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Referat oppstartsmøte – reguleringsplanarbeid 
Fana, Gnr. 41, Bnr. 366, Jacob Kjødes veg/Mosebakken. 
___________________________________________________________________________ 
Møtedato:   12.01.2022 
Møtedeltakere 

Forslagsstiller: Orion Prosjekt AS 
v/ Helge G. Sohlberg 
Mosebakken 9 
v/ Øyvind Johnsen og Birgit Eide 

Plankonsulent:  Ard arealplan 
v/ Kari Johannesen 
KAP AS 
v/ Henrik Lundberg 

Kommunen: Tine Neverdal, byplan (møteleder/saksbehandler) 
Ida Martine Kästel, byplan 
Endre Steen Nilsen, Byantikvaren 

Andre:  
__________________________________________________________________________________ 
 
1. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 
Byplan viser til innsendte planinitiativ, stedsanalyse og presentasjon av foreslått utbygging i 
møtet: 

 Det er 3 eksisterende eneboliger, en garasje og et hønsehus innenfor planområdet, 
som utenom garasje beholdes 

 Det foreslås eplehagefortetting med 4 nye eneboliger. Byggehøyde 2-3 etg. Det er 
forsøkt å minimere volum og fotavtrykk, slik at det ikke skal bli så stort inngrep i 
terreng og vegetasjon 

 De nye eneboligene er vist i et moderne uttrykk, og foreslått plassering er tilpasset 
eksisterende eiendomsforhold 

 Adkomst fra Jacob Kjødes veg 
 Parkering, kombinasjon av egen eiendom og fellesløsning 
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Utdrag fra innspill Byarkitekten i forkant av møtet: 
Premisser fra Arkitektur- og byformingstrategi for Bergen, Arkitektur + 
Byarkitekten viser til vedtatt Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen, Arkitektur+. 
Strategien definerer åtte punkter for hvordan arkitektur kan bidra til en vakker, særpreget, 
inkluderende og grønn by. I tråd med KPA § 8.1.1 er denne strategien førende for alle tiltak i 
Bergen og det forventes at arkitekturstrategien legges til grunn for det videre arbeidet. 
 
Byarkitekten ser det som hensiktsmessig at argumentasjonen for arkitektoniske valg tar 
utgangspunkt i de åtte punktene for at prosjektet samlet kan tilføre de kvaliteter vi ønsker for 
utviklingen av Bergen. 
 
Følgende premisser fra Arkitekturstrategien er særlige viktige for planlegging og utforming 
av de nye boligene og skal legges til grunn for utvikling av planforslaget: 
 
Ny arkitektur skal bidra til en vakker og særpreget by 

- Planforslaget skal tilrettelegge for nyskapende arkitektur i en menneskelig skala, med 
variasjon innen helhetlig karakter. 

- Byrom og bebyggelse skal utformes med utgangspunkt i bydelens arkitektoniske egenart 
og stedets unike kvaliteter og potensiale. 

- Ny bebyggelse skal være tilpasset sine omgivelser med tanke på bygningstypologi, 
bebyggelsesstruktur, byggehøyder og volum, taklandskapet, materialer og detaljer. 

- Ny bebyggelse og byrom skal gi en god estetisk opplevelse og berike de sanselige og 
romlige opplevelser gjennom bruk av kunst, farger og gode detaljer. Variasjon og 
kvalitet i fasader skal vektlegges. Det skal velges fortrinnsvis tre eller andre 
naturmaterialer som eldes med verdighet i det vestlandske klimaet.  

- Ny bygg, byrom og veier skal ha tett kontakt med eksisterende terreng og ivareta 
eksisterende topografi i størst mulig grad. Det skal være gode koblinger mellom 
bebyggelse og landskap og man bør bruke vegetasjon og vann som en ressurs og 
kvalitet. 

 
Ny arkitektur skal bidra til inkluderende og grønn by:  

- Boligområdet skal organiseres på en måte som skaper ulike arenaer for felleskap og 
interaksjon, med mange naturlige møteplasser i hverdagen. 

- Bebyggelsen skal utformes slik at den stimulerer til aktiv bruk av gater og byrom, og 
øker opplevelseskvaliteten for fotgjengere. Det skal vises omsorg og detaljerte 
løsninger på utforming av første etasje (kantsoner, inngangssoner, overganger fra 
private, halvprivate og offentlige sonene) 

- Det skal tilrettelegges for likeverdighet og universell utforming, samt. varierte 
boligtyper med vekt på attraktive boliger og bomiljø for barnefamilier. Vi oppfordrer 
til å fremme alternative boform der sambruk av arealer skaper nye arenaer for 
samhandling, felleskap og tilhørighet. 

- Det skal velges innovative og helhetlige energi-og klimaløsninger som gir høy 
arkitektonisk og miljømessige kvaliteter, lav energi- og ressursbruk, og gjør det lett 
for beboere å leve bærekraftig.  

- Planforslaget skal bidra til biologisk mangfold, grønne omgivelser og god luftkvalitet. 
Det skal velges en robust, åpen overvannshåndtering, grønne tak eller vegger, urban 
dyrkning, og stort innslag av vegetasjon og trær i uterommene. 

- Det bør tilrettelegges for gode og fleksible boligplanløsninger som lett kan tilpasses 
ulike livssituasjoner.  
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Konkrete innspill til planinitiativ 
02 Estetisk opplevelse 
De tre minste illustrerte eneboligvolumene underordner seg den eksisterende bebyggelsens 
volum og plassering, men fremstår som noe generiske. Byarkitekten foreslår at man arbeides 
mer bevisst med avslutningen mot himmelen, og utforsker andre takformer som for 
eksempelsaltak:  
 
Vi oppfordrer til at man ser på hvordan det kan skapes større tilhørighet til de lokale 
bygningstypologiene. Det fjerde eneboligvolumet mot sør fremstår med en fremmed form 
som ilke relaterer seg til omliggende bebyggelse, og bør derfor utgå. 
 
03 Samspill mellom by og natur 
I stedsanalysens anbefaling beskrives planområdet som preget av villabebyggelse med 
familieboliger, der intensjonen er en moderat fortetting. Forslag til ny bebyggelse beskrives 
som tilpasset terrenget, med særlig vekt på skjerming av utearealer for boligene. Boligene er 
vist orientert mot sør og vest for optimale gode solforhold og uteoppholdsareal. Antall 
boenheter vil føre til minimal trafikkøkning. Det planlegges for en parkeringsdekning i tråd 
med kommuneplanens krav. 
 
Byarkitekten er positiv til intensjonen om fortetting i form av mindre eneboligbebyggelse. 
Når det gjelder det konkrete forslaget, er vi positive til plassering av tre av de viste 
eneboligene, mens den fjerde har fått en plassering på toppen av en kolle der den vil 
fremstå som dominerende og lite tilpasset terrenget.   
 
04 Bymiljøer med egenart 
Byarkitekten oppfordrer til å bygge videre på stedets unike kvaliteter og kulturminneverdier, 
og utform identitetsskapende bygg og byrom. Dette er særlig viktig i en bydel som Paradis, 
der fortettingen langs Bybanen har medført en stor transformasjon av området, med et 
betydelig tap av egenart som resultat. 
 
Det er derfor av stor betydning at bebyggelsen blir utformet i en skala som er tilpasset 
omgivelsene i skala og volum.  
 
06 Sosialt bærekraftige nabolag 
Byarkitekten ønsker å fremme alternative boformer der sambruk av arealer skaper nye 
arenaer for samhandling, fellesskap og tilhørighet.  
 
Det oppfordres derfor til å legge til rette for likeverdighet i form av bomiljøer der universell 
utforming, tilgjengelighet og helsefremmende løsninger ivaretar likeverdig bruk for alle 
alders- og brukergrupper. 
 
07 Lav energi- og ressursbruk 
Byarkitekten oppfordrer til å prioritere gjenbruk av eksisterende bygg og materialer. 
 
Vi er derfor positive til at den eksisterende villaen i Mosebakken 9 skal bevares. 
 
08 Endringsdyktig by 
Byarkitekten oppfordrer til at det utvikles fleksible boligplanløsninger.  
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Her er tekst som ligger på tegnforklaring til plan 15640000 
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Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 
behandling. Forslagsstiller, kommunen og andre aktuelle instanser må være mest mulig 
omforente om planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. Utover kontakt per telefon 
og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter før offentlig ettersyn. 
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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 13 103, eller e-post 
Tine.MyklebustNeverdal@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202130398. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Tine Myklebust Neverdal - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Orion Prosjekt AS, Postboks 449 Nesttun, 5853 BERGEN 

  
 
 


