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1 Hovedinnholdet i planinitiativet 

I desember 2017 kom det ny Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- 

og bygningsloven (FOR-2017-12-08-1950). § 1 setter krav innlevering av «Planinitiativ» til kommunen 

som del av bestilling av oppstartsmøte med kommunen, og setter samtidig rammer for innholdet i 

planinitiativet: 

Redegjøring for: 

a) formålet med planen 

b) planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

c) planlagte bygninger, anlegg og andre tiltak 

d) utbyggingsvolum og byggehøyder 

e) funksjonell og miljømessig kvalitet 

f) tiltakets virkning på, og tilpassing til, landskap og omgivelser (stadanalyse) 

g) forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående 

planarbeid 

h) vesentlige interesser som treffes av planinitiativet 

i) hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas bl.a. gjennom å forebygge risiko og sårbarhet 

j) hvilke offentlige organ og andre interesserte som skal varsles om start av planarbeid 

k) prosesser for samarbeid og medvirkning fra relevante fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer   

    og andre 

l) vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i 

tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

 

Planinitiativet følger disse kravene. 

1.1 Bakgrunnen for planinitiativet 

Foreslått planområde er del av sentrumsområde S25 i Kommuneplanens arealdel, mens 

områdeplanen for Paradis sentrum regulerer området til sentrumsformål og offentlig torg. På 

bakgrunn av signalene i overordnede planer ønsker forslagstiller å starte detaljregulering av området. 

Forslagstiller ønsker å bygge ut en kombinasjon av areal til sentrumsrettet næringsvirksomhet i deler 

av første etasjene, og boliger med hovedvekt på familieboliger.  

1.2 Foreslått formål 

Forslagstiller ønsker å bygge ut en kombinasjon areal til sentrumsrettet næringsvirksomhet i deler av 

første etasjene, og boliger med hovedvekt på familieboliger.  

1.3 Enkle idèskisser 

Vedlagt stedsanalyse viser hovedgrep i sammenheng med omgivelsene. Denne viser 

bygningsstrukturer (1+4 etg.) som følger planlagt gateløp i gjeldende plan  
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Figur 1. Utdrag fra anbefalingskart i stedsanalysen. 

Vedlagt mulighetsstudie viser fem alternative utbyggingskonsept. Figur 2 viser anbefalt alternativ. 

Utbyggingskonseptet viser en oppdelt kvartalsstruktur med kombinasjon av byhus og leiligheter. 

Definert randsonebebyggelse gir urbant preg. Vestligste struktur deles opp i 2. etg. i skillet mellom 

Nesttunvegen og Jacob Kjødes veg. Dette gir stort sammenhengende fellesuteareal som er mer 

solfylt, åpent og luftig. Samtidig åpner det opp mot sør/vest og forsterker siktlinje for beboere og 

villabebyggelse bak. Bygningsstrukturene trapper seg ned mot uteoppholdsareal bak byggene for økt 

solinnfall men solforhold i bakgårdene er likevel redusert. Løsningen åpner opp for god kontakt mot 

historisk torg og «hovedplassen» på Paradis. Bygningsstrukturer omkranser og definerer torget.   
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Figur 2. Utdrag fra alternativ 5 i mulighetsstudien. 

2 Planområdet – dagens situasjon 

2.1 Forslag til planavgrensning 

Planområdet er på ca. 6 daa og omfatter hovedsakelig eiendommene gnr./ bnr. 13/168, 13/1130, 

13/367, 13/366, 13/788 og 13/590. Forslag til plangrense er satt i forhold til gjeldende områdeplan 

og er tilpasset pågående planarbeid for (Fana gnr. 13 bnr 1132, Tunvegen – Jacob Kjødes veg, gang- 

og sykkelveg). Vedlagt ligger pdf- og SOSI-versjon av foreslått plangrense på basiskart. 
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Figur 3. Forslag plangrense på basiskart. Kilde: Bergenskart. 

 
Figur 4. Forslag plangrense på gjeldende områdeplan for Paradis. Kilde: Bergenskart 

 

2.2 Kort beskrivelse av området 

Planområdet er lokalisert sentralt på Paradis, eiendommens adresse er Paradisleitet 1 sammen med 

naboeiendommer. Eiendommen inngår i en etablert bebyggelsesstruktur og grenser mot hovedvei i 
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sør og i vest. Mot nord og øst finnes eldre villabebyggelse med tilhørende hageanlegg. Området kan 

karakteriseres som et omformingsområde som allerede er et etablert lokalt knutepunkt med 

tilhørende småskalerte urbane funksjoner. Nærhet til offentlige kollektivtjenester og med gode 

gangforbindelser i alle retninger gir eiendommen et potensiale til en kvalitetsmessig videre urban 

utvikling med boliger og næringslokaler som ikke er bilbasert. 

2.2.1 Eksisterende bygningsmasse og strøkskarakter 

Eksisterende bygningsmasse og strøkskarakter går frem av kartet under, hentet fra stedsanalysen. 

Størstedelen av Paradisområdet er preget av en- og tomannsboliger. 

 
Figur 5. Eksisterende bygningsmasse og strøkskarakter. Kilde: stedsanalyse. 

2.2.2 Landskap og blågrønne strukturer 

Kart som viser landskap og blågrønne strukturer går frem av kartet under, hentet fra vedlagt 

stedsanalyse. Området er lokalisert mellom Natlandsfjellet og Nordåsvannet, analyse og 

anbefalingsområdet kjennetegnes som et betydelig småkupert landskap med henvendelse mot 

sørvest. Den særegne topografien gir gode forhold for flekkvis lokal artsrik vegetasjon, eksempelvis 

varmekjære tresorter. I sørøstlige del av analyseområdet finnes Rambjøra landskapsvernområde, 
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dette området innehar edelløvskog med blant annet grove store eiketrær med tilhørende rikt 

artsmangfold. For utdypende kommentarer, se vedlagt stedsanalyse. 

 
Figur 6. Landskap og blågrønne strukturer. Kilde: stedsanalyse. 

  

2.3 Eventuelle eksisterende kartlegginger av området 

Paradis sentrum har vært kartlagt på en rekke felt som ledd i behandlingen av 

områdereguleringsplan for Paradis sentrum. Vi går kun kort inn på innholdet i kartleggingene her. 

2.3.1 Kulturminnegrunnlag for Paradis senterområde (2008) 

Dette står om planområdet: 

«Delområde G er avgrenset av Storetveitvegen i vest, Paradiskrysset, og Sandbrekkevegen i 

sør, og områdene Eikåsen og Kollen mot øst og nord. Bebyggelsen er konsentrert rundt 

veifarene Paradisleitet og Paradishøgda som snor seg oppover det kuperte terrenget. Området 

er delt i to av juvet mellom de to vegene som følger høydedragene på hver side. Området er 

likevel enhetlig i det bebyggelsen er relativt homogen med store villaer fra perioden 1910 – 

1930. Noen av disse har høye kvaliteter, enten som tidstypiske eller med arkitektonisk 

særpreg. Flere av villaene er tegnet av arkitekt Ross som var bygningssjef i Fana. Også her 
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finnes eksempel både på hus inspirert av bergenske 1700-talls hus, samt eksempler på villaer 

tegnet i jugendstil. Områdets karakter gir rom for tilpasset fortetting i juvet og oppe på høydene, mens en 

høyere utnyttelse er mulig ned mot Paradiskrysset. 

 

For alle områdene gjelder at det langs hovedveiene er muligheter for en høyere utnyttelse enn 

i de bakenforliggende villaområdene. Her er det ønskelig med en mer urban karakter, der 

næring har en framtredende plass. Det anbefales imidlertid at eksisterende næringsstrukturer 

ved Paradiskrysset bevares og innarbeides i de nye bygningskompleksene. Dette vil sikre 

videreføring av identitetskapende elementer, noe som er viktig i et nytt – videreutviklet 

område.» 

2.3.2 VA-rammeplan 

Det er utarbeidet en VA-rammeplan ifbm. gjeldende områdeplan fra 2014. Denne ble oppdatert i 

2018. Revisjonen er datert 06.09.2018. 

Dette står det om planområdet: 

 

Det må etableres ny kryssing av Sandbrekkevegen/Statsminister Michelsens veg for vannledninger og 

spillvannsledninger. Det må legges ny vannledning og spillvannsledning ved o_KV6. Det må legges 

nye vann- ofg spillvannsledninger ifbm. S3 

2.3.3 Trafikkvurdering 

Det er utarbeidet trafikkvurdering (2008) ifbm. områdeplan for Paradis. Denne konkluderer at: 

Med utgangspunkt i vurderinger av konsekvenser for fremkommelighet/trafikkavvikling, sammenstilt 

med overordnede mål omkring trafikksikkerhet og fortetning/urbanitet, vurderes Paradis som egnet 

for miljøprioritert gjennomkjøring (MPG).  

Det synes imidlertid vanskelig å tenke seg en ”fullskala” MPG-løsning med uregulert trafikkavvikling, 

fri flyt for kryssende fotgjengertrafikk og innsnevringer av tilgjengelig kjøreareal. 

En eventuell omlegging av vegsystemet i kryssområdet kan gi rom for noe mer enn en enkelt MPG-

løsning som skissert, forutsatt at kravene over er ivaretatt. 
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3 Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

3.1 Gjeldende planstatus 

3.1.1 Kommuneplanens arealdel 2018 (KPA)  

Av § 2 i bestemmelsene til KPA fremgår at områdeplanen som er vedtatt i 2014 gjelder foran KPA på 

de fleste tema (unntak: byggegrenser langs sjø og vassdrag, handel og støy).  

Planområdet inngår i senterområde S25 i KPA. 

 
Figur 7. Utsnitt fra KPA.  

 

Figur 8. Utsnitt fra KPA. Kilde: Bergenskart 
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Relevante føringer for området fra bestemmelsene til KPA 2018, og planens forhold til dette: 

Formål 

S25 åpner for sentrumsformål (bolig, næring, handel, kultur og tjenesteyting). Det tillates ikke 
industri, lager eller annen arealkrevende og støyende virksomhet. 

Planforslaget er i tråd med dette.  

Støy 

Kommuneplanens bestemmelse om støy vil gjelde foran bestemmelsene i områdereguleringsplanen.  

Planområdet inngår delvis i gul- og rød støysone (jf. figur under) i gjeldende KPA. Disse støysonene 
tar utgangspunkt i dagens vegsystem som er planlagt lagt om. 

 
Figur 9. Støysoner for området. Kilde: Bergenskart. 

Det vil gjennom planarbeidet utarbeides en støyutredning som vil si noe om hva som er mulig å få til i 
området. Denne vil bygge på planlagt vegsystem, og vil medføre at støysoner endres ift. det som 
ligger i KPA. 

3.1.2 Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet 

Oversikt over vedtatte reguleringsplaner i området: 
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Figur 10. Vedtatte reguleringsplaner i området. Kilde: Bergenskart. 

Områdeplan for Fana. Gnr. 13 m.fl., Paradis 

Planområdet er regulert til sentrumsformål (S2 og S3) og offentlig torg (o_T1) i gjeldende 

områdeplan for Paradis, ikrafttrådt 19.11.14. Det åpnes for bolig, forretning og tjenesteyting innen 

sentrumsformålet. Det er satt plankrav til S2, S3 og o_T1.  

Områdeplanen gir rammer for byggehøyder, setter kvalitetskrav til bebyggelse, boliger og utearealer 

og stiller krav om bidrag og gjennomføring av infrastruktur. Rekkefølgekravene omfatter vegareal og 

torgareal.  

 Områdeplanen stiller krav om   minimum 7 m2 privat og 15 m2 felles uteoppholdsreal per boenhet. 

Planforslaget legger opp til å innfri hovedtrekkene i områdeplanen. Det legges opp til boligformål og 

kombinert bebyggelse med høy første-etasje til forretning, og til offentlig torg.  
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Detaljplan for Fana. Gnr. 13 Bnr 54, 68 m.fl., Ny-Paradis/Paradis, Felt KB4 

Vest for planområdet ligger det er detaljreguleringsplan med hovedformål bolig. Denne trådte i kraft 

21.10.15. 

 

Detaljplan for Fana gnr. 12 bnr. 72, 204. Eikåsen 1 

Øst for planområdet ligger det reguleringsplan med hovedformål bolig (blokk). Denne ble ikrafttrådt 

25.03.15. Utnyttelsesgrad er 165 %-BRA. Byggehøyde er mellom 3-45 etg. Med tilbaketrukket 5 etg. 

Planen inngår i felt BB3 i områdeplanen.  
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Detljaplan for Fana. Gnr 13 bnr 101 mfl. Montessoriskolen 

Sør for planområdet ligger det er detaljreguleringsplan med hovedformål undervisning. Denne ble 

ikrafttrådt 05.12.13. 

 

 

Mindre reguleringsendring for Fana/Årstad. Bybane i Bergen, Strekningen Wergeland-Hopsbroen 

Rett øst for planområdet (under bakken) ligger en mindre reguleringsendring for bybanen, ikrafttrådt 

06.11.07 – saksnr. 2007/13655. Endringen gjelder restriksjonssoner over Fantofttunnelen. Relevante 

bestemmelser for planområdet er:  

§3.12.2: Reguleringsformålet omfatter volumet av tunneltverrsnittet pluss en sikringssone på 10 

meter rundt hele tunnelen fram til 5 m fra terrengoverflaten.. Tiltak i sikringssonen som ikke er 

en del av bybaneanlegget, er ikke tillatt. For tiltak som settes i verk over eller inntil tunnel og 

sikringssonen skal det dokumenteres at tiltaket ikke vil ha innvirkning på tunnelen eller 

sikringssonen. 

§ 5.4: Innenfor område avsatt til restriksjonsområde ved tunnel, er tiltak i grunnen som 

innebærer f.eks. sprenging, pelramming, hullboring i og mot fjell, brønnboring eller 

fundamentering for påføring av tilleggslaster, bare tillatt dersom det kan dokumenteres at 

tiltaket ikke får uønskede konsekvenser for bybanetunnelen. Restriksjonsområdet gjelder 5 meter 

ned i grunnen 
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3.1.3 Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 

 

Figur 11. Oversikt pågående reguleringsplaner i området. Kilde: Bergenskart (27.02.20) 

Fana gnr. 13 bnr 1132, Tunvegen – Jacob Kjødes veg, gang- og sykkelveg 

Ved planområdet pågår det detaljregulering av trafikkareal. Planen var på offentlig ettersyn i april 

2017. Planen bygger bl.a. på en formingsveileder som skal bidra til å sikre en helhetlig utforming ved 

prosjektering av samferdselsarealene og opparbeiding av gater og veger for Paradis sentrum. 
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Spesielt relevant bestemmelse fra denne planen er:  

o_KV6: Ved etablering av vegen må eksisterende avkjørsel til gnr.13, bnr.19 stenges. Avkjørselen kan 

ikke stenges før det er etablert ny adkomst til eiendommen i samsvar med planen. For øvrig 

opprettholdes eksisterende avkjørsler i samsvar med piler på plankartet inntil evt. nye avkjørsler blir 

etablert i samsvar med fremtidige detaljreguleringer for delfeltene. Snuhammer skal etableres i 

sammenheng med avkjørsel til o_T1 i områdeplan ID60760000 

Fana. Gnr. 13 Bnr. 105 mfl., Statsminister Michelsens veg 

Det er startet opp ny reguleringsplan vest for planområdet som inngår i gjeldende plan for Ny-Paradis 

KB4. Planen var til offentlig ettersyn i september 2017, med begrenset ny høring i 2018. Hovedmålet 

med planen er fortetting med kvalitet i tråd med Fylkesmannens ønske og nærliggende bybanestopp. 
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Fana, gnr. 13 bnr. 143 mfl. Paradis Hage – PlanID 1201_64230000 – vedtas ant. 2020 

Vest for planområdet i område S1 i områdeplanen pågår det reguleringsarbeid (offentlig ettersyn 

januar 2017). Det åpens for høy utnytting (395%-BRA) med hovedformål blokkbebyggelse, forretning 

og offentlig /privat tjenesteyting. Uteoppholdsareal: 7 m2 privat og 15 m2 felles per boenhet. 

Byggehøyde: 4-6 etg. Støy: Tillates oppført boliger med støynivå på fasade på opp til Lden = 73 dB. 
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Fana gnr. 13 bnr 434 – Sandbrekkevegen – PlanID 70050000 

Øst for planområdet er det startet opp planarbeid for S9 og BB2 i områdeplanen (Oppstartsvarsling i 

desember 2019). Det åpnes for høy utnytting ca. 200 %-BRA. Høyde: 4 etg. I tillegg til loftsetg. 

(saltak). 

 

 

4 Stedsanalyse 

Stedsanalyse ligger vedlagt. 

5 Virkninger av planinitiativet 

Utbygging til sentrumsformål i foreslått planområde er avklart i områdeplanen. Detaljreguleringen 

skal mer detaljert avklare hensyn i planområdet og til omgivelsene. 

5.1 Landskap, omgivelser og strøkskarakter 

Både det grønne landskapsbeltet og den urbane flaten er kvaliteter som er stedsnære og 

karakteristiske. Prosjektet vil åpne opp bygningsstrukturen og skape en forbindelse mellom de to 

landskapene og skape et møterom som er skalert og stedsnært.  
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Paradis torg ligger som en buffer mellom to bygningstypologier og landskapsflater. Den nye 

strukturen må forholde seg til begge forhold og prøve å indoktrinere skala og innhold slik at Paradis 

torg kan bli det nye bydelssenteret / møteplass for nærområdet. 

 

 

For at utbyggingen på Paradis ikke skal virke fremmed og lite tilpasset situasjonen, er de vesentlig å 

finne en menneskelig skala / størrelse. Det blir viktig å differensiere sprang i gulv og i fasadevegger 

for å skille mellom det private, semiprivate og offentlige rom. Paradis torg ligger i skjæringspunktet 

mellom to ulike boligtypologier. Prosjektet må håndtere forskjell i skala, høyde og utforming. 

 

5.2 Fjernvirkning 

Planområdet ligger lite eksponert og vil ikke gi vesentlig fjernvirkning (se kart kap. 2.2.2). 

Planområdet ligger i enden av en viktig siktlinje langs hovedvegen sørfra. 



10214216-01 Paradis - S2 og S3 i områdeplan Paradis multiconsult.no 

  5 Virkninger av planinitiativet 

 

 24. februar 2020 / 00 Side 22 av 25 

Utbyggingskonseptet vil forskyve dagens torg slik at dette synes bedre langs denne siktlinjen, noe 

som vurderes som en tydeliggjøring av torget som midtpunkt/møteplass på Paradis.  

5.3 Økt trafikk og støy 

Utbyggingskonseptet vil gi begrenset økning i trafikk og støy, da parkeringsdekning er lavere enn 

parkeringsnorm i KPA og områdeplan. 

Som nevnt i kap. 3.1.1 ligger planområdet delvis i gul- og rød støysone. Virkning for planlagte bygg og 

løsninger må avklares undervegs i planprosessen.  

5.4 Naturmangfold 

Det er ikke avdekket vesentlige verdier registrert for naturmangfold i planområdet. Planområdet er i 

hovedsak bebygd eller vegareal i dag. Det er små områder med naturlig vegetasjon. 

Den særegne topografien i nærområdet gir imidlertid gode forhold for flekkvis lokal artsrik 

vegetasjon, eksempelvis varmekjære tresorter. Sør for planområdet finnes Rambjøra 

landskapsvernområde, dette området innehar edelløvskog med blant annet grove store eiketrær 

med tilhørende rikt artsmangfold. 

Planforslaget vil måtte gjøre en vurdering av forholdet til naturmangfoldsloven. 

5.5 Friluftsliv 

Planområdet er i dag i hovedsak bebygd eller vegareal.  

Det ligger noen friluftsområder i Paradisområdet Øst for planområdet ligger det et svært viktig 

friluftsområde ved Eikelundstjørna og vest for planområdet ligger et svært viktig friluftsområde ved 

Dødehavet. Nord for planområdet ligger Fantoft som også er et svært viktig friluftsområde.  

Utbyggingskonseptet forringer ikke disse. 
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Figur 12. Friluftslivsverdier i området. Kilde: Naturbase. 

5.6 Kulturverdier 

Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner eller nyere tids kulturminner innenfor 

planområdet. Planforslaget vurderes ikke å ha virkning for kulturverdier. Øst for planområdet ligger 

Fantoft stavkirke og Paradis brannstasjon som er kulturminner. 

 
Figur 13. Kulturminner i området. Kilde: Riksantikvaren. 
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5.7 Barn og unges interesser 

Planområdet er ikke i bruk til lek. Det er gjennomgang fra området nord for planområdet og ned til 

hovedvegen. Passasje vil forflyttes til nytt torg.   

Skissert utbyggingskonsept legger også opp til at krav til uteoppholdsareal i områdeplanen innfris. 

Trafikksikkerhet for myke trafikanter blir et viktig tema i planprosessen.   

5.8 Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket 

Eventuelle andre virkninger av tiltaket må vurderes i planarbeidet. 

Utbyggingskonseptet kan bidra til å skape en levende byfortettingssone og senterområde S25. 

6 Medvirkning 

6.1 Hvem varsles ved planoppstart? 

Her må vi ta inn en liste – kan kopieres fra et annet planforslag? Kanskje fra Kanalveien 48? 

6.2 Samfunnssikkerhet og risiko 

Det er gjort søk i anbefalte databaser (jf. DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 

planlegging, April 2017) for å avdekke vesentlige verdier som må hensyntas i planarbeidet: 

Database Verdi 

Artsdatabanken Det er i år 2000 observert en Vipe i Eikåsen. 

Denne er rødlistet og truet art. 

Det er i 1968 observert en 

Ospesevjeblomsterflue ved gamle Tunvegen 

(der som dagens bybane-trase går). Denne er 

rødlistet og truet. 

Askeladden Ingen funn 

Miljødirektoratet Planområdet inngår i gul- og rød støysone for 

veggtrafikkstøy 

NVE Ingen funn 

 

Samfunnssikkerhet vil ivaretas gjennom planarbeidet for å minimere risiko og sårbarhet, og det vil 

utarbeides ROS-analyse etter de krav og føringer som foreligger for dette. 

6.3 Konsekvensutredning 

Det planlegges med hovedformål bolig og næring i tråd med overordnede planer, gjeldende 

områdeplan og Kommuneplanens arealdel.  

Vurdering etter §4 

Av § 4 i Forskrift om konsekvensutredninger følger at forslagsstiller skal vurdere om planen / tiltaket 

omfattes av § 6, § 7 eller § 8 i forskriften. 

 

Vurdering: 

- § 6: Det er vurdert at planen / tiltaket ikke inngår i vedlegg 1 i forskriften. 

- § 7: Det er vurdert at planen / tiltaket ikke inngår i vedlegg 2 i forskriften. 

- § 8: Det er vurdert at planen / tiltaket ikke får vesentlige virkninger etter § 10 i forskriften. 
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Vurdering etter §9 

Av § 9 i Forskrift om konsekvensutredninger følger at opplysninger etter denne paragrafen skal 

foreligge før oppstartsmøte, og at forslagsstiller skal gjøre en foreløpig vurdering av om planen eller 

tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter § 10. Basert på kjent kunnskap skal det 

gis en kortfattet beskrivelse av: 

a) planen eller tiltaket, tiltakets fysiske eigenskaper og lokalisering og eventuelle rivningsarbeider 

b) miljøverdier som antas å bli vesentlig berørt og som krev særlige hensyn 

c) planens eller tiltakets forventede vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og 

produksjon av avfall 

d) forventede vesentlige virkninger som kan følge av bruken av naturressurser. 

 

Vurdering:  

a) Det vurderes at planlagte tiltak (riving av eksisterende bygg, planering og etablering av nye bygg) 

ikke vil medføre vesentlig virkning for miljø og samfunn. Det blir lagt til grunn at en i tiltaks-fase 

følger de lover og regler som gjelder for dette.  

Det vurderes at lokalisering av planen og dets innhold (bolig og næringsvirksomhet) ikke vil gi 

vesentlige virkninger for miljø og samfunn fordi deler av området allerede er i bruk til bolig og 

næring, og fordi hele området er satt av til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel og 

gjeldende områdeplan vedtatt i 2014 (planer som for øvrig også er konsekvensutredet, om enn 

på et mer overordnet nivå). 

b) Gjennom databasesøk er det ikke funne vesentlige miljøverdier (jf. kap. 6.2 over). Det vurderes 

heller ikke at noen miljøverdier blir vesentlig berørt eller krever særlige hensyn. 

c) Det er planer for bolig med næring (handelsvirksomhet) i første-etg., og ikke formål som gir 

vesentlige virkninger som følge av reststoffer, utslipp og produksjon av avfall. 

d) Forventede tiltak og bruk av området (bolig og næring) forventes ikke å gi vesentlige virkninger 

for bruk av naturressurser. Se også kap. 6.2 over. 

 

7 Vedleggliste 

a) Stedsanalyse 

b) Mulighetsstudie 

c) Plangrense – pdf 

d) Plangrense  - SOSI 


