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Møtedato:  24.04.18 

Møtedeltakere - 

Forslagsstiller: Webu AS 
   v/ Erlend Innset 

Plankonsulent:  Multiconsult Norge AS 

v/ Heidi Havelin 

Marie Bjelland 

  Arkitekt: Link Arkitektur AS 

   v/ Svein Kronhaug 

Kommunen: Marianne Veste, byplan (møteleder) 

Christian Hjelle, byplan 

Rigmor Huus, Byantikvaren 

Andre: Anja Wannag, Statens Vegvesen 
_________________________________________________________________________________ 

 

1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 
Hovedintensjonen i planforslaget er å legge til rette for 14 nye rekkehus, 1 

tomannsbolig og to nye enheter i den gamle låven som ligger innenfor 

planområdet. Dette gir til sammen 18 nye boenheter.  Ny bebyggelse er planlagt 

med 2-3 etasjer, og det er oppgitt en samlet utnyttelsesgrad på 34 % -BRA 

innenfor den byggbare delen av planområdet (areal avsatt til bebyggelsesformål). 

Planforslaget bygger videre på den tidligere foreslåtte vegløsningen med 

utbedring av vegareal i Nybøvegen og regulering av gang- og sykkelforbindelser. 

Parkering for ny bebyggelse er vist innenfor hvert delfelt. 
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1.2 Bakgrunn for prosjektet 

Det har vært fremmet planforslag for politisk behandling i Nybøhagen to ganger 

tidligere (i bystyresak 262/2017 og byrådssak 323/2014). 

 

I sak 262/17 ble planforslaget for området avslått av bystyret. Komite for miljø og 

byutvikling fremmet i sitt møte 05.10.17 følgende begrunnelse:  

 

«Komite for miljø og byutvikling har befart området sammen med representant for 

tiltakshaver og representanter fra nabolaget. 

 

Komiteens vurdering er at utnyttelsesgraden på tomten er for høy i forhold til 

tilgjengelige uteoppholdsarealer med kvalitet. 

 

Komiteen vektlegger også at naboulempene er betydelig for store deler av 

utbyggingsområdet. 

 

Komiteen peker også på at en utbygging i den foreslåtte skala påfører området 

store trafikale utfordringer i et allerede lite tilfredsstillende veisystem for området. 

 

Komiteen vil bemerke at en er positiv til boligformål i området og vil peke på at en 

bearbeiding av planforslaget, som i større grad hensynstar komiteens innvendinger, 

og gir en bedre tilpasning til den eksisterende bebyggelsen, vil kunne bli vurdert 

positivt.» 

 

Forslagstiller har nå endret prosjektet ved å redusere antall boliger fra 32 til 18. 

Dette vil gi lavere utnyttelsesgrad, og større uteoppholdsareal pr. bolig. Det er 

utarbeidet skisseprosjekt der boligstrukturen endres fra blokk og leilighetsbygg til 

rekkehus. Dette vil etter forslagsstillers vurdering redusere naboulempene. Når 

boligtallet foreslås redusert fra 32 til 18 vil også de trafikale ulempene reduseres. 

 

Forslagstillers intensjon er å fremme et nytt planforslag der bystyrets innvendinger 

mot det tidligere utarbeidete planforslaget ivaretas. 

 

 

 

 Plangrunnlag  

Kommunedelplan for Ny-Paradis, 

Hop, Nesttun og Nesttun vest  

Området er regulert til eksisterende 

og fremtidig boligområde, LNF-

område og eksisterende offentlig 

friområde. I bestemmelsene til 

kommunedelplanen §8 sies det 

følgende om utnytting:” I områder 

avsatt som fremtidige boligområder 

på plankartet, tillates en utnytting på 

maksimum 50% og minimum 30% 

BYA. I øvrige boligområder tillates 

en utnytting på maksimum 30 % og 

minimum 20 % BYA. Maksimale 

byggehøyder er 7 meter til gesims og 
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10 meter til møne.” Retningslinjene sier videre: ” I områder med plankrav kan planen fastsette 

en høyere utnyttelse dersom det etter kommunen sitt skjønn ligger til rette for det. Krav til 

arkitektonisk utforming og tilpasning av bebyggelsen vil være overordnet grad av utnytting. 

Der hvor arkitektoniske forhold tilsier det kan det i særlig tilfeller tillates høyere byggehøyder 

og utnytting enn nevnt i bestemmelsene om utnyttelsesgrad. Ny bebyggelse skal plasseres slik 

at mest mulig av eksisterende vegetasjon og terreng bli bevart.” 

 

 

 

KPA 2010 

I KPA 2010 er planområdet vist med arealformål bebyggelse og anlegg, og grønnstruktur. 
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KPA 2016 

I forslag til KPA 2016 ligger planområdet innenfor ytre fortettingssone, hvor grad av 

utnytting skal tilpasses omgivelsene, og være mellom 30 % og 100 % BRA. Deler av 

planområdet ligger innenfor grønnstruktur.  

 

 
 

 

2.0 Premisser for det videre planarbeidet 

 

2.1 Arealformål 

Gjennom reguleringsplan er det ønskelig å åpne opp for konsentrert 

småhusbebyggelse innenfor 3 ulike delfelt. Forslagsstiller ønsker å bygge 

rekkehus, en tomannsbolig og bygge om eksisterende låve til bolig. Eksisterende 

gårdsbygg skal også settes i stand, og foreslås benyttet til forsamlingslokale, for 

felles fester, bursdager etc. I gårdsbygget er det også en høy potetkjeller som kan 

benyttes til sykkelverksted som felles rom og tilbud til beboerne. De vil sørge for 

skikkelige løsninger og utrustning når bygget overlates til fremtidige beboere.  

 

Byplanavdelingen er positiv til løsningene som er beskrevet. Plangrepet med 

konsentrert småhusbebyggelse er en god tilpasning til omkringliggende 

bebyggelse og kulturverdiene i planområdet. Webu har hatt dialog med politikere 

for å få tidlige signaler til oppstart av nytt planforslag. 

 

 

2.2 Byggehøyder/bebyggelsesstruktur/grad av utnytting 

Ny bebyggelse er planlagt med 2-3 etasjer, og det er oppgitt en samlet 

utnyttelsesgrad på 34 % -BRA innenfor den byggbare delen av planområdet 

(oppgitt til 2010 m
2
 BRA eksklusiv parkering). Utnyttelsesgraden som er oppgitt 

ligger godt innenfor kravene i KPA 2010 og KPA 2016. Der hvor parkering skal 

løses som overflateparkering må parkering inngå i %-BRA. Det er parkering 

under bakken som ikke skal inngå i grad av utnytting.  

På innlevert skisseprosjekt deles planområdet i 3 utbyggingsområder eller felt. I 

følge Link Arkitektur er det lagt opp til en beskjeden fortetting, hvor nye boliger 
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legges på definerte landskapsplatåer, for å få en god tilpasning til ulike nivåer i 

terrenget med minimale inngrep i landskapet. 

Hvert av feltene har ulik utforming for å tilpasses best mulig til eksisterende 

boligstrukturer i området, sikre god sikt for alle samt etablere tydelige og sentrale 

tun innenfor hvert felt. Felt A består av enkeltbygg som forsterker tunet til 

eksisterende gårdsbygg, samt bevarer gårdsvei. Felt B har større tetthet med 

beliggenhet i randsonen til boligområdet. Dette området tåler i følge arkitekt en 

større tetthet uten å sjenere andre naboer. Felt C har en åpen rekkehus struktur 

med stort tun i bakkant.  

 

 
 

Byantikvaren påpeker i møtet at planinitiativet viser gode grep og løsninger. Det 

er positivt med ulik boligtyplogi, og inspirasjonsbilder viser gode løsninger for 

variasjon og materialbruk. Byantikvaren er opptatt av at de estetiske kvalitetene 

blir sikret i planforslaget og trekker frem at materialer som steinplater, plast osv 

ikke er ønskelig. Tre, tørrmurer og andre naturmaterialer er foretrukket, og Webu 

er klar på at det er ønskelig fra deres side at nye bygg blir oppført med gode 

estetiske kvaliteter med naturlige materialer. Byplanavdelingen vil også legge til 

at det er viktig at takform innenfor de ulike feltene blir sikret da dette har mye å si 

for det estetiske utrykket. Nedtrappinger og ulik byggehøyde må også sikres. 
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Foreslått løsning felt B. Bebyggelsen trappes med terrenget ned mot Nybøvegen. 

 

 
Foreslått løsning felt C, sett fra nord. 

 

Byantikvaren spiller inn at det kan være utfordrende med bolig i eksisterende låve 

i felt A grunnet tekniske krav. Med bakgrunn i dette er Byantikvaren skeptisk til 

ombygging av låven, og anbefaler at det heller vurderes boligformål i eksisterende 

gårdshus og at heller låven nyttes til forsamlingslokale. Det kan vurderes om 

eksisterende gårdshus kan utvides med et tilbygg slik at det er plass til to 

boenheter også her. For tilbygg kan det nyttes et utrykk som gir god kontrast til 

historien og tunsituasjonen. Webu er positiv til innspillet fra Byantikvaren, og 

skal se på muligheten for dette i det videre planarbeidet.   

 

Det som er innlevert til oppstart er ganske detaljert og Byplanavdelingen vil 

påpeke at det må påregnes justeringer av plangrep, plassering og antall boliger 

undervegs i planprosessen. Det er viktig at ikke alle løsninger blir låst så tidlig i 

planprosessen. Det som er innlevert er et godt utgangspunkt som forslagsstiller 

kan gå videre med, og den videre planprosessen vil avklare hvilke løsninger som 

skal legges frem for behandling.   

 

 

2.3 Grønnstruktur og landskap 

Innenfor planområdet ligger arealer som er avsatt til grønnstruktur og LNF i 

kommuneplan og kommunedelplan. Disse arealene skal videreføres som 

grønnstruktur og vil ikke bli direkte berørt av utbyggingen. Arkitekt har vist en 
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mulig gangforbindelse gjennom grønnstrukturen i nord, men i følge plankonsulent 

har ikke dette blitt diskutert tidligere i planarbeidet. Det må vurderes om det er 

behov for at denne forbindelsen skal sikres i plankart eller bestemmelser. 

Eksisterende stier i dette området legges inn i kartleggingen for barnetråkk. 

Gjennom grønnstrukturen i øst reguleres en gang og sykkelforbindelse til 

Osbanetraseen i henhold til KDP. Bymiljøetaten har kommet med uttalelse i 

forkant av oppstartsmøtet og forutsetter at det legges opp til ivaretakelse av større 

løvtrær innenfor planområdet av hensyn til biologisk mangfold. Ellers skriver 

bymiljøetaten at skisseprosjektet synes å ta hensyn til grønnstruktur og landskap 

på en god måte.  

 

2.4 Uteoppholdsarealer 

Noe av bakgrunnen for at forrige plansak ble avvist var mangel på 

uteoppholdsarealer med kvalitet. Det er en forutsetning for fremtidig planforslag 

at det reguleres inn tilstrekkelig med felles og privat uteoppholdsareal med gode 

kvaliteter. Ut fra innleverte skisser ser det ikke ut til at det er tatt utgangspunkt i 

KPA 2010 for privat uteoppholdsareal. I KPA 2010 er det krav om 75 m
2
 privat 

uteoppholdsareal for rekkehus og 150 m
2
 for tomannsboliger. Dette er veldig 

arealkrevende og skal komme i tillegg til felles uteoppholdsareal. Det ble ikke 

diskutert i oppstartsmøtet hvilke krav som skal gjelde for uteoppholdsareal (KPA 

2010 eller forslag til KPA 2016), men fagetaten åpner opp for at det kan sees mot 

forslag til KPA 2016 for krav til uteoppholdsareal. I forslag til KPA 2016 skal det 

etableres minimum 75 m
2
 uteoppholdsareal pr. boenhet. Ved prosjekt med 4 

enheter eller mer, skal minimum 25 m
2
 pr. enhet utformes som fellesareal. 

Minimum 50 m
2
 skal ligge på terreng. Webu sa i oppstartsmøtet at det var 

ønskelig å legge til rette for parsellhager i felles uteområder innenfor planområdet 

(felt C). Dette er fagetaten positiv til. 

 

2.5 Samferdsel, herunder parkering 

Planområdet vil få adkomst via Nybøveien. Denne vegen er et historisk veifar og 

har stor kulturhistorisk verdi. Vegen er svært smal og det er behov for 

oppgraderinger før det kan tillates noe som helst nybygging innenfor området.  

 

Bymiljøetaten har kommet med innspill i forkant av oppstartsmøtet og de ser 

behov for en hovedombygging av Nybøvegen fra vegkryss Troldhaugvegen og 

minimum inntil avkjørsel til nye boliger. Arealer nødvendige for å ombygge 

omtalte strekningen av kommunal veg Nybøvegen skal inngå i 

planavgrensningen. Det gjøres spesiell oppmerksom på etablering av 

sammenhengende gode tilbud for alle grupper trafikanter til/fra/ gjennom område. 

Bymiljøetaten ber om innsendelse av tekniske planer for oppgradering av 

kommunal veg Nybøvegen på et tidlig tidspunkt i planprosessen.  

 

Bybanen og Miljøløftet har også kommet med uttale og skriver at det kan tas 

utgangspunkt i sykling i blandet trafikk i Nybøvegen og etablering av fortau. 

Forslag til nytt tverrsnitt kan være 4 m kjørebane og 2,5 m fortau. Det bør 

vurderes om gaten skal stenges for gjennomkjøring, men tillate adkomst til 

eiendommene.  

 

Med bakgrunn i den kulturhistoriske verdien til Nybøveien forutsetter 

Byplanavdelingen at krav i planid 64220000 blir videreført ved fremtidig 



Bergen kommune.    Saksnr. 201806669/6 

 

Side 8 av 15 

planarbeid. Dette innebærer opprustning av, og utvidelse av Nybøveien frem til 

planområdet med nødvendige møteplasser som vist i plankart fra planid 

64220000. Dette ble lagt til grunn i forrige planarbeid med 32 boliger og vurderes 

til å være tilstrekkelig oppgradering for plangrepet som nå legges frem til 

oppstart.  

 

I planarbeidet skal det legges til rette for gode gang- og sykkelforbindelser 

gjennom planområdet. Det reguleres inn en forbindelse fra Hopsåsen og ned til 

Osbanetraseen. Dette er tenkt løst på samme måte som i planid 64220000. Statens 

vegvesen har et pågående planarbeid på Osbanetraseen og her er det usikkert 

hvordan løsningen for gang- og sykkelvegen vil være. Statens vegvesen har 

tidligere signalisert at de ønsker at reguleringsplaner skal legge seg inntil 

Osbanetraseens plangrense, og at slike tverrforbindelser heller reguleres i Statens 

vegvesen sin plan. I etterkant av oppstartsmøtet sier Statens vegvesen at siden 

planarbeidet for Osbanetraseen er forsinket finner de det hensiktsmessig at 

reguleringsplanen for Nybøhagen regulerer gangforbindelse ned til dagens 

situasjon på Osbanetraseen slik som vist i plankart til planid 64220000. De skriver 

også at planen bør sikre dette i plankart og med rekkefølgekrav, slik at 

gangforbindelsen etableres før igangsettingstillatelse, slik at skolebarn som i dag 

benytter Nybøvegen får en trygg gangforbindelse ned på Osbanetraseen i perioden 

hvor Nybøhagen bygges ut. Det er også viktig at reguleringsplanen tar høyde for 

et midlertidig anleggsbelte langs osbanetraseen på 15 m fra vegmidte. Nederste 

del av gangforbindelsen vil måtte reguleres inn i planen for Osbanetraseen, og 

reetableres når hovedsykkelruta bygges ut.  

 

Parkering er vist innenfor hvert delfelt på innleverte skisser. Dette er ikke en 

løsning forslagsstiller har landet på enda, og parkering er fortsatt under utredning. 

Forslagsstiller ønsker ikke parkeringskjellere da dette gir større inngrep og det er 

ønskelig å legge seg på en lavest mulig parkeringsdekning. Forslagsstiller foreslår 

maks 1 bil per boenhet, istedenfor per 100 m2. Det ble også foreslått 

bildeleordning som kan være et godt tiltak ved lav p-dekning. Statens vegvesen 

viser til at ved lav parkeringsdekning er det viktig å få til gode sykkelløsninger, 

særlig tilrettelegge for barnefamilier og ulike sykkeltyper som lastesykler, hengere 

osv. Byplanavdelingen er positiv til en lav parkeringsdekning, men det er viktig at 

den er realistisk i forhold til gjesteparkering og beboerparkering. Dette må utredes 

nærmere i planarbeidet.  

 

 

2.6 Barn og unge 

2.6.1 Skole og barnehage 

Skal kommenteres i alle saker.  

Barnehagedekning må vurderes i planarbeidet. 

Når det gjelder skole, vises til skolebruksplanen for 2016 - 2030 vedtatt i 

bystyret 16.6.2016, sak 164-16. 
 

2.6.2 Barn og unges interesser 

Skal kommenteres i alle saker. 

For info vedrørende barnetråkk; se http://www.barnetrakk.no/ 

Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 

gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 

92/16 i Bergen bystyre 20.04.2016.  
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2.7 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Det er viktig at ny utbygging ivaretar hensynet til verneverdig bebyggelse 

innenfor planområdet. Disse byggene må sikres med hensynssone bevaring 

kulturmiljø (H570). Innenfor planområdet må det også være fokus på bevaring av 

tilhørende murer.  

 

Kulturminnerapport tilhørende planid 64220000 må oppdateres og Nybøveien må 

inkluderes i rapporten.   

 

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

 

2.8 Risiko og sårbarhet 

Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA 2010. 

For metodekrav i denne forbindelse vises til NS 5814 Krav til risikovurderinger. 

Bergen bystyre vedtok i møte 20.03.13, sak 54-13, akseptkriteriene for ROS-

analyse til KPA. http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp 

 

Akseptkriteriene må for øvrig være i tråd med byggeteknisk forskrift (TEK17). 

 

 

2.9 Nærmiljøet 

Det bør tidlig i planprosessen sees på både begrensing og muligheter hva gjelder 

rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden. 

 

2.10 Helse 

Det skal planlegges for universell utforming. Kravene som følger av TEK17 og 

Norsk standard 11005:2011 Universell utforming av opparbeidete uteområder – 

Krav om anbefalinger, gjelder. 

 

 

2.11 Vann og avløp, overvannshåndtering 

Det ble utarbeidet VA- rammeplan i den tidligere plansaken som nå er avslått. Det 

må utarbeides ny VA rammeplan eller eventuelt revidere den gamle.  En må 

påregne og føre slokkevann inn i området.  Overvannet skal håndteres lokalt  

 

For krav til hva som skal dokumenteres i VA-rammeplanen vises til: 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00318/Krav_til_VA_ra

mmepl_318825a.pdf 
 

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling. 

 

Vedlagt oppstartsmøtereferatet ligger et kart som viser kommunalt vann og 

avløpsanlegg som er etablert i området merket med k og deler av privat 

ledningsanlegg merket med P.  
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2.12 Renovasjon 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides 

i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering 

skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. 
 

3.0 UTREDNINGER 

 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

 Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 
Tema Ansvarlig Merknader 

Stedsanalyse Forslagsstiller Jf. veilederen til byromsanalyse utarbeidet i 

forbindelse med forslaget til KPA 2016. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/ku

nngjoringer/kunngjoring-149618 

Støy Forslagsstiller Må kommenteres i planbeskrivelsen 

Kulturminnegrunnlag Forslagsstiller  

 

3.1 Konsekvensutredning (KU) 
(konkluder vedr. KU utfra forslagsstillers notat, samt ev. innhentede uttalelser, oppgi aktuelle §) 

Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 

 

 

4.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

4.1 Rekkefølgekrav 
- Trafikkplan for opparbeidelse av Nybøveien og ny gang-/sykkelvegtrase skal 

være utarbeidet i samråd med Bymiljøetaten. 

- Før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest skal Nybøveien være ferdig 

opparbeidet. 

- Gang- og sykkelforbindelse ned til Osbanetraseen skal opparbeides før det gis 

igangsettingstillatelse (må vurderes etter ønske fra SVV) 

- Viser ellers til rekkefølgekrav i plan 64220000 

 

4.2 Utbyggingsavtaler 
Kan bli aktuelt. Dette må vurderes i planprosessen. 

 

5.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

5.1 Planavgrensning 
 (tilliggende planer, veier og veikryss, ubebygde tomter, hele delområder, utvidelser som ikke medtas ved gebyrfastsettelse ) 

Det legges i hovedsak opp til samme planavgrensning som planid 64220000. Det 

er vurdert om en skal trekke plangrensen bort fra 41/736 grunnet nabokonflikt. 

Her ligger det en trafo som tilhører Statens vegvesen og grunneier vil ikke ha 

denne regulert på sin eiendom. Det vurderes derfor om denne skal tas med i 

planområdet. Statens vegvesen skal sjekke opp i forholdet med denne trafo 

stasjonen. Trafo for ny bebyggelse ønskes plassert et annet sted innenfor 

planområdet. I etterkant av oppstartmøtet skriver Statens vegvesen at det er 

ønskelig at trafo reguleres, men om andre viktige hensyn tilsier at 

planavgrensning bør reduseres, så er det greit.  
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 Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

 https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/planarkiv 

 

 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: 

Fana, gnr.41 bnr.757 mfl. Nybøhagen.  
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5.3 Eiendomsforhold 
(uklare grenser, eierforhold, kartforretning) 

 

Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av plan-

prosessen 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. 

 

Forslagsstiller har gjennomgått alle tidligere merknader fra naboer, og 

imøtekommet disse i størst mulig grad gjennom reduksjon og tilpasning av 

prosjektet. Dette for å sikre en god planprosess og redusere konfliktnivået videre. 

For å imøtekomme merknader fra naboer skal det bl.a. dokumenteres svingradius 

på lastebiler, brannbiler m.m. på den interne vegen. 

 

6.1 Tiltak utover lovens minstekrav 
 (høringsinstanser, nabolag, grupper med særlige behov, infomøte) 

Det har blitt gjennomført nabomøter i de tidligere planprosessene uten at dette har 

dempet konfliktnivået. Forslagsstiller ser ikke behov for gjennomføring av 

nabomøte når planen nå skal starte opp igjen.  

 

7.0 FAGKYNDIGHET 

7.1 Plankonsulent 
Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse. 
 

 

8.0 PLANFORUM 

Etatens planforum behandlet saken den 17.04.18 og trakk følgende konklusjon: 
201806669, Fana, 41/757, Nybøhagen, MVES. Oppstartsmøte 
Konklusjon: Oppstart kan anbefales. 
• Antall boliger og plangrep må vurderes i planprosessen 
• Det må påregnes samme rekkefølgekrav til oppgradering av Nybøvegen som for planid 
64220000 
• Regulere nye gang- og sykkelforbindelser gjennom området 
• Standard på internveg må dokumenteres i planprosessen 

 

 

9.0 KONKLUSJON 

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

- Det jobbes videre med plangrep og det skal sikres gode arkitektoniske og 

estetiske kvaliteter i planmaterialet, herunder utforming, stedstilpasning, 

materialbruk m.m. 

- En skal se på løsninger for internveg og dokumentere standard på denne 

- Vurdere om løe kan nyttes til fremtidige forsamlingslokale og om gårdshus kan 

benyttes til boligformål sammen med nytt kontrasterende boligtilbygg. 
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- Vurdere parkeringsløsninger med lav parkeringsdekning, samt tilrettelegge for 

god og variert sykkelparkering. 

- Vurdere utforming og utearealer, herunder parsellhager og andre 

fellesløsninger. 

- Vurdere gangforbindelse gjennom grønnstruktur mot nord. 

- Vurdere ivaretakelse av løvtrær. 

- Innsendelse av tekniske planer til Bymiljøetaten for oppgradering av 

kommunal veg Nybøvegen på et tidlig tidspunkt i planprosessen. 

 

 

 

10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

10.1 Avtalte oppfølgingspunkt 
 Tema Ansvarlig Frist 

A Utarbeide skisser på GS-vei og sende til 

SVV for vurdering og avklaring 

Plankonsulent Før 

undervegsmøte 

B Innsendelse av tekniske planer til 

Bymiljøetaten for godkjennelse 

Plankonsulent Før 

innlevering 1. 

gangs 

behandling 

C Avklare situasjon for Trafo Statens 

vegvesen 

Så snart som 

mulig, helst 

før varsling av 

oppstart 

 

 

10.2 Fremdrift 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Frist Merknader 

Kunngjøring 

planoppstart 

6 mnd. etter 

oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 

merknader 

2 uker etter 

merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 

Innlevering 1. gangs 

behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 

behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 

 

10.3 Kunngjøring planoppstart  
(ev. avklaringer før planoppstart) 

Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid 

kunngjøres. 

 

Før kunngjøring planoppstart, se etatens nettsider. 

Notatet 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 på nett. Det er særlig 

viktig at kommunen ALLTID varsles via de 3 oppgitte e-post adressene med de 

oppgitte vedleggene. Dette er helt avgjørende for at plansaken skal bli riktig 

registrert i Bergen kommunes saks- og GISsystemer. 
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10.4 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. 

 

10.5 Dialog 
Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per tlf. og e-post, anbefales min. to arbeidsmøter. 

 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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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 Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens 

nettsider. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert 

gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøte og arbeidsmøter betales samlet, jf. 

gebyrregulativets § 2-5. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 5556 6012, eller e-post 

marianne.veste@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201806669. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Marianne Veste - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Multiconsult Norge AS, Nedre Skøyen vei 2, 0276 OSLO 

  

 

Vedlegg: 
Kart VA-ledninger  
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