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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 
 Boligformål - småhus 
 4 nye boenheter  
 Bevaring av verneverdig bygning  
 Planområde på 239 daa 
 

Arkitekt forklarte i møtet at det er ønskelig å bygge ut det som oppleves som et restareal, og 
som bærer preg av manglende vedlikehold. Forslagsstiller har hatt forhåndskonferanse med 
byggesak, hvor det ble gitt tilbakemelding om at det krevdes en planprosess. Det er ikke 
ønskelig å knytte opp antall boenheter, da kvaliteter for området er premissgivende for hva 
som er mulig å få til her. Den verneverdige bebyggelsen skal ivaretas og hensyntas. Det vil 
være fornuftig å legge seg på en begrenset fortetting.  Skissene som er vedlagt bestillingen har 
bare vært ment som diskusjonsgrunnlag, og er ikke en forutsetning for utbygging. 
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PLANFORUM 
Etatens planforum behandlet saken 02.06.20 og trakk følgende konklusjon:  
 
Oppstart kan anbefales.  
 
Med bakgrunn i planområdets verdier vil det være utfordrende å få til ønsket utnyttelse i 
planområdet. Følgende utfordringer må løses: 

– Eksisterende verneverdig bygning med tilhørende hageanlegg må bevares.  

– Adkomst 

– Ny bebyggelse tilpasses strøkskarakteren, og det må stilles krav til høy kvalitet 
på arkitektur og materialbruk.  

– Bebyggelsen må plasseres utenfor areal avsatt til grønnstruktur i KPA2018 og 
økologiske korridorer må hensyntas. 

 
 
2.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

2.1 Arealformål 
Ligger innenfor ytre fortettingssone (sone 3) i KPA2018. Deler av planområdet berører 
areal avsatt til grønnstruktur.   
 
Hensynssone Kulturmiljø Tveiterås H570_3, jf. § 35.5 i KPA2018. Innenfor 
hensynssone for kulturmiljø gjelder følgende: 

 
«Kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og ivaretas. De karakteristiske trekkene 
ved bebyggelse, bebyggelsesstruktur og kulturlandskap definerer områder og gir det 
særpreg. Det skal derfor tas spesielle hensyn til dette ved søknad om tiltak og endret 
arealbruk. 

 
Om og hvordan et tiltak berører kulturminner eller kulturmiljø skal vurderes i samråd 
med Byantikvaren. Statens vegvesen skal høres i saker som angår postvegene.  

 
Utfyllende retningslinjer til de enkelte hensynssonene fremgår av «Utfyllende 
informasjon til hensynssoner for bevaring av kulturmiljø».» 

 
De eksisterende gjeldende planene som blir delvis erstattet av dette planforslaget er 
8630003 (1991), 30560000 (1965), 6350000 (1985) og 30960000 (1970). Det er ingen 
planer under arbeid her.  

 
Det planlegges for oppføring av 4 nye boenheter i form av tomannsboliger/rekkehus, 
som er i samsvar med overordnede føringer.  
 
2.2 Byform og arkitektur 
Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. 
 
Bystyret har den 20.06.2019 vedtatt Arkitekur- og byformingsstrategi for Bergen, 
Arkitektur+. Forbilledlig og nyskapende arkitektur skal styrke Bergens egenart og 
attraktivitet både lokalt og internasjonalt ved at hvert enkelt bygg og byrom bidrar til 
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vakker, særpreget, inkluderende og grønn by. Planforslag bør gjennom prosessen svare 
ut prinsippene i strategien.  

 
2.2.1 Bebyggelsesstruktur 
Paradis er et boligområde som i hovedsak består av villabebyggelse med høy 
arkitektonisk kvalitet. Utbyggingen av Paradis som hageby startet på 1930-tallet og det 
finnes en rekke bygg fra kjente arkitekter i området.  
 
Planområdet består av gnr.9 bnr.239 og 1. På bnr.239 ligger det i dag en seksjonert 
bolig, som ble bygget tidlig på 1850-tallet og var tidligere våningshus for Tveiterås 
hovedgård. Eksisterende bebyggelse er verneverdig og skal bevares.  
 
Ny bebyggelse må tilpasses strøkskarakteren, og det må stilles krav til høy kvalitet på 
arkitektur og materialbruk.  

 
Byantikvaren påpeker i møtet at dette er siste rest av kulturmiljøet på Tveiterås, og at 
villaen er et fondmotiv som troner. Det er viktig at fondmotivet blir bevart, noe som vil 
si at ny bebyggelse må legges lavt i terrenget og med tilstrekkelig avstand til 
verneverdig bebyggelse på eiendommen. Minner om at kulturminnestrategien må 
brukes ved utarbeiding av et planforslag. Ut ifra det som er levert inn av skisser til 
oppstartsmøtet ser de ikke at det skal være mulig å få til noe her. Før de kan ta stilling 
til hva de kan anbefale er det viktig å se på tilkomst og hvordan dette vil påvirke 
kulturmiljøet. Det vil bli utfordringer med utfylling for å til adkomst, uten at det skal 
føre til store endringer i kulturlandskapet. Tveiteråsvegen er et historisk veifar, og det 
må ikke foretas endringer i vegstrukturen. Alternativ 2 og 3 er ikke noe de kan anbefale 
videre.  

  
Arkitekt informer om at det er ca. 3,5-4 meter høydeforskjell mellom vegen og terrenget 
der ny bebyggelse skal plasseres. Når de tenker utfylling så er det videreføring av 
situasjonen som ved ballbanen. Nedre del av hagen og området ligger 1,5 meter lavere 
enn ballbanen. Det er ikke snakk om å fylle igjen slik at de kommer på samme 
terrengnivå som villaen. Med skissene som er sendt inn er det vist med og uten 
tilleggsparsell. I grunnlaget til planoppstart er det mest fordelaktig at en plan tar med 
seg tilleggsparsell for å sikre tilstrekkelig avstand til verneverdig bebyggelse på 
eiendommen. Intensjonen er at eksisterende villa skal trone over nye boliger, og skal 
ikke legge seg på samme nivå som hovedgården. Byantikvaren ber om at det utarbeides 
gode skisser og snitt som illustrerer denne situasjonen på en god måte, samt at det må 
lages gode fotomontasjer.  

 
Innspill fra Bymiljøetaten i forkant av møtet:  
Planområdet ligger i et etablert villaområde med store, frodige hager og smale veger 
omkranset av natursteinsmurer og store trær/trerekker. Planområdet ligger i ytre 
fortettingssone der det skal legges vekt på hensyn til landskap, grønnstruktur og 
eksisterende bebyggelse. Bymiljøetaten har vanskelig for å se for seg at planområdet 
kan bygges ut, uten at disse kvalitetene reduseres. 

 
Kommentar fra grunneier: Han kjøpte eiendommen for 35 år siden og kjenner arealet 
veldig godt. Lurte da på om hans eiendom kunne nyttes til fremtidig lekeareal, men da 
ble kun ballbanen bygget og det var ikke sett behov for noe videre utvikling av uteareal. 
Det var heller ikke ønskelig for grunneier hvis dette ikke ble gjort på riktig måte. Han er 
veldig enig i de estetiske utfordringene som finnes her, og det er forutsetningen at 
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hovedgården fremdeles skal triumferes. Det er ikke noen store trær igjen på 
eiendommen, det er trerekken i alleen det vises til og denne eier kommunen. Det som 
tilhører hovedgården med hageanlegg og murer skal bevares. Det er derfor viktig for de 
å bli med på denne prosessen for å sikre at det blir estetisk riktig. 
 
2.2.2 Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 
og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 
 
Deler av planområdet (bnr.1) er regulert til fellesareal/lekeplass i gjeldende plan fra 
1985 (planID:30560000). Den nordligste delen av bnr.1 er opparbeidet med fotballbane 
og basketballbane. Areal avsatt til lek og opphold bør etterstrebes videreført i plan.  

 
2.2.3 Byggehøyder og grad av utnytting 
Byggehøyder og utnyttelsesgrad må tilpasses eksisterende bebyggelse på tomten og 
strøkskarakteren generelt i området. Grad av utnytting skal tilpasses omgivelsene og 
skal være mellom 30% og 120% BRA, jf. KPA2018 § 26.4.5. Kollektivtilbud og 
nærservice skal vektlegges, og øvre del av spennet skal kun benyttes for tiltak med kort 
avstand til godt kollektivtilbud.  

 
Hensyn til eksisterende bebyggelse skal vektlegges tyngre i ytre fortettingssone enn i 
sentrumskjernen og byfortettingssonen. Må se mot det nedre spennet med tanke på 
strøkskarakteren og kulturmiljøet.  
 
2.3 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. 
 
Planområdet ligger i et lite dalsøkk orientert nord-sør. Fotballbanen like nord for 
planområdet ligger ca.1,5 meter høyere enn opprinnelig terreng. Forslagsstiller ønsker 
derfor å heve terrenget for fremtidig byggeområde til samme høyde for å øke nyttbar 
flateareal.  
 
Innspill fra Bymiljøetaten i forkant av møtet:  
Planområdet ligger i et etablert villaområde med store, frodige hager og smale veger 
omkranset av natursteinsmurer og store trær/trerekker. Denne karakteren må tas vare 
på. Den gamle trerekken langs Tveiteråsvegen (stort sett innenfor arealet som er vist 
som Grønnstruktur i KPA, muligens noen i byggesonen) må bevares.  

 
Det er også en del store gamle eiketrær i området, som kan kvalifisere til den utvalgte 
naturtypen Hul eik. Noen er registrert i naturbase, bl.a. ett i krysset ved 
Tveiteråsvegen/Breimvegen. Det kan imidlertid være store (hule) eiketrær som ikke er 
registrert. Forslagstiller må registrere og bevare disse.  

 
Grøntdraget som strekker seg fra ballbanen og sør(vest)over gjennom villabebyggelsen 
er markert som en økologisk korridor i det blågrønne temakartet. Det bør opprettholdes 
en grønn korridor som kan fungere som spredningskorridor for f.eks. mindre pattedyr 
og insekter.  
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Planinitiativet beskriver planområdet slik: Paradis er et boligområde som i hovedsak 
består av villabebyggelse. Denne er godt tilpasset områdets kuperte terreng og har ofte 
høy kvalitet mht. arkitektonisk uttrykk og materialitet. Disse kvalitetene må være 
førende for videre utvikling i området. 

 
2.3.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 
 
Planområdet berører økologiske korridorer og grønne formål. Det er også registrert hule 
eiker i området. Det må utarbeides en naturmangfoldsrapport som følger planforslaget 
ved innlevering til 1.gangsbehandling.  

 
2.4 Uteoppholdsarealer 
Det skal etableres minimum 75 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Maks 40 % på 
tak/altan. Ved oppføring av mer enn 3 boenheter skal minimum 40 % utformes som 
fellesareal eller offentlig areal. Alle enheter skal ha noe privat uteareal.  

 
Uteoppholdsarealene skal oppfylle kvalitetskravene oppgitt i KPA2018, jf. § 14.2 i 
bestemmelsene. Fagetaten påpeker at planområdet ligger i et dalsøkk som er nordvendt, 
og at det vil kunne bli en utfordring med tilstrekkelig kvalitet på uteoppholdsarealene 
med tanke på solforhold.   

 
Nærområdet er preget av villabebyggelse med store hager og lite felles 
uteoppholdsareal. Deler av planområdet er i eksisterende reguleringsplan fra 1985 avsatt 
til felles uteoppholdsareal/lek. Felles uteoppholdsareal bør vurderes knyttet opp mot 
eksisterende fellesareal/lekeareal i nord, og få en offentlig karakter. 

 
Arkitekt spiller inn at det er behov for dette arealet for å få til en god utvikling og for å 
kunne ta tilstrekkelig hensyn til hovedgården. Vil se på en buffer mot ballplassen som 
kan ha en mer offentlig karakter og skal legge til rette for gode forbindelser til 
ballbanen. 
 
2.5 Samferdsel, herunder parkering 
Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal prioriteres. 
 
Planområdet ligger ca. 650 meter fra nærmeste bybaneholdeplass langs Nesttunvegen. 
Det skal tilrettelegges for gode gang- og sykkelforbindelser til viktige målpunkt, slik 
som skole og kollektivholdeplass.  
 
Det skal opparbeides maksimum 0,8 parkeringsplasser per 100 m2, og minimum 2,5 
plasser per 100 m2 for sykkel. Sykkelparkering skal gi rask og enkel tilkomst til 
målpunkt. For bolig med 4 boenheter eller mer skal det ha særlig tyverisikker 
sykkelparkering.  
 
Det vil bli utfordringer med utfylling for å få til adkomst uten at det fører til store 
endringer i kulturlandskapet. Tveiteråsvegen er et historisk veifar, og det må ikke 
foretas endringer i vegstrukturen. Det må utarbeides gode skisser og snitt som illustrere 
dette på en god måte.  
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 Innspill fra Bymiljøetaten i forkant av møtet:  
Strekningen Tveiteråsvegen/Jakob Sætres veg er en tverrkobling for sykkel mellom 
Sandbrekkevegen og Nesttunveien. Alle de nevnte veiene er deler av sykkelnettet og det 
definerte sykkelnettet skal ligge til grunn for all offentlig saksbehandling.  
 
Et ev. videre planarbeid må utrede løsning for sykkel fra krysset 
Sandbrekkevegen/Tveiteråsvegen og videre gjennom planområdet.  

 
Ut fra terreng og uønsket inngrep i historiske veg/landskap med gamle murer mm. vil 
det være utfordrende å etablere ny avkjørsel til kommunal veg i samsvar med gjeldende 
krav for avkjørsel til kommunal veg, jfr. mottatte illustrasjoner. Utbygger må bruke 
eksisterende avkjørsel. 

 
Løsning for sykkel fra krysset Sandbrekkevegen/Tveitersvegen og videre gjennom 
planområdet ble ikke tatt opp i møtet. Det må avklares med Bymiljøetaten hva som 
menes her, og om planområdet eventuelt bør utvides for å kunne sikre dette.  

 
2.6 Barn og unge 
2.6.1 Skole og barnehage 
Skal kommenteres i alle saker. 
Fana bydel har tilfredsstillende skolekapasitet. 
Fana bydel har ikke 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. 

 
2.6.2 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  
 
Planområdet ligger like ved en ballebane, som gjør det viktig å se på konsekvensene for 
barn og unge som del av planforslaget. Det skal legges til rette for gode fellesarealer i 
prosjektet. Barn og unges interesser skal ivaretas. Stier og tråkk i området må kartlegges 
og ivaretas. Det må foretas en avveining av hvordan det vil påvirke barns oppholdsareal 
med plassering av bebyggelse innenfor bnr.1.  
 
Bergen bystyre 20.04.2016. 
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 
 
2.7 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 

  
Planområdet omfattes av hensynssone Kulturmiljø Tveiterås H570_3. Dette er med 
grunnlag i områdets villabebyggelse/hagebybebyggelse etablert mellom 1930 og 1960-
tallet. Kulturminner og kulturmiljø må dokumenteres og beskrives i planforslaget.  
 
I alle plan- og byggesaker som berører kulturminner eller kulturmiljø skal Byantikvaren 
gi en vurdering av tiltakets konsekvens mht. kulturverdi.  
 

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
https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=74369&d=&day=92&u=BEBY&y=20.04.2016
http://www.barnetrakk.no/
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Eksisterende bebyggelse på bnr.239 er verneverdig og skal bevares. Hensynet til og 
videreføring av karakteristiske trekk ved eksisterende bebyggelse, bebyggelsesstruktur 
og kulturlandskap må sikres i planbestemmelsene. 
 
Innspill fra Byantikvaren i forkant av møtet: 
Det planlegges for oppføring av 4 nye boenheter i form av tomannsboliger/rekkehus. 
Planområdet består av gnr.9 bnr.230 og 1. På bnr.230 ligger det i dag en seksjonert 
bolig, som ble bygget tidlig på 1850-tallet og var tidligere våningshus for Tveiterås 
hovedgård. Eksisterende bebyggelse er verneverdig og skal bevares. 

 
Tveiteråsvegen 51 ligger innenfor hensynssone bevaring kulturmiljø, jf retningslinje § 
35.5- Tveieterås: Kulturmiljø og historisk bebyggelse skal sikres og ivaretas. De 
karakteristiske trekkene ved bebyggelse, bebyggelsesstruktur og kulturlandskap 
definerer området og gir det særpreg. Det skal derfor tas spesielle hensyn til dette ved 
søknad om tiltak og endret arealbruk. 

 
Tveiterås hovedgård har svært høy kulturhistorisk verdi og er siste rest av det tidligere 
kulturmiljøet som preget området.  Eiendommen består av bygning, hage og grøntareal 
omkring. Det historiske veifaret Tveiteråsvegen må også ses som en del av det 
helhetlige kulturmiljøet. Hovedgården ligger på et lite høydedrag og er et viktig 
fondmotiv. Landskapet rundt hovedgården er kupert og bidrar til å fremheve 
bygningens betydning i det sårbare kulturmiljøet.  

 
Tomten som ønskes utbygget ligger lavt og det vil medføre store utfyllinger for å heve 
terrenget til nivå med Haakon Sæthres veg, hvor man ser for seg tilkomst til nybygg.  
Å endre terrenget for å etablere nybygg foran hovedgården kommer i konflikt med 
områdets kulturhistoriske verdier, Tveiterås hovedgård er det siste sporet som er igjen 
av områdets tidligere historie, bygget trenger rom, grønt og luft rundt seg. 
Vår umiddelbare og foreløpige vurdering er at det kan vise seg å bli utfordrende med 
utbygging her samtidig som hovedgården og kulturlandskapet rundt blir ivaretatt på en 
god måte for ettertiden. Er det her man skal bygge ut? 

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

 
2.8 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. 
 
Følgende tema vil kunne være aktuelle for planområdet:  

 Grunnforhold  
 Overvannshåndtering  
 Solforhold  
 Naturmangfold  

 
2.9 Levekår og folkehelse 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse og levekår. 

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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2.10 Sjø og vassdrag 
Planområdet berører ikke sjø og vassdrag.  
 
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/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. 
 
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. 
 
Innspill fra Bymiljøetaten i forkant av møtet:  
Ved 4 nye boenheter stilles det ikke krav til moderne renovasjonsløsninger og utbygger 
kan i sin RTP be om vanlige bosspann, slik resten av nærområdet har. 

 
3.0 UTREDNINGER 
 

3.1 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 

 
Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 
 
3.2 Konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 

 
 

4.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 
4.1 Rekkefølgekrav 
Ikke noen kjente rekkefølgekrav på nåværende tidspunkt. Det må derimot påregnes 
behov for rekkefølgekrav/utbedringer ut fra informasjon som kommer underveis i 
planprosessen. 

 
 
5.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

5.1 Planavgrensning 
Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 
https://www.arealplaner.no/bergen4601 
 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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.arealplaner.no/bergen4601
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Tilbakemelding fra GIS i forkant av møtet:  
*Vi anbefaler at man i varsler oppheving av 30960000 samtidig med varsling av 
oppstart. Det er bare en liten bit av denne planen som ligger utenfor foreslått 
plangrense, og denne biten vil ikke ha noen praktisk funksjon utover å skape støy i 
plandata. Planen er fra 1970, gjenværende gjeldende del er ikke utbygd slik det er 
regulert. Rød markering viser gjeldende del av 30960000 vist opp mot foreslått 
plangrense. 

 

 
 
 Tilbakemelding på plangrensen 

*Foreslått plangrense følger nærmest utelukkende eksisterende eiendomsgrenser, disser 
er stort stort sett av god kvalitet, med unntak av nordvestlige side av Tveiteråsvegen   

 
*Arealet innenfor eiendom 9/230 er i hovedsak uregulert, mens den nordliggende 
eiendom 9/1 er regulert (for det meste til fellesareal lekeplass)  

 
Det er ingenting som MÅ justeres i plangrensen, men et par innspill som dere kan 
vurdere: 

 
*Gjør oppmerksom på at endring 8630002 (1995) endrer regulert veitrase av 
Tveiteråsvegen slik den er regulert i 8630003 (1991). Planendringen fra 1995 regulerer 
fortau på vestsiden av vegen, og stemmer i langt større grad med utbygget situasjon. 
Den ligger kun som «endringspunkt» i visgi. 

 
Her er foreslått plangrense (rosa) sett opp mot endring 8630002, samt vist med bygd vei 
oppå (blå) 
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Kunne det vært en ide å ta med seg gangveien på vestsiden av Tveiterås-veien inn i 
plangrensen? Ser for øvrig at eierform på denne veien er felles, men ser ut som den 
opprinnelig var regulert til offentlig gangvei.  

 
*Plangrensen mot nord følger nå eiendomsgrense. Vurder om det her kan være 
fornuftig å utvide plangrensen noe, og heller følge veilinje Dette er ikke et krav.   
 

 
 

Det vises for øvrig til tidligere tilbakemelding fra GIS angående planavgrensning, datert 
05.05.20, som er sendt per mail.  
 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 
gjennom: https://infoland.ambita.com 
 
 
 

https://infoland.ambita.com/#/
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5.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 
Fana, gnr.9 bnr.239 mfl. Tveiteråsvegen 
 
Tilbakemelding fra adresse:  
Når det gjelder plannavnet skal vanligvis det laveste bnr brukes i navnet, men i dette 
tilfellet er det greit å bruke bnr 239 siden bnr 1 har mange teiger rundt om. 
Husnummeret bør kuttes ut i plannavnet, da dette mest sannsynlig ikke vil eksistere etter 
en eventuell utbygging.  

 
5.3 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. 
 
 

6.0 MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres 

6.1 Tiltak utover lovens minstekrav 
Byantikvaren  
Bymiljøetaten 
 
 

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: 

 Verneverdig bebyggelse med tilhørende murer og hageanlegg skal bevares.  
 Ny bebyggelse skal tilpasses strøkskarakteren og ivareta villaen som 

fondmotiv.  
 
Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få den forelagt for bystyret 
for endelig avgjørelse, jf. pbl §§ 12-3 og 12-8. 

 
 

9.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 
9.1 Avtalte oppfølgingspunkt 
 Tema Ansvarlig Frist 
A Løsning for sykkel må avklares 

med BME.  
Ard Før varsling  

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

Oppgave Frist Merknader 
Kunngjøring 
planoppstart 

6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 
merknader 

2 uker etter 
merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 
Materiale og agenda for møtet 
avtales med saksbehandler. 
Materiale skal sendes inn senest to 
uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. gangs 
behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 
behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 
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/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 13 099, eller e-post 
Stine.Liland2@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202008944. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Stine Ingeborg Liland - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Orion Prosjekt AS, Postboks 449 Nesttun, 5853 BERGEN 

  
 
 

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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