 
Forslaget om treningssenter er i tråd med formål i gjeldende reguleringsplan 
(Bergenhus. Gnr 168 bnr 380, 70, 369, 381 mfl., Sandviken brygge, arealplan-ID 
15620000) hvor det i delfelt G er åpnet for mindre helsestudio.   
 
Plankonsulent supplerer i etterkant av møtet: det er snakk om en mulig videreføring 
av treningssenter.  
 
Forslaget om boligformål er i strid med gjeldende reguleringsplan og 
kommunedelplanen for Sandviken-Fjellsiden nord (arealplan-ID 15750000). 
Boligformål er likevel aktuelt som reguleringsformål ettersom det er i tråd med 
KPA2018 som angir at byfortettingssonen skal videreutvikles som bolig- og 
næringsområder med innslag av tjenesteyting, handel og kultur.  

 
Forutsetningen for at boligformål skal kunne tillates er at det kan sikres tilstrekkelig 
størrelse og kvalitet på boenheter og uteoppholdsareal. Byplan viser til at 
planområdet ligger i en av 10 levekårsoner med høy barneutflytting hvilket stiller 
særlige krav til tilrettelegging for barnefamilier. Byplan anbefaler at tiltak for å 
hindre potensiell konflikt mellom boligformålet og et mulig treningssenter utredes 
som del av planarbeidet, og foreslår å se på hvordan de har grepet fatt i 
problemstillingen i plansak for Sats på Nygård (arealplan-ID 6506 0000). 
Problemstillingen er sannsynligvis løsbar.   

 
Forslagsstiller mener grunnprinsippet i idéskisse bæres av en klar målsetting om et 
prosjekt som bidrar til levende liv og aktivitet med menneskelig tilstedeværelse og 
god kontakt med omkringliggende byrom. Arkitekt anbefaler at prosjektet får en 
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solid historisk forankring der transformasjonsbegrepet skal defineres i klartekst for 
å synliggjøre samspillet mellom fortid og nåtid. Arkitekt fremhever også at det i 
den midtre langsgående seksjon av bygget er mulighet for dobbel etasjehøyde for å 
ivareta transparens og åpenhet. 

 
Med hensyn til næringsformål i bygget er det byplans vurdering at tiltaket bør bidra 
til å sikre et godt lokalt tilbud av forretninger og tjenester. Vi anser dette som et 
viktig plantema av hensyn til å støtte opp under gåbyen-satsningen og begrenset 
mulighet for å opparbeide parkeringsplasser. Forslagsstiller/arkitekt er enig i denne 
målsetningen. Aktuelle næringsformål må vurderes opp mot eksisterende tilbud i 
området. Videre er generering av biltrafikk og behovet for varelevering viktige 
tema i forhold til hvilken type formål som kan tillates.  
 
Formål for øvrig bebyggelse i planområdet bør drøftes på et tidlig tidspunkt i 
planprosessen.  
 
Forslagsstiller og arkitekt har klare målsettinger om å bidra til å utvikle byliv og 
skape gode, trygge bo- og bymiljø, og mener dette fremgår av framlagt ideskisse. 
Det ønskes ikke å legge opp til for saktegående aktivitet. Forslagsstiller ønsker et 
eventuelt samarbeid med eksisterende leietaker (Sats) ettersom de bidrar med 
aktivitet gjennom hele dagen og er godt etablert. 

 
2.2 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

  Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 
 

Planområdet ligger i Riksantikvarens NB-område (Nasjonale interesser i by) for 
Sandviken. I KPA2018 inngår planområdet i hensynssone bevaring kulturmiljø-
Reperbanen og historisk sentrum i tillegg til bestemmelsesområde #4. 
Sandviksbodene 73a er angitt som verneverdig bygning i KDP Sandviken-
Fjellsiden nord. Måseskjæret 1 er fredet iht. kulturminneloven (kml) og avsatt 
med tilhørende hageanlegg som spesialområde bevaring i gjeldende 
reguleringsplan.   
 
Følgende bestemmelser i KPA2018 inneholder viktige føringer for planarbeidet:  
§ 8 Arkitektur og byform, § 12 Kulturminner og kulturmiljø, § 26.3 Sone2 
Byfortettingssone pkt. 26.3.5 og § 38.3 Historiske områder. I tillegg må 
kulturminnestrategien og Riksantikvarens bystrategi legges til grunn.   

 
Innspill fra Byantikvaren:  

Stedsanalysen er mangelfull for kartet 4b. verneverdige og fredete 
kulturminner: 

 Deler av Reperbanen-anlegget mangler markering. Hele anlegget er 
markert som midlertidig fredet i KDP Sandviken- Fjellsiden nord. De 
deler av anlegget som i dag ikke er permanent fredet etter 
kulturminneloven vil fortsatt være å betrakte som lokale verneverdige 
kulturminner.  

 Sjøboder (Sandviksboder 66, Lemkuhlboden). Det må treffes et bevisst 
valg vedrørende de kulturminner som er revet, brent eller flyttet fra sin 
opprinnelige plassering. Krohnstedet som er flyttet til Gamle Bergen er 
vist i kartet med opprinnelig plassering mens en hel rekke sjøboder 
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ikke er vist. Vi vil anbefale at enten Krohnstedet fjernes fra kartet, eller 
at alle tidligere kulturminner vises med en svak markering.  

 
Området har stor verdi som kulturmiljø. Planområdet ligger innenfor 
hensynssone og bestemmelsesområdet i KPA2018. Det er både nasjonale 
interesser og verdier i planområdet. NB!-område (Nasjonal interesse som 
kulturmiljø) Lyststedet Måseskjæret er fredet og båndlagt. Sandviksboder 73a, 
som har en delvis ombygget fasade, er opprinnelig fra 1796 og et svært viktig 
kulturminne. I Prosjekt Bod utarbeidet av Byantikvaren i 2008 står det:  
 
«…Boden er opprinnelig fra 1796(1799), men er i dag sterkt ombygd 

innvendig og på fasadene i 1.etasje. Spesielt på fasade mot sjø finnes 
fremdeles autentiske detaljer. Boden har en spesiell plantype, da den er 
bygget rundt en lysgård. Bodens tilstand ble i 1994 vurdert som: ”bra. Helt 

rehabilitert. Fremstår som ny, helt uten gamle materialer”. Tilstanden er 

fremdeles bra, men vi vil påpeke nødvendigheten av at de nevnte autentiske 
detaljene bevares. Boden er ikke fredet eller regulert til spesialområde…»  
 
Viser til at Riksantikvarens sin bystrategi stiller noen krav – disse må 
håndteres i planarbeidet. Fredet bygg skal båndlegges i plankartet. Sjøboden 
må få hensynssone og bestemmelser for vern.  
 
Positive til å ta bruk kulturminner/kulturmiljø til å skape økt aktivitet i 
området – området trenger et løft. Kulturminner/kulturmiljø kan brukes på 
positive måter. Må finne balansen mellom privat bolig i/rundt lysthuset og 
offentlig område.  
Tilgang til sjø er viktigere enn å øke vannspeilet – fysisk komme seg ned til 
vannet. Ny bruk må spille sammen med kulturmiljø. Bygget som skal 
transformeres er også kulturhistorisk interessant. Sandviksboder 73b er et av 
de siste gjenværende nyere industribygg i Sandviken og kan derfor være et 
viktig kulturminne – er det andre måter å transformere bygget som kan gjøre 
det mer historisk lesbart? Kan man kalle vist idekonsept for en 
transformasjon? Sandviksbodene 73b er arkitektonisk et robust bygg som kan 
tåle endringer. Vil utfordre forslagstiller på å gjenbruke hovedformen og 
bevare mer av bygget enn planinitiativet viser. Hjørne mot lysthuset må vekk i 
byggets fulle høyde (ikke bare første/andre etasje) slik at det skapes avstand 
mellom Sandviksboder 73b og lyshuset. Særlig viktig er det i planarbeidet å 
sikre forholdet mellom Lyststedet og kontakt med sjøen og 
kulturminneverdiene til Sandviksboder 73a.  

 
  Arkitekt presiserer at i ideskissen er en del av bygget fjernet i sin fulle høyde med 

en avstand på 10 meter fra lysthuset. Det må anses å være enighet mellom byplan 
og forslagstiller om at hjørnet mot lysthuset må vekk i byggets fulle høyde. 
Byplan kommenterte at dette grepet ikke kommer så godt fram på 3D-
illustrasjonen som er sendt inn, men at grepet vises på tegning i idekonseptet.  

 
Arkitekt gir uttrykk for at det er viktig at forslagsstiller med konsulenter og 
byplan med rådgivende instanser står sammen i arbeidet med å definere 
transformasjonsbegrepet i dette prosjektet.  
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Byplan viser til at det i planinitiativet er skrevet at bebyggelsen med adresse 
Måseskjæret 3/Sandviksbodene73b planlegges gjenbrukt i så stor grad som mulig. 
Idékonsept gir utrykk for en kraftig transformasjon med en vesentlig endring av 
byggets fasadeutrykk. Byplan støtter byantikvaren innspill om at en mer skånsom 
transformasjon av det eksisterende industribygget vil være å foretrekke. Endringer 
må sees i sammenheng med byggeforbud langs sjø. Eksisterende bygg i sjøkant 
kan behandles på en annen måte. Reduksjon av bygningsvolumet til 
Sandviksbodene 73b mot Lyshuset vil være et viktig premiss i det videre 
planarbeidet som et ledd i å innfri kommunens strategier. 
 

  Historikarverksemda korrigerer i etterkant av møte: 
«Sandviksboder 73a er ikkje frå 1796, men frå 1803 eller 1804. Me har 
kjeldemateriale frå Statsarkivet som heilt tydeleg viser dette. Før den tid 
stod her to naust. Formen på bygget er spesiell/har spesiell plantype, men 
dette har sannsynlegvis ingenting med lysthuset å gjere. Bygget kan anten 
ha fått denne forma fordi det blei bygd med utgangspunkt i dei to nausta 
som allereie stod der, eller så er det bygd slik fordi det hadde ein heilt 
konkret og praktisk funksjon med åpen bakgård i midten – bakgården blei 
brukt til salting av ulike fiskeprodukt heilt opp til iallfall 1930-åra. Her finst 
truleg autentiske detaljar, iallfall på deler av bygget mot sjøen som bør 
undersøkast nærare.» 
 

Byantikvaren har i etterkant bekreftet at Historikarverksemda har funnet et bedre 
kildegrunnlag for datering, men presisert at byggets verneverdi og lovverk i dette 
tilfellet ikke vil påvirkes av denne presiseringen.  

 
For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-
bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere 

 
2.3 Byform og arkitektur 

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

  
Byplan viser i tillegg til tidligere nevnte kulturminnestrategi og bystrategi til 
Arkitektur +. Gjeldende arkitektur- og byformingspolitikk skal være premissgiver 
for planlegging og den arkitektoniske utformingen, jf. KPA § 8.1.  

 
 Fra KPA2018 § 8.2 vil vi i denne saken fremheve:  

 Nye tiltak skal fremme opplevelsen av stedets egenart og tilføre bymiljøet 
nye kvaliteter, jf. pkt. 8.2.1 

 Utforming av byrom og bygninger skal ivareta sammenheng med 
omkringliggende landskap, stedets historiske strukturer og kulturminner. 
Samlokalisering av funksjoner og flerbruk av bygninger skal vektlegges, jf. 
pkt. 8.2.4  

 Bergen skal utvikles som en gåby, med gode lokalsentre, offentlige 
møtesteder, og mest mulig av hverdagens behov innenfor gang-
/sykkelavstand fra boligen. Det skal sikres sammenhengende og attraktive 
gang- og sykkelforbindelser. 

 
Innspill fra Byarkitekten:  

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere
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Når det igangsettes et planarbeid på dette stedet, må man et av hovedmålene 
være å rette opp og forbedre de uheldige romlige og funksjonelle forhold 
som har oppstått i løpet av årene, samtidig som det forsterker de kvaliteter 
som stedet allerede har i dag.  
 
Byarkitekten etterlyser et planforslag som i større grad adresserer et 
fruktbart forhold mellom kulturminne, bygg og byrom, programmering, 
samt tilgang til sjøen. 
 
Forslag til utforming av denne sjøboden bør sees i særlig sammenheng med 
byrommet som den er koblet til, og som per i dag er brukt som 
parkeringsområde. Utfra byrommets vestvendte plassering mot sjøen, dens 
sentrale beliggenhet mellom flere kommunikasjonsårer for myke trafikanter, 
og nærhet til Lyststedet som gir området en særegen identitet, har stedet et 
potensial for å bli et lite bydelssenter med felles funksjoner for nærområdet. 
En utadrettet bruk av 1. etasje som er delvis overdekket, samt en tydelig 
inngangssone, vil forsterke betydningen av byrommet, og dermed øke 
synergien mellom ute og inne, og gir merverdi til bydelen. Siden 
planforslaget vil ta utgangspunkt i den eksisterende bygningsmassen, vil det 
være viktig at dens transformasjon tar utgangspunkt i et tydelig og ambisiøst 
romlige og arkitektoniske konsept, som også gjenspeiles gjennom 
materialbruk.  
 
Skissen poengterer noen av de forholdene som er belyst i teksten over: 

 
 
Byarkitekten vil vi legge vekt på følgende tema som sitt fokus i denne 
plansaken: 

 Gåbyen Bergen og ivaretakelse av siktlinjer til omliggende byrom.  
 Forhold til Lyststedet og sjøen 
 Programmering.  
 Gjenbruk og videreutvikling av den eksisterende bygningsmassen.  

 
Lysthuset har gjennom tidene mistet sin tilknytning til sjøen. Dersom det 
fortsatt skal være bolig, må det sikres en større buffer mellom privat og 
offentlig areal.  
Siktlinjer mellom Lysthus og sjø må ivaretas. Bergen kommune har mål om 
å øke tilrettelegging for tilgjengelighet. Sjøfrontstrategien må ivaretas i 
planarbeidet. Trenger ikke å trekke hopen så langt inn, dette kan begrense 
byggets kontakt med uterom/torg. Transformering av bygget – må gi litt 
plass til bygget foran, kanskje ved å trekke inn første etasje og ha et 
overbygget areal inspirert av gamle sjøboder. Viktig at ikke prosjektet blir 
«innadvendt», må henvende seg til området rundt. Viser til at punkt 7 i 
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arkitekturstrategien er viktig. Stiller spørsmål ved om det er tenkt integrerte 
energiløsninger i bygget og oppfordrer til bruk av tre. 

 
Arkitekt mener alle de momenter som nevnes fra byarkitekten er godt ivaretatt og 
belyst i prosjektpresentasjon i starten av oppstartsmøtet. Opplever det som 
utfordrende at felles målsetninger om gode prosjektgrep ikke blir forstått. 
Spørsmålet blir da hvordan dialogen kan sikres for å oppnå felles mål. Hvordan 
skal vi kommunisere for å sikre felles forståelse av prosjektet? Byplan/byarkitekt 
kommenterte at det må jobbes mer med formidling av intensjon og mål med 
planforslaget. Arkitekt opplyser at de kun jobber i 3D-modell (bygget skal BIM-
modelleres). De er opptatt av å være transparente og publikumsrettet.  

 
Byplan gir utrykk for at dersom det skal etableres hop er dette mest aktuelt i et 
begrenset omfang. Kommunen er opptatt av torget som møteplass og ganglinjer 
her, mister noe av dette dersom det skal erstattes med vannspeil. Arkitekt viser til 
at svalganger langs fasaden vil skape kontakt med sjøen.  

 
2.3.1 Bebyggelsesstruktur 
Byplan viser til innspill fra oss, Byantikvaren, Byarkitekten og Bymiljøetaten hva 
gjelder gjenbruk av bebyggelsen, redusert volum mot Lysthuset og utadrettet 
virksomhet på bakkeplan. Innspillene må følges opp i det videre planarbeidet. Både 
klima- og kulturminneaspektet ved gjenbruk vil være aktuelle i planarbeidet.  
 
Forslagsstiller gir utrykk for at de har sammenfallende målsetninger som kommunen 
hva gjelder disse punktene.  
 
Byplan viser til KPA2018 pkt. 18.3 som stiller krav om vurderinger knyttet til 
energibruk, klimagassutslipp og byggematerialer. Klimagassregnskap og 
tilstandsrapport anbefales benyttet som verktøy for å kunne ta informerte beslutninger 
om riving og bevaring i planarbeidet.  

 
2.3.2 Byggehøyder og grad av utnytting 
Gjeldende reguleringsplan angir en utnyttelse på 400 TU% og en mønehøyde inntil kote 
+ 15,9 for delfelt G. Reguleringsplanen er vedtatt i 1998 og bestemmelsene må sees i 
sammenheng med føringer gitt av senere vedtatt KDP og KPA2018.  

 
KDP Sandviken-Fjellsiden nord § 18 pkt. 2 angir at: «Ved nybygg eller utbedringer skal 
det tas hensyn til utsikt fra bakenforliggende bebyggelse.» 
 
KDP Sandviken-Fjellsiden nord § 18 pkt. 3 angir at (byplans understrekning): 
«Følgende bygninger er verneverdige og skal beholde sin form, størrelse og 
materialbruk: Sandviksboder 69, 70, 71, 71a, 72, 73a, 78a, 78b er tekniske kulturminner 
og skal bevares gjennom bruk. Bodene skal stå med fronten i sjø.» 
 
Med hensyn til endringer til eksisterende bygningsvolum viser byplan til føringer gitt av 
kulturminnestrategi, Riksantikvarens bystrategi, KPA2018s bestemmelsesområde #4 og 
hensynssone bevaring kulturmiljø.  
 
Planinitiativet angir ikke konkret forslag til nye byggehøyder, men indikerer ønske om 
en ny takform. Byggehøyde, endringer i volum og eventuell ny takform må sees i 
sammenheng med disse føringene som er nevnt over. Byplan stiller seg negativ til det 
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tverrstilt volum vist i idékonseptet. Forslag til ny takform og byggehøyde må sees i 
sammenheng med innspill om en mer skånsom transformasjon av bygningsvolumet.  

 
2.3.3 Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 
og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 
 
Innspill fra Bymiljøetaten (BME):  

Bymiljøetaten anser det som positivt at planinitiativet legger til rette for å bryte 
opp/ rive deler av eksisterende bebyggelse i nordøstlige hjørne mot det fredede 
lysthuset på gnr/ bnr 168/ 1937. Et slikt grep vil bedre tilkomst og visuell kontakt 
til og fra regulert Torg 1 og gangvei langs med Sandviksveien.  
 
Type næring og prosentvis fordeling mellom formålene er ikke oppgitt. 
Bymiljøetaten vil påpeke at bebyggelsens 1. etasje bør være forbeholdt 
publikumsrettet virksomhet/ aktivitet slik at torgflaten kan aktiviseres. Ved å åpne 
opp hop mister torget mye av sin potensielle verdi. En eventuell åpning av hop vil 
måtte drøftes i lys dette.  

 
Overgangen mellom privat hage til lysthus og offentlig torg må drøftes. 
Bymiljøetaten er åpen for at gjeldende reguleringsplans formålsgrense kan 
justeres.  
 
Trær er generelt mangelvare ved de eksisterende boligblokkene i området. 
Eksisterende tre på torget må sikres, evt. erstattes. Det bør legges til rette for økt 
beplantning på torget. 

 
Byplan viser til at arealet avsatt som torg, T1 i gjeldende reguleringsplan vil stå sentralt 
i planarbeidet. Torget forventes opparbeides som en aktiv og attraktiv møteplass for 
nærmiljøet med god sjøkontakt og mulighet for bading. Foreslått reetablering av hop 
vurderes til å kunne komme i konflikt med disse målsetningene. Vi stiller oss åpen for å 
drøfte en delvis reetablering, men i et beskjedent omfang. Angående utforming viser vi 
til innspill fra BME, Byantikvaren og Byarkitekten. 
 
Arkitekt mener viste idekonsept gir grunnlag for at nevnte innspill til byrom og 
møteplasser blir ivaretatt i planarbeidet. 

 
2.4 Sjø og vassdrag 
KPA2018 § 6.1.1 gir et byggeforbud i 10-metersbelte i byfortettingssonen. 
Retningslinjene til KPA gir imidlertid følgende føringer som er aktuelle i dette 
planarbeidet:  

«Ved regulering av bebygde og avgrensede områder i strandsonen for 
videreutvikling, bruksendring eller transformasjon kan byggegrensen etter 6.1 
vurderes fleksibelt. Det forutsettes at den nye situasjonen tilfører nye og 
forbedrete allmenne brukskvaliteter til området.  
 
Til 6.1: For byggegrenser langs sjø langs historiske områder og hensynssone 
bevaring kulturmiljø vil hvert enkelt tiltak vurderes konkret.»  
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Det pågår arbeid med «Strategi for sjøfronten i Bergen». Strategien var på høring 
sommeren 2020. Etter revisjon er den nå oversendt byrådsavdelingen for politisk annen 
gangs behandling.   
 
Planområdets plassering innebærer behov for et aktivt bidrag for å innfri målsetninger 
gitt av Sjøfrontstrategien. Den sammenhengende sjøpromenaden er lagt på østsiden av 
bebyggelsen. Ganglinjen krysser nytt torg hvor det er markert plassering av 
badeplass/kontakt med sjø.  
 
Byplan setter som premiss for planarbeidet at bygget må reduseres i full høyde mot 
lysthuset for å sikre en god offentlig passasje som ledd i innfrielse av sjøfront-, gå- og 
kulturminnestrategien.  
 
Av hensyn til planområdets plassering og de eksisterende bygningene og det fremtidige 
torgets relasjon til sjøarealet mener byplan planområdet må utvides for å inkludere en 
større del av sjøarealet.  

 
Innspill fra Fylkesmannen i Vestland (FMV): 

Er i hovedsak positiv til transformasjonsskissen/ideen, men minner om at ved slik 
replanlegging må det sikres strandpromenade utenfor ny bebyggelse og at 
byggegrense til sjø er 10 m i denne sonen. 

 
Byplan viser til at FMV i sitt innspill gir utrykk for at sjøpromenaden må sikres langs 
sjø i front av bebyggelsen. Av hensyn til manglende kobling til videre sjøpromenade i 
front av sjøbodene i Sandviksbodene 69, 70 og 72, samt hensynet til kulturmiljøet er det 
kommunens vurdering at sjøpromenaden må sikres langs østsiden av bebyggelsen. Dette 
vil være i tråd med det nåværende utkastet til Sjøfrontstrategien. Temaet må forventes 
drøftet ytterliggere med FMV i løpet av planprosessen.  

 
2.5 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. 
 
2.5.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 
 
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for 
planleggingen. 
 
Puddefjorden og sentrale deler av Byfjorden er kartlagt som svært viktig friluftsområde 
på sjøen: https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00012439  

 
2.6 Levekår og folkehelse 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse, levekår og kriminalitetsforebygging.   
 
Planområdet ligger i en av de 10 levekårsonene med størst fraflytting av barn. KPA2018 
forutsetter at det skal legges spesiell vekt på gode kvaliteter for barnefamilier. Temaet 
levekår og folkehelse må sees i sammenheng med krav til størrelse på nye boenheter, 

https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00012439
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utforming av privat- og fellesuteareal, aktuelle næringsformål og utforming av torget, jf. 
KPA2018 § 7 Levekår, § 9 Bolig og bokvalitet, § 14 Uteoppholdsareal og § 26.3.7.  
 
Av retningslinjene til KPA2018 fremgår at der det etterspørres familieboliger skal 
følgende kvaliteter vektlegges:  

 inngang direkte fra gaten eller gårdsrom  
 direkte tilgang til gode og trygge utearealer på terreng eller med terrengkontakt  
 tilstrekkelig og lett tilgjengelige bodarealer  
 parkering for sykler og barnevogner (i tillegg til bodareal)  
 vaskerom 
 flere soverom  
 trafikksikkert nærmiljø 

 
2.7 Uteoppholdsarealer 
KPA2018 angir at det skal etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet i 
byfortettingssone, BY. Maks 50 % på tak/altan. Minimum 50 % skal utformes som 
fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal. Minst 50 % av enhetene i store prosjekt skal 
ha privat uteoppholdsareal. 
 
Kvalitetskrav er gitt i § 14 Uteoppholdsareal pkt. 14.2. Lokalklimatiske forhold 
herunder sol- og vindforhold må utredes som del av planarbeidet.  
 
I byfortettingssonen kan offentlig tilgjengelig areal dekke inne for deler av kravet til 
uteoppholdsareal. Av retningslinjene fremgår det at uteoppholdsareal som er offentlig 
tilgjengelig, skal etableres på områder som reguleres til ny grønnstruktur, gatetun, torg 
eller gangareal. Aktuelt areal må inngå i planområdet. I dette tilfellet vil torget, T1 være 
aktuelt.  
 
Grensen for «større prosjekt» er 15 nye boenheter. Antall boenheter fremkommer ikke 
av planinitiativet. Av hensyn til at KPA2018 stiller særlige krav for prosjekt med mer 
enn 15 boenheter må antallet boenheter avklares på et tidlig tidspunkt. Arkitekt 
informerer i oppstartsmøte at det planlegges for 10-12 boenheter i prosjektet.  
 
Vi viser utover dette til pkt. 26.3.7 som stiller krav til at minimum 10 % av boenhetene 
skal ha minst 80 m2 bruksareal og direkte tilgang til uteareal på bakken. I henhold til  
pkt. 14.2 f. kan «uteareal på bakken» opparbeides som dekke med god terrengkontakt 
dimensjonert for å tåle permanent vegetasjonsdekke. Vurdering av mulighet for 
permanent vegetasjonsdekke må inkluderes i tilstandsrapport for bebyggelsen som 
planlegges gjenbrukt.  

 
Arkitekt gir utrykk for at det er viktig å jobbe med overgangssoner offentlig uteareal og 
privat uteareal, og at de har tanker om hvordan dette skal løses.  

 
2.8 Barn og unge 
2.8.1 Skole og barnehage 
Skal kommenteres i alle saker.  
 
Bergenhus bydel har tilfredsstillende skolekapasitet. 
Bergenhus bydel har tilfredsstillende barnehagedekning. 
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/skolebruksplan-for-bergen-kommune
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Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 
 
Bergen kommune innfridde bydelsvis dekning i Bergenhus bydel i 2019. I bystyresak 
14/20 «Strategi og tiltak for innfrielse av bydelsvis barnehagedekning 2020» 
fremkommer det at det er god barnehagedekning i Bergenhus bydel og det forventes en 
nedgang i søkere på barnehageplasser.  

 
Det er i skolebruksplanen beskrevet en forventet økning i elevtall ved både Krohnengen 
barneskole og Rothaugen ungdomsskole.  
 
Plankonsulent anbefales å kontakte byrådsavdeling for skole, barnehage og idrett 
(BSBI) for oppdaterte tall.  
 
Temaet skolevei må omtales i planbeskrivelsen. 

 
2.8.2 Barn og unges interesser 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. Det må vises hvordan planforslaget påvirker 
forhold for barn og unge. 
 
Det er ikke behov for å gjennomføre en tradisjonell barnetråkkregistrering, 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. 

 
2.9 Samferdsel, herunder parkering 
Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal prioriteres. Se til ny gå-strategi.  
 
Vi oppfordrer til å benytte utkast til ny Sykkelstrategi i planarbeidet. Foreslått prioritert 
sykkelvei strekning inngår som del av planområdet.  
 
Temaet parkeringsdekning er ikke omtalt i planinitiativet.  
 
Innspill fra Bymiljøetaten:  

Varelevering og renovasjonstekniske løsninger må etableres slik at det ikke går på 
bekostning av trafikksikkerhet, eller kommer i konflikt med de vegfarende. Det 
må tilrettelegges for snumuligheter uten rygging. Renovasjon bør fortrinnsvis 
løses utenfor kommunal veg. Vi gjør oppmerksom på at det ikke kan kranes over 
arealer avsatt til myke trafikanter. De nevnte punktene, samt adkomst til området, 
må avklares tidlig i prosessen.  
 
Deler av pågående offentlig planarbeid for hovedsykkelrute 2, delstrekning 
Sandviken inngår i foreslåtte planavgrensning. Bymiljøetaten vurderer det som 
minst konfliktfylt at varelevering og HC-parkering legges til veien Måseskjæret i 
form av kantparkering. Vanskeligere å legge til rette for stopp ut mot 
Sandviksveien.  

 
Innspill fra Vestland Fylkeskommune:  

Avkjørselspunktet til fylkesveg 577 - Gjensidigekrysset er et kjent ulykkeskryss. 
Det er en plan om lysregulering av krysset. Prosjektet skal utlyses i løpet av 
høsten og startes opp på nyåret 2021. På vestsiden av fylkesveien skal fortauet 
utbedres og sykkelveien legges om. Mangler sammenhengende tilbud for gående 
og syklende. Kollektivfelt ligger i planene. Fartsreduksjon vurderes (50 km/t til 40 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/barnehagebruksplan-for-bergen-kommune
https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
http://www.barnetrakk.no/
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km/t). Framtidig bybanestopp viktig for trafikkavvikling og kollektivtilbud i 
området. 
 
Fylkeskommunen ønsker rekkefølgekrav knyttet til tidspunkt for opparbeiding av 
Gjensidigekrysset. Det er ikke aktuelt å ha krysset med i planområdet, men et 
rekkefølgekrav utenfor planområdet.  
 
Må komme tilbake til diskusjon om rekkefølgekrav. Må se nærmere på hva som 
skal skje i nærmeste framtid, og hvilke tiltak som eventuelt sikres i pågående 
arbeid med hovedsykkelrute. Må undersøkes nærmere om tiltak i krysset er sikret 
finansiering. Viktigste at trafikksikkerhet i Gjensidigekrysset er sikret før man kan 
tillate ny aktivitet i planområdet.  

 
  

Byplan viser til at KPA2018 forutsettes felles parkeringsanlegg uten fasade mot gate 
eller byrom for å løse bilparkering i byfortettingssonen. Planområdet anses uegnet for 
denne type parkeringsløsning. Vi viser til planområdets nære tilknytning til prioritert 
sykkelrute, dagligvarebutikk, fremtidig bybanestopp og kobling mot sjøpromenaden. 
Med bakgrunn i dette forutsettes det lagt til grunn en svært lav parkeringsdekning for bil 
til boligformålet. HC-parkeringsplass må sikres og at vi oppfordrer til å vurdere 
bildeleløsning. Av hensyn til den svært lave bilparkeringsdekning vil det også være 
aktuelt med parkeringsareal egnet til lastesykler.  
 
Det legges til grunn et behov for å utarbeide en mobilitetsplan og trafikkanalyse av 
hensyn til avvikende parkeringsdekning, mulig trafikkgenerering ifbm. næring, behov 
for varelevering, renovasjon og innfrielse av sjøfront-, gå- og sykkelstrategi.  
 
Det er byplans anbefaling av forretning og tjenesteytingsformål bør betjene nærområdet. 
Det er viktig at virksomhetene ikke bidrar til økt biltrafikk inn til området. 
Parkeringsdekning for bil til disse formålene må vurderes i planarbeidet.  
 
Minimumskrav til sykkelparkering for bolig og forretning følger av tabell til § 17 
Parkering i KPA2018. Krav til sykkelparkering for tjenesteytingsformål er ikke gitt av 
tabellen og må drøftes i planarbeidet.  
 
Deler av foreslått planområde overlapper med pågående planarbeid i snr. 201807494 
med PlanID 6579 0000 Bergenhus. Bybanen fra sentrum til Åsane, hovedsykkelrute 
Bradbenken-Munkebotstunnelen. Videre viser vi til Sykkelstrategi for Bergen som er 
oversendt byrådsavdelingen etter høring. Planforslaget må koordineres opp mot begge 
disse pågående arbeidene.   

 
2.10  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. 
 
Planområdet ligger i aktsomhetsområde 1 med høy sannsynlighet for forurensning i 
grunnen. Deler av planområdet består av utfylte områder i sjø. Håndtering av dette må 
sikres gjennom planen. Planområdet ligger også i aktsomhetsområde for flom og 
snøskred. Flomfare må utredes nærmere og tiltak sikres i planen ved behov.  
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2.11  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/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-
og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan 
 
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. Tilbakemelding fra VA-etaten og ledningskart legges ved referatet. 
 
VA-etatens tilbakemelding går i hovedsak på eksisterende overvannsledning til sjø, 
kontinuerlig drift av VA-anlegg, behov for en samlet infrastrukturplan, kartlegging og 
sikring av avrenningslinjer både ifht. overvann og flomvei til sjø, samt mulig fornyelse 
av avløpssystem. 
 
2.12  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. 
 
For boligområder og kombinasjonsbygg skal det redegjøres for avfallshåndtering 
gjennom utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan (RTP) basert på BIRs veileder. Det 
anbefales tidlig dialog med BIR, og at RTP sendes til uttale hos BIR før 1. gangs 
behandling. 
 

3.0 UTREDNINGER 
3.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Oppdatert stedsanalyse Forslagsstiller Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, vedlegg 
til KPA2018 (PDF): 
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia
/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.
pdf 
 
Vi viser til byantikvarens innspill til kart 4b.  

Renovasjonsteknisk plan 
(RTP) 

Forslagsstiller Jf. BIRs veileder: 
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-
nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-
veileder/ 

ROS-analyse Forslagsstiller Jf. kommunens kravspesifikasjon 

Kulturminnedokumentasjon Forslagsstiller Jf. Byantikvarens veileder: 
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/
kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-
publikasjoner/veiledere/veileder-
kulturminnedokumentasjon 

VA-rammeplan  Forslagsstiller Jf. VA-etatens veileder: 
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjel
pen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-
avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan  

Mobilitetsplan  Forslagsstiller  Jf. kommunens kravspesifikasjon  

Trafikkanalyse Forslagsstiller Jf. kommunens kravspesifikasjon 

Tilstandsrapport og 
klimagassregnskap 

Forslagsstiller  Mht. gjenbruk av bebyggelse ref. kpa2018 pkt. 
18.4  

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
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
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
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Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 
 
Illustrasjonsmateriale må diskuteres nærmere. Viktig å bli enig om dette tidlig i 
prosessen.  

 
3.2 Konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 
 

4.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 
4.1 Rekkefølgekrav 

Det er aktuelt med rekkefølgekrav for å sikre opparbeidelse av torget, 
renovasjonsløsning, parkering og uteoppholdsarealer. Rekkefølgekrav knyttet til 
tidspunkt for utbedring av Gjensidigekrysset kan bli aktuelt. Behov for 
trafikksikringstiltak i kommunal vei må utredes. 
 

4.2 Utbyggingsavtaler 
Det kan bli aktuelt med en utbyggingsavtale. Temaet må diskuteres videre med 
gjennomføringsavdelingen i BME.  

 
5.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

5.1 Planavgrensning 
Planavgrensningen bør utvides med en større andel av sjøarealet for å ivareta 
muligheten for tiltak, samt ta stilling til eksisterende tiltak i sjøen. Behov for areal til 
midlertidig rigg- og anleggsområde må også sikres som del av planområdet.  
 
Det er mottatt innspill fra GIS-seksjonen i forhold til behov for justering av 
planavgrensning opp mot gjeldende planer i området. Tilbakemeldingen vedlegges 
referatet.  
 
Byplan ønsker oversendt forslag til ny planavgrensning før varsel og kunngjøring av 
oppstart.   
 
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 
 
5.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 
Bergenhus, Gnr. 168, Bnr. 366 mfl., Sandviksbodene.  
 
5.3 Kartgrunnlag 
Det aktuelle planområdet har flere usikre eiendomsgrenser. Vurder om det må gjøres 
noe med disse før endelige formålsgrenser settes. Vi anbefaler å gjennomføre 
oppmålingsforretning for å få kartlagt usikre eiendomsgrenser. Utklipp fra kartet 
«Eiendomsgrenser symbolisert på kvalitet» fra kommunens kartsystem Visgi:  
 

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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5.4 Eiendomsforhold 
Det anbefales å kontakte Etat fra bygg og eiendom (EBE) med forespørsel om mulighet 
for sammenføying av eiendommer som berører torg- og veiarealer. 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. 
 

6.0 MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 
 
Det er opplyst at planarbeidet vil ha stort fokus på samarbeid og dialog med sentrale 
offentlige organer og interesser. Planområdet ligger blant annet i hensynssone for 
historisk sentrum og omfatter bygninger av kulturverdi. Byantikvaren og Seksjon for 
kulturarv hos Vestland Fylkeskommune vil dermed være sentrale organ.  
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Det er i planinitiativet opplyst at det vil bli tilrettelagt for medvirkning ved varsel om 
oppstart der alle berørte parter får mulighet til å uttale seg. Uttalelser/merknader etter 
planoppstart og planprosessen vil vise i hvilken grad og med hvem det vil være aktuelt å 
ha møter med. Sentrale parter vil være naboer og velforeninger, samt Bymiljøetaten 
mht. vegforhold, renovasjon og utforming av torgarealer. 
 
Arkitekt fremhever at det er viktig med gode samarbeidsmøter, og at det må etableres en 
samarbeidsgruppe for å få et godt samarbeid om det offentlige arealet. Viktig å få med 
Bymiljøetaten tidlig i planarbeid – ønsker at de blir med i møter.  
 
Byplan understreker viktigheten av at byplan blir invitert/inkludert i møter og 
diskusjoner med offentlige instanser som berører planarbeidet. Byplan kan også bidra til 
å organisere arbeidsmøter knyttet til særlige tema som berører plansaken.  

 
6.1 Tiltak utover lovens minstekrav 

Byplan anbefaler at det gjøres en ekstra innsats for å tilgjengeliggjøre informasjon i 
forbindelse med kunngjøring av oppstart og offentlig ettersyn. Erfaringsmessig er 
det vanskelig for mange å navigere plan- og arkitekturterminologi og å forstå 
betydningen av de ulike dokumentene. Dette innebærer et behov for «klart språk» 
og gode innledende tekster som veileder leseren i lesningen av planforslaget.  

 
7.0 FAGKYNDIGHET 

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 

 
8.0 KONKLUSJON 
 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
 Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 Det må sikres en god offentlig passasje i full høyde mellom bygg og Lysthuset 
som ledd i innfrielse av sjøfront-, gå-, og kulturminnestrategien.  

 Boligformål er kun aktuelt om god bokvalitet kan sikres. For boligene legges 
det til grunn en svært lav parkeringsdekning.  

 Tiltaket bør bidra til å sikre et lokalt tjeneste- og forretningstilbud. Det skal 
være aktive fasader mot offentlig torg. 

 Planområdet må utvides for å inkludere større del av sjøarealet.  
 
 Partene er ikke enige om følgende: 

 Ikke direkte uenighet, men tema som må drøftes videre - grad av 
transformasjon.  

 
9.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

9.1 Avtalte oppfølgingspunkt 
 Tema Ansvarlig Frist 
A Avklare planavgrensning  Plankonsulent/byplan Før varsel 

om 
oppstart. 
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B 
 
 
 
C  

Avklare byggegrense langs 
sjø 
 
 
Avklare rekkefølgekrav 
ifht. Gjensidigekrysset  

Plankonsulent/byplan/Fylkesmannen 
 
 
 
Plankonsulent/byplan/VFK/SVV 

Frem mot 
off. 
ettersyn 
 
Frem mot 
off. 
ettersyn 

    
 

9.2 Fremdrift 
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Frist Merknader 
Kunngjøring 
planoppstart 

6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-
private-planforslag 

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 

 
 
9.3 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. 
 
9.4 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. 
 
9.5 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/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
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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 13 009, eller e-post 
hanne.broch@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202019529. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Hanne Karin Broch - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi:    Alin Invest AS, c/o ClampOn AS, Vågsgaten 10, 5160 LAKSEVÅG 

   Forum Arkitekter AS, Damsgårdsveien 16, 5058 BERGEN 
 

  
  

 
Vedlegg: Planavgrensning – forslag til utvidelse i sjø 
  Tilbakemelding fra GIS 
  Tilbakemelding fra VA-etaten 
  VA-kart  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-18-419/filer
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-18-419/filer
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
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