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Møtedato:   15.03.22 
Møtedeltakere 

Forslagsstiller: Molløesmauet 3 Eiendom AS 
v/Christian Eide og Birgit Nistad (Teams) 

Plankonsulent:  Ard Arealplan AS v/Kari Johannesen 
 
Kommunen: Håkon Færø, byplan (møteleder/saksbehandler) 

Majken Ida Elisabeth Sandlien, byplan 
Andreas Tveit, byggesak 

Andre: MAD AS v/ Celia Glanfield (Teams) og Erlend Bolstad 
__________________________________________________________________________________ 
 
1. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

• Infill-prosjekt med 9 leiligheter 
• Moderne boligbygg tilpasset et historisk sentrum 
• 4 etasjer + kjeller og loft 
• Varierte leilighetsstørrelser, herunder familieboliger 
• Gang-/sykkeladkomst fra Skivebakken 
• Ingen bilparkering, sykkelparkering 
• Uteoppholdsarealer; bakkeplan, felles takterrasse og offentlig lekeplass 

Noen av leilighetene får privat uteoppholdsareal 
• I tråd med overordnede planer 

 
2. PLANSTATUS 

• Uregulert 
• KPA 2018 – byfortettingssone BY1 

- Hensynssone kulturmiljø H570 
- Båndleggingssone automatisk fredet bygrunn H730 
- Brannsmitteområde H390 
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- Bestemmelsesområde historiske områder #4 
- Konsesjonsområde fjernvarme H410 

 
 
3. PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 
Nedenfor følger kommentarer til noen sentrale/aktuelle tema.  
Det vises ellers til kommunens veileder for private planforslag: 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag 
 
 

 Arealformål 
Boligformål er i samsvar med overordnede føringer; legge til rette for nye boliger i sentrum. 
Etter byplans vurdering er planområdet godt egnet for familieboliger, lite trafikk, ikke 
støybelastet og kort avstand til lekearealer og grøntområder. Det må derfor innarbeides en 
vesentlig andel familieleiligheter i planforslaget. 
 

 Byform og kulturmiljø 
Arkitektur- og byformingsstrategien «Arkitektur+» og kulturminnestrategien «Identitet med 
særpreg» skal legges til grunn for planarbeidet.  
Planområdet ligger innenfor NB!-område, byområde av nasjonal interesse, hvor 
Riksantikvarens bystrategi skal legges til grunn. Her skal kulturmiljøene behandles som én 
helhet hvor nye tiltak innordner seg eksisterende bebyggelse og viderefører kulturmiljøets 
historiske egenart og særpreg. Kontrasterende utforming og uttrykk bør unngås. Et eventuelt 
handlingsrom må avklares gjennom planprosessen.  
 
Det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon som skal være forelagt Byantikvaren for 
uttalelse før planforslaget sendes til 1. gangs behandling. 
 
Planområdet ligger innenfor automatisk fredet bygrunn, Middelalderbyen Bergen. Eventuelle 
behov for arkeologiske undersøkelser og tillatelse til inngrep i grunnen må avklares med 
Vestland fylkeskommune/Riksantikvaren snarest. 
 
 

 Uteoppholdsarealer 
I henhold til KPA 2018 skal det, innenfor byfortettingssonen BY1, etableres eller oppgraderes 
min. 15 m2 uteoppholdsareal per boenhet. Av dette skal min. 10 m2 ligge på bakkeplan. 
Uteoppholdsareal på bakkeplan kan ligge i offentlig park, plass eller gatetun. 
For planområdet er det naturlig at regulert lekeplass (arealplan-ID 11910000) trekkes inn i 
vurderingen, jf. under avsnittet Planavgrensning. 
I tillegg må det legges til rette for gode løsninger knyttet til inngangssituasjonen; barn, 
oppholdsmuligheter, fellesarealer, sykkelparkering og kantsoner m.m. 
 

 Parkering 
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Det skal ikke tilrettelegges for 
bilparkering. Det må legges til rette for innendørs/sikker sykkelparkering, lett tilgjengelig. Det 
skal også avsettes tilstrekkelige arealer for sykkelvogner/lastesykler m.m. samt arealer for 
vask og reparasjon av sykler. 
 
 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
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 Naboforhold 
En utbygging i henhold til planinitiativet vil føre til endringer for nabolaget. 
Konsekvenser må utredes, herunder endringer knyttet til solinnfall, utsikt og innsyn. 
Eventuelle avbøtende tiltak må innarbeides. 
 

 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. 
 

 Forurensning 
Planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde1 hvor det er stor sannsynlighet for at grunnen 
kan være forurenset (byjord). 
 

 Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering 
Overvann skal håndteres lokalt. Det må utarbeides VA-rammeplan. VA-rammeplanen skal 
være komplett og det skal foreligge positive uttalelse fra VA-etaten før planforslaget sendes 
til 1. gangs behandling. 
Tilbakemelding fra Bergen vann og ledningskart legges ved referatet. 
 

 Renovasjon 
Planområdet ligger innenfor bossnett-området i sentrum, nærmere bestemt grønt nett som 
åpner i begynnelsen av 2023. Tiltaket skal derfor ha bossnett som permanent hovedløsning for 
renovasjon. Det hefter imidlertid noe usikkerhet til når hovedstammen til bossnettet sørover 
gjennom Kong Oscars gate kan bygges ut, dette kan igjen føre til behov for midlertidig 
renovasjonsløsninger frem til bossnettet er etablert.  
Det skal 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. 
 

 Energi og klima 
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere 
energibruk og klimagassutslipp. 
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Nybygg større enn 500 m2 
BRA skal tilknyttes fjernvarmeanlegget. 
 
Det skal utarbeides klimagassberegning i henhold til kommunens veileder for 
klimagassberegninger. Ved nybygg som til sammen utgjør mer enn 1000 m2 skal det 
utarbeides en helhetlig klimagassberegning med referansebygg før 1. gangs behandling. 
Klimagassberegningen skal oppdateres før sluttbehandling ved endringer. 
 

 Bygge- og anleggsfasen 
Planområdets beliggenhet tilsier at det allerede tidlig i prosessen bør ses på både 
begrensninger og muligheter når det gjelder rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden.  
Regulert lekeplass (arealplan-ID 11910000) kan være aktuell som riggplass, må avklares med 
grunneier. 
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4. MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Etter byplans vurdering må særlig 
vernemyndighetene (Byantikvaren, Vestland fylkeskommune, seksjon for kulturarv/ 
Riksantikvaren) og naboene trekkes med i planarbeidet.  
Aktuelle tiltak utover lovens minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal 
dokumenteres. 
 
5. RAPPORTER OG UTREDNINGER 

 Partene er enige om å utarbeide følgende: 
 

Tema/dokument Ansvarlig Krav/veiledning 
Stedsanalyse Forslagsstiller Veileder for innledende stedsanalyse  
Renovasjonsteknisk plan 
(RTP) 

Forslagsstiller BIRs veileder 
Kommunens kravspesifikasjon 

ROS-analyse Forslagsstiller Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 
(DSB) 
NS 5814 Krav til risikovurderinger 
Kommunens kravspesifikasjon 

Kulturminnedokumentasjon Forslagsstiller Byantikvarens veileder 
Kommunens kravspesifikasjon 

VA-rammeplan Forslagsstiller VA-etatens nettside 
Kommunens kravspesifikasjon 

Klimagassberegning Forslagsstiller Veileder for klimagassberegninger 
Tiltaksplan for forurenset 
grunn 

Forslagsstiller  

 
Nye momenter kan komme frem og medføre behov for ytterligere utredninger. 
 

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

 
6. REGULERINGSBESTEMMELSER 

 Rekkefølgekrav 
Eventuelle rekkefølgekrav avklares gjennom planprosessen. 
 
7. KART OG PLANAVGRENSNING 

 Planavgrensning 
Planområdet må utvides til å omfatte regulert offentlig lekeplass, jf. arealplan-ID 11910000, 
stadfestet 1971 (vist som grønnstruktur i KPA 2018) samt gnr. 166/544 (BKK 
trafostasjon), jf. fig. 1 nedenfor. 
Eventuelle justeringer i løpet av planprosessen kan bli aktuelt.  

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
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/vann-og-avlop/arbeid-pa-vannog-avlopsnett/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
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Fig. 1 – Planavgrensning 
 

 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell: 
Bergenhus, gnr.166, bnr.734 mfl. Skivebakken. Arealplan-ID 70960000. 
 
 
8. KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 
 

• Planforslag i tråd med overordnede føringer 
• Moderne boligbygg tilpasset et historisk sentrum 
• Varierte leilighetsstørrelser, herunder en vesentlig andel familieboliger 
• Ingen bilparkering, gode løsninger for sykkel/vogner (adkomst, parkering, 

reparasjon/vask m.m.) 
• Gode løsninger knyttet til inngangssituasjonen, felles arealer, kantsoner m.m. 
• Legge til rette for tidlig og aktiv medvirkning fra nabolag og sentrale høringsinstanser 
• Planavgrensning som vist i fig. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bergen kommune.    Saksnr. 202200981/2 

 
Side 6 av 9 

9. FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 
 

 Fremdrift 
Partene har ambisjoner om en god og effektiv prosess frem til et omforent planforslag til 1. 
gangs behandling.  
 

Oppgave Ansvarlig Frist Krav/veiledning 
Kunngjøring 
planoppstart 

Forslagsstiller 6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Veileder private planforslag  

Innsending av 
merknader 

Forslagsstiller 2 uker etter 
merknadsfrist 

Veileder private planforslag  

Arbeidsmøter Forslagsstiller 
bestiller 

Etter behov Veileder private planforslag  
Materiale og agenda for møtet avtales 
med saksbehandler. Materiale skal 
sendes inn senest to uker før møtet 
avholdes. 

Innlevering 1. gangs 
behandling 

Forslagsstiller 1 år etter 
oppstartsmøtet 

Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling Plan- og 
bygningsetaten 

12 ukers 
behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/kunngjoring-av-oppstart
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/arbeidsmote
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/arbeidsmote
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Kart- og plangrunnlag Kommunens reguleringsplaner er tilgjengelige i digitalt planregister: 

arealplaner.no 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt 
planregister) bestilles gjennom Infoland Ambita. 

Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 
Veileder private planforslag på etatens nettsider. Det vises spesielt til 
Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 

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

Krav til framdrift  Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter 
gjennomført oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må 
avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett 
planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter gjennomført oppstartsmøte. Det 
påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. Videre avsluttes saken 
dersom revidert planforslag ikke er mottatt innen 6 måneder etter 
høringsfristens utløp. 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 
gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 092, eller e-post 
hakon.faero@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202200981. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Håkon Færø - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi:  
E-post til møtedeltakerne 
 

  

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/innsending-av-forslag-til-planprogram
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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Uttalelse fra Bergen Vann 
 
Vedlagte kart viser eksisterende VA- system som er registrert i området. Det ligger 
kommunale VA- ledninger i Skivebakken. Vannledningen er registrert fra 1900 og 
avløpsledningen er trolig like gammel. Denne er imidlertid strømpet i 2014. 
Vi gjør oppmerksom på at det kun er deler av det private ledningsnettet som er registrert i 
kartet. Eksisterende privat avløpsløsning er i vår kart reg. fra 1931 og uti fra alder vil det 
være behov for fornying/utskiftning av denne. Det vil også være behov for utskiftning av den 
private vannledningen.  
Vi vil på et senere tidspunkt vurdere om det kan være aktuelt med samarbeid/koordinering i 
utførelsesfasen mht. rehabilitering / utskiftning av ledningsnett for vann.  

 
Det tillates ikke tilført overvann til kommunalt avløpssystem. Overvannet skal håndteres 
lokalt. Vi legger ved et kartutsnitt hentet fra kommunedelplan for overvann. Som du ser så er 
det et lavbrekk innenfor området som håndterer lokalt overvann i dag.   
Det skal utarbeides VA- rammeplan for området og denne skal sendes direkte til Bergen Vann 
for uttalelse og denne skal være komplett før 1. gangs behandling.   
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