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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

• Nøkkelopplysninger 
Bolig 

• Bolig: 45-50 boliger i to blokker fordelt på to nivåer, samt en 
enebolig nord i planområdet. 

• En eksisterende enebolig skal rives og en enebolig blir bevart.  
• Kjøreadkomst – primært fra Folldalsheia. Planlagt utkjøring i 

Vestre Storheilia for ny enebolig samt for eksisterende enebolig. 
• Felles uteoppholdsareal på bakkeplan og delvis på tak. 
• Det tilrettelegges for nødvendig infrastruktur og parkering med 

garasje under bakken. 
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2.0 PLANFORUM 
Etatens ledergruppe behandlet saken den19.05.2020 og trakk følgende konklusjon:  
 
Oppstart anbefales.  
 
Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med saken: 

 Bygningstypologi må tilpasses terreng og strøkskarakteren i sørøst bedre. 
 Volum, byggehøyder og antall boenheter må reduseres betraktelig i omfang. 
 Plangrensen må utvides til også ta med deler av veien i Vestre Storheilia for å 

sikre myke trafikanter. 
 
 
3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

3.1 Arealformål 
Arealformål innenfor det aktuelle området er angitt til å være blokkbebyggelse. 
Området ligger innenfor byfortettingssone i KPA 2018, og disse områdene skal 
videreutvikles som bolig og næringsområder med innslag av tjenesteyting, handel og 
kultur. Det skal utarbeides innledende stedsanalyse som grunnlag for reguleringsplan, jf. 
§ 8.3. 
 
 
3.2 Byform og arkitektur 
Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. 
Bergen kommune har vedtatt Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen, Arkitektur+ 
vedtatt av Bystyret 20.06.2019. Forbilledlig og nyskapende arkitektur skal styrke 
Bergens egenart og attraktivitet både lokalt og internasjonalt, ved at hvert enkelt bygg 
og byrom bidrar til vakker, særpreget, inkluderende og grønn by. 

 
3.2.1 Bebyggelsesstruktur 
Tomtens beliggenhet og landskapsformasjoner stiller særlige krav til prosjektering og 
gjennomføring av tiltak. Innenfor det aktuelle området er det i dag to eksisterende 
eneboliger. Ifølge planinitiativet planlegges det for boligblokker med 45-50 
boligenheter samt for to eneboliger. Bebyggelsesstrukturen rundt ønsket planområde 
består i hovedsak av frittliggende småhusbebyggelse i sør og øst, og planlagt og etablert 
blokkbebyggelse lengre mot vest. 
Bebyggelsesstrukturen som følger strøkskarakteren i sørøst, må i større grad hensyntas. 
Nytt prosjekt bør i større grad tilpasses bebyggelsen i nærområdet som preges av 
småhusbebyggelse og i mindre grad henvender seg mot blokkbebyggelsen som er 
etablert i vest rundt bybanestopp Råstølen. Dette gjelder både for byggehøyder og 
utnyttelsesgrad. Det anbefales større rom mellom de foreslåtte byggene og mer oppbrutt 
fasade mot Folldalsheia med variasjon i byggehøyder. Plankonsulent opplyste på møtet 
at det i forkant av oppstart er det vurdert flere løsninger for typologi og 
bebyggelsesstruktur, der valgte blokkbebyggelse lettere vil gi tilkomst til 
uteoppholdsareal og skjerming av store skjæringer og terrenginngrep. 
I innledende stedsanalyse henvender analyseområdet seg i hovedsak mot vest. Viktig at 
en større del av bebyggelsen i sørøst blir inkludert i analysen da prosjektets beliggenhet 
henvender seg i større grad mot småhusbebyggelsen i øst enn blokkbebyggelsen ved 
bybanestoppet. Før varsel om oppstart må analyseområdet inkludere større del av 
småhusbebyggelsen i sørøst.    
 



Bergen kommune.    Saksnr. 202007976/8 

 
Side 3 av 13 

 
 
 
 
 
Byantikvaren ga følgende innspill til oppstart: 
Planområdet er ikke omfattet av hensynssone H570, men vi har en kommentar til 
stedskarakteren. Stedsanalysen viser at tiltaket bryter tydelig med stedskarakteren som 
på denne siden er preget av eneboliger av nyere dato med hage. Det blir store 
terrenginngrep. Bygningstypologi bør drøftes og omfanget reduseres. 

 
3.2.2 Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 
og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 
 
Innledende stedsanalyse fokuserer på byrommet ved bybanestoppet. Området har de 
senere årene blitt utviklet med flere leilighetskomplekser i form av blokkbebyggelse. 
Spesielt området rundt bybanestoppet er høyt utnyttet og tilrettelagt for offentlige 
møteplasser.  Anbefalingsområdet ligger i Folldalsheia rundt 450 meters gange fra 
bybanestoppet på Råstølen. Det er få felles møteplasser ved planområdet som grenser til 
et grøntområde. Gode møteplasser må derfor etableres innenfor planområdet der den 
blågrønne strukturen vil være en viktig premiss for et videre planarbeid. Det anbefales 
gode tverrforbindelser gjennom boligområdet som knytter Vestre Storheilia til 
Folldalsheia. Gode løsninger for myke trafikanter må vektlegges både i området ved 
avkjøring til prosjektet i Folldalsheia og i Vestre Storheilia. Illustrasjoner 
som viser hvordan områdene er planlagt knyttet sammen skal fremkomme ved offentlig 
ettersyn. 

 
3.2.3 Byggehøyder og grad av utnytting 
Skisseprosjektet viser en bebyggelse med inntil 6 etasjer i bygget som har adkomst via 
Folldalsheia samt boligblokk mot Vestre Storheilia i 6 etasjer der øverste etasje har et 
mindre bygningsvolum. Mellom de to byggene er det planlagt etablert deler av 
uteoppholdsareal som del av takflaten på det nederste bygget. Terrenget foreslås delvis 
fjernet til fordel for ny bebyggelse, der stedegne masser vil bli benyttet for utfylling og 
tilrettelegging av blant annet uteoppholdsareal. Bebyggelsen er plassert trappet etter 
terrenget for å unngå synlige skjæringer. 
I planarbeidet vil grad av utnytting være en del av vurderingen. 
KPA2018 § 26.3 omhandler Byfortettingssone sone 2. Byggehøyder innenfor denne 
sonen fremkommer under § 26.3.8. Grad av utnytting skal fastsettes ut fra 
byromsstruktur, byggehøyde og krav til uteoppholdsareal. Kvalitetskravene skal gå 
foran grad av utnyttelse. Med kvalitetskrav menes bl.a. gode felles uteoppholdsarealer, 
solforhold, barn og unges interesser og tilrettelegging for lek og opphold. Mulighet for 
grønne arealer og beplantning m.m. 

 
Blokkbebyggelsen lengre inne i Folldalsheia samt boligblokkene ved bybanestoppet 
skal ikke brukes som referanseprosjekter. Det vurderes at utnyttelsen og byggehøyden 
(opp mot 6 etasjer) er for høy i forhold til områdets særpreg. Avtrappingen av blokkene 
der begge blokkene foreslås med inntil 6 etasjer, vil også på en viss avstand oppleves 
som ett bygningsvolum, noe som vil forsterke opplevelsen, størrelsen og volumet. Det 
kan derfor ikke forventes at foreslått prosjekt presentert på oppstartsmøtet, kan få 
samme utnyttelsesgrad og byggehøyde som referanseprosjekter vist til i stedsanalysen.  
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I byrådssak 1245/18, som er knyttet til saksbehandling av private planforslag, er det 
klare forventninger om en retningsendring med hensyn til byutvikling og byplanlegging 
der det viktigste prinsippet skal være kvalitet fremfor tetthet. Det vektlegges at 
identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas sammen med 
fokus på blågrønne verdier og byrom. Det vises også til nylig vedtatt Arkitektur+. 
 

 
3.3 Grønnstruktur og landskap 
Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 
fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold og klimatilpasning ved å håndtere 
overvann og etablere trivelige friluftsområder. Eiendommen grenser til et grøntområde 
og det vises til KPA 2018 og temakart for sammenhengende blågrønne strukturer. 
Ivaretagelse av den blågrønne strukturen vil være en viktig premiss for et videre 
planarbeid. 
 
I planinitiativet er det lagt vekt på at blokkbebyggelsen skal ha grønne tak og 
takterrasser, slik at bebyggelsen sett fra Vestre Storheilia tydelig oppleves som en 
forlengelse av eksisterende grøntdrag. Dette er et positivt forslag som Byplan støtter. 
Det vektlegges en utnyttelse og byggehøyde som tilpasses grøntdraget og ivaretar 
terrengformer og eksisterende landskap på en god estetisk måte.  
 
Bymiljøetaten hadde ikke anledning til å stille i møtet, men har gitt følgende innspill til 
oppstart når det gjelder natur og landskap: 
Planområdet er del av et grøntdrag som strekker seg nedover mot Folldalen og 
Grønstølen. Området er muligens for bratt og ulendt til at det har noen særlig 
bruksverdi knyttet til rekreasjon/friluftsliv, men dette må undersøkes i planarbeidet. Det 
er imidlertid viktig å opprettholde sammenhenger i grønnstrukturen, bl.a. som 
spredningskorridorer for dyr og fugler, og dette er noe av bakgrunnen til at det er 
markert en overordnet blågrønn forbindelse her i det blågrønne temakartet.  
 
Planområdet ligger i bratt terreng og det vil være utfordrende å plassere bygg og 
tilhørende anlegg på en god måte. Det må legges stor vekt på dette i planarbeidet, hvis 
det skal anbefales å bygge ut på dette området, jmf. KPA 2018 § 8.2.9. Nye byggetiltak 
skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer, fyllinger og 
murer. 
 
Illustrasjoner som viser hvordan grøntområdene er planlagt knyttet sammen og i forhold 
til ny bebyggelse skal fremkomme ved offentlig ettersyn. Det anbefales at mest mulig 
felles uteoppholdsareal planlegges i tilknytning til grøntdraget som går i fra nord og 
gjennom området mot sør slik at den grønne korridoren blir ivaretatt i prosjektet. 
 
Det må videre dokumenters og illustreres løsninger for skjæringer og fyllinger. Det skal 
dokumenteres at skjæringer o.l. er vurdert med tanke på fremtidig sikringsbehov 
 
3.3.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Store trær skal 
registreres.  
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3.4 Uteoppholdsarealer 
Til veiledningsmøtet den 15.11.2019, ble det stilt spørsmål om arealet sør for 
eiendommen på gnr. 120 bnr. 509 (a) kunne benyttes som offentlig uteoppholdsareal til 
bruk for nye og eksisterende beboere i området. Byplan, Statens vegvesen og 
Bymiljøetaten gav signaler om at uteoppholdsareal for planområdet må løses internt, og 
at det ikke er ønskelig at de løses gjennom opparbeiding av offentlig areal på området 
ved gangvegen og gangtunnelen sørvest for utbyggingsområdet.  
Dette er hensyntatt i det videre planarbeidet. Plankonsulent opplyser om at det 
planlegges etablering av uteoppholdsareal der eksisterende enebolig har beliggenhet. 
Terrenget flater ut i dette området og eksisterende veg kommer opp til nivået. 
Planområdet er bratt og det er viktig å sikre at dette området som er flatere kan benyttes 
til uteoppholdsareal. 
Byplan er positiv til at det legges opp til å sikre grønnstruktur og uteoppholdsareal 
sentralt i området. I tillegg er det viktig at utbyggingsstrukturen hensyntar terrenget ved 
tilrettelegging av uteoppholdsarealet.  Det vises for øvrig til KPA § 14.3.3 der det står at 
det skal etableres minimum uteoppholdsareal pr. boenhet på 40 m2 der maksimum 50% 
av arealet kan etableres på tak/altan. Uteoppholdsareal skal ha gode solforhold og være 
skjermet mot støy.  
 
3.5 Samferdsel, herunder parkering 
Hovedmålsetning er Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal prioriteres. Det 
aktuelle planområdet skal ha adkomst via Folldalsheia, men det er også planlagt 
adkomst via Vestre Storheilia for de to eneboligene i prosjektet. 
  
Til veiledningsmøtet den 15.11.2019, ble det gitt innspill fra både Bymiljøetaten og 
Statens vegvesen. Statens vegvesen viste blant annet til deres uttalelse gitt til 
planforslaget i Folldalsheia gnr. 120, bnr. 150 som har beliggenhet nord for planområdet 
der de uttalte at; krysset mellom Folldalslia og fylkesvei Steinsvikvegen har i dag en 
utforming som ikke tilfredsstiller gjeldende håndbokskrav (jf. flyfoto). For eksempel stor 
svingradius på østsiden av krysset inviterer til høy hastighet for kjøretøy som svinger 
fra Steinsvikvegen inn Folldalslia. Dette er uheldig for trafikksikkerheten. Vi legger til 
grunn at planområdet får en utstrekning som omfatter krysset, og at dette reguleres i 
tråd med gjeldende vegnormalkrav. Rekkefølgekrav bør vurderes.  
 
På bakgrunn av innspill fra Statens vegvesen, er det til oppstart planarbeid utarbeidet en 
trafikkanalyse i samarbeid med naboprosjekt Folldalsheia på gnr/bnr 120/150 som 
anbefalt på veiledningsmøtet i november 2019.  
Utdrag fra trafikkanalysen: 
Trafikkanalysen konkludere foreløpig med at boligplanene Folldalsheia/Nye Krohnås er 
isolert sett beregnet å medføre en beskjeden trafikkøkning (+15 kjt/t i ettermiddagsrush) 
i T-krysset. Antallet venstresvingende kjøretøy ligger rett over grensen for kriteriet for 
tiltak for venstresvingende trafikk (også før en eventuell utbygging av Folldalsheia/Nye 
Krohnås). Kapasitetsmessig vil imidlertid ikke utbyggingsplanene medføre noe nye 
avviklingsproblemer i T-krysset. Folldalsheia er allerede kanalisert med en trafikkøy. 
Det kan være behov for å stramme opp T-krysset, slik at kjøretøy som kjører vestover og 
svinger inn i Folldalsheia ikke kan holde en så høy hastighet som i dag. Dette kan også 
være et trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter. 

 
Til oppstart planarbeid har Bymiljøetaten uttalt: 
Bymiljøetaten viser til veiledningsmøte, jf. 201917381/8, der det ble presisert at 
Trafikkanalysen må belyse skoleveg i tilknytning til eksisterende kommunal gang- og 
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sykkelveg via undergangen under Steinsvikvegen. Påpeker også at sykkeltrasè på 
Steinsvikvegen er en del av prioritert nett i ny sykkelstrategi. 
 
Alle offentlige trafikkområder skal planlegges i tråd med normalkravene angitt i 
Vegnormer for Bergen kommune og Statens vegvesens håndbøker. Nødvendige 
endringer i vegområder for å utforme vegnett i henhold til gjeldende håndbøker slik at 
trafikksikkerhet for både harde og myke trafikanter blir ivaretatt, vil avklare hvilket 
areal som bør inngå i planavgrensningen. Ut fra mottatt dokumentasjon kan ikke 
vegmyndighetene se at det er dokumentert at arealer som blir nødvendige for endringer 
i kommunale vegområder ligger innenfor omsøkte planavgrensning. 
 
I den forbindelse vil vi spesielt påpeke følgende: 

 Det vises til naboplan under arbeid med saksnr. 201914985, som har vegkryss 
med fylkesvegen og deler av kommunal veg i sin planavgrensning, og til 
foreslåtte trafikksikringstiltak for krysset ved fylkesveg i trafikkanalysen.  Etter 
vår vurdering bør begge prosjekter ligge innenfor samme plan, da det er behov 
for samarbeid mellom de for å ha mulighet til å oppgradere både bredde på 
kjørevegen og danne sammenhengende gang- og sykkelforbindelse sør-nord, 
med trygge krysningspunkt til/fra bybanestopp og til/fra skole. 

 Dersom planmyndighetene beslutter å ha to parallelle planforslag, bør det 
vurderes rekkefølge krav om at byggetillatelse til tiltak innenfor begge planer 
ikke kan gis før kommunale vegområder er ferdig oppgradert i henhold til krav 
fra vegmyndighetene. 

 Vegmyndighetene mener videre at Vestre Storheilia vil bli brukt som skoleveg for 
deler av den nye blokkbebyggelsen.  Vestre Storheilia/ eventuell deler av den, 
bør derfor ligge innenfor planavgrensningen med vurdering av oppgradering av 
veien i lys av å sikre trafikksikkerhet for myke trafikanter. 

 Det forutsettes at det blir etablert en samlet adkomst med utforming i henhold til 
gjeldende håndbok V121, som også vil betjene henting av renovasjon. 
Renovasjonsløsning og snumulighet på egen grunn skal avklares tidlig i 
planprosessen, slik at det blir dokumenter at både plassering av 
renovasjonspunkt, parkeringsplass og snumulighet for bossbil ved henting ikke 
vil komme i konflikt med kommunale vegområder. Vi gjør oppmerksom på at det 
ikke kan kranes over arealer for myke trafikanter.  

 
Renovasjon 
Renovasjonsløsninger med tilhørende kjøreareal kan være svært arealkrevende og må 
avklares tidlig i prosessen. På generelt grunnlag anbefaler vi at det undersøkes om det 
lar seg gjøre å samarbeide om renovasjonsløsninger med andre planer i området. 
 
Byplan anbefalte i veiledningsmøtet at det vurderes en felles planprosess/plangrense for 
sakene i Folldalsheia på gnr/bnr 120/150 (saksnr. 201914985) og Vestre Storheilia 
120/59, 60 m.fl. (saksnr. 202007976). Området/tomtene grenser til hverandre og har 
flere felles utfordringer som sannsynligvis bedre lar seg løses innenfor et større 
område/plangrense. Dette gjelder blant annet avkjørsel og parkering, 
grøntområder/felles uteoppholdsareal, avfallsløsning herunder snuplass for 
renovasjonskjøretøy, massebalanse, plassering av bebyggelsen m.m. 
 
Plankonsulent opplyste i møte om at det ikke er ønskelig med en samlet utbygging for 
de to tilgrensende planområdene. De to byggeområdene skilles av et bratt område som 
vanskelig lar seg bygge. Terrengforholdene tilsier også at det ikke vil være mulig med 
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felles atkomstløsning eller annen felles infrastruktur. Dette forsterkes av hensynet til 
grønn struktur som skiller områdene i dag. 
De to naboområdene vil ha atkomst fra henholdsvis nord og syd. Ut over felles behov 
for utbedring av krysset med fylkesvegen og veiareal mot Folldalsheia er det få 
fellespunkter for naboplanene, og de vurderer det slik at det ikke er ønskelig med en 
felles reguleringsplan.  
Byplan tar dette til etterretning. I tråd med tilbakemelding fra Bymiljøetaten må 
trafikkanalysen oppdateres og belyse bedre de trafikale løsningene for myke trafikanter, 
herunder skolevei i området. Dette gjelder særlig skoleveg i tilknytning til eksisterende 
kommunal gang- og sykkelveg via undergangen under Steinsvikvegen. I tillegg må 
Vestre Storheilia inkluderes i analysen.  
     
Parkering: 
Byplanavdelingen viser til nullvekstmålet i personbiltrafikken, og føringer i KPA2018 
for boligparkering. Området har god kollektivdekning med bybanestopp Råstølen i 
nærheten. 
Det vises til § 17 i KPA 2018 vedr. krav til parkering. I Byfortettingssonen er kravet til 
parkering mellom 0,6-1,2 plasser pr. 100 m2 BRA for bolig. I tillegg skal det 
tilrettelegges for minimum 2,5 plasser for sykkel, og minimum 10 % av 
parkeringsplassene skal være utformet og reservert for bevegelseshemmede. Konkret 
behov for parkering samt gjesteparkering er en del av planarbeidet og tilrettelegging for 
kjøpergruppen boligene retter seg mot. Vi anbefaler at det innenfor byfortettingssone 
der det er gangavstand til bybanestopp, tilnærmer seg minimumskravet til parkering og 
legger større vekt på sykkelparkering. 

 
Støy: 
Jf. KPA § 22.1.1 skal den til enhver tid gjeldende versjon av retningslinje T-1442 med 
tilhørende veileder legges til grunn for saksbehandling. Grenseverdier i områder 
innenfor gul støysone kan fravikes dersom det gjennom støyfaglig utredning kan 
dokumenteres at kriterier oppgitt i § 22.2 er oppfylt. Foreslått planområde ligger i gul 
og rød støysone. Det må gjennomføres en støyvurdering som del av planarbeidet. 

 
3.6 Barn og unge 
3.6.1 Skole og barnehage 
Skal kommenteres i alle saker. 
Ytrebygda bydel har tilfredsstillende skolekapasitet. Søråshøgda skole 
har blitt utvidet med Zinken Hopp skole. 
Ytrebygda bydel har tilfredsstillende barnehagedekning med en liten overkapasitet.  
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. 

 
3.6.2 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 
Bergen bystyre 20.04.2016. 
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 
 
 
 
 

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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3.7 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 

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

 
3.8 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. KPA 2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i 
henhold til kravspesifikasjonen. 
Deler av anbefalingsområdet ligger innenfor hensynssone "Gul støysone" og 
«Faresone»: Aktsomhetsområde for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred", jf. 
KPA 2018. Det må gjøres detaljerte vurderinger, og området skal sikres mot skred. Det 
kreves fagkyndig kompetanse for utredning av aktsomhetsområdet og støy. 
 
 
3.9 Levekår og folkehelse 
Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse og levekår. Snarveier til viktige målpunkt som skoler og barnehager er en del 
av denne vurderingen. I tilsendt stedsanalysen er det opplyst at Rå kommer ut som et 
område med gode levekår i Levekårsrapporten 2019 fra Bergen kommune.  
 
Når det gjelder boligsammensetning viser levekårsrapporten at Rå har en overvekt av 
eneboliger og småhusbebyggelse (ca. 60%). 
 
 
3.10 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. 
 
 
3.11 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. 
Det anbefales at plankonsulent/forslagstiller tar tidlig kontakt med BIR privat for 
innspill til renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP). Det må påregnes at det kreves store 
arealer for avfallshåndtering, herunder for kjøretøy for henting av avfall. 
I utgangspunktet skal planforslaget legge opp til at renovasjon blir løst på egen 
eiendom. Dersom det legges opp til fellesløsninger med flere utbyggingsområder er 
byplanavdelingen positiv til det. Avstand til returpunkt, tilgjengelighet (UU) mm. skal 
være en del av vurderingen. Det vises til TEK17 for preaksepterte løsninger og BIR 
Privat anbefalte løsninger. 
 
 

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
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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4.0 UTREDNINGER 
 

4.1 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 
Stedsanalysen er utført til oppstartsmøtet. Denne må 
oppgraderes jf. tilbakemelding i dette referatet. Blant 
annet skal analyseområdet utvides mot øst. 

ROS-analyse Forslagsstiller Fagkyndig kompetanse 

Trafikkanalyse Forslagsstiller Fagkyndig kompetanse– vedlegges varsel til oppstart 

Skredrapport Forslagsstiller Fagkyndig kompetanse 

Støyrapport Forslagsstiller Fagkyndig kompetanse 

Kulturminnerapport Forslagsstiller Fagkyndig kompetanse 

VA-rammeplan Forslagsstiller Fagkyndig kompetanse 

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

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 
5.1 Rekkefølgekrav 
Det må påregnes rekkefølgekrav vedrørende samferdselstiltak 
 
5.2 Utbyggingsavtaler 
Vil bli vurdert i planarbeidet 
 

6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 
6.1 Planavgrensning 
Viser til punkt 3.5 og tilbakemelding fra Bymiljøetaten om å inkludere Vestre Storheilia 
i plangrensen. Plangrensen må utvides og inkludere Vestre Storheilia fra snuplass ved 
gnr/bnr 120/335 frem til krysset ved Storheia. Storheia er tilrettelagt med fortau frem til 
krysset ved Steinsvikveien.  
  
Tilbakemelding fra GIS-gruppen: 
Det er et område med eldre plan like i sør, men det er mye å be om å ta dette med i 
denne plansaken. Det mest prekære er å legge planforslaget over gang og sykkelvegen 
som ikke er etablert som regulert situasjon her. Plangrensen må utvides til røde piler på 
figuren nedenfor: 

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
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Støtter ellers utvidelse av plangrensen langs Vestre Storheilia. Viktig å ta med nok areal 
til eventuelle frisiktsoner.  
Før varsel om oppstart må plangrensen godkjennes av Byplanavdelingen. 
Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 
 
https://www.arealplaner.no/bergen4601 
 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 
gjennom: https://infoland.ambita.com 
 
 
 
6.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 
Ytrebygda, Gnr. 120, Bnr. 59 mfl., Vestre Storheilia 
 
 
6.3 Kartgrunnlag 
Basiskart skal ikke være eldre enn 6 mnd. ved innsendelse av planforslag 
 
 
6.4 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. 
 
 

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

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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7.1 Tiltak utover lovens minstekrav 
Byplanavdelingen anbefaler at plankonsulent/forslagstiller tar kontakt med de naboer 
som vurderes for å kunne bli mest berørt under utarbeidelse av planforslaget. Spesielt 
naboer i Vestre Storheilia i forbindelse med tilrettelegging for myke trafikanter.  
 
 

8.0 FAGKYNDIGHET 
Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
Bymiljøetaten har påpekt at grøntområdet har særlig høy verdi. Dette skal hensyntas når det 
gjelder plassering av bebyggelsen og utnyttelse av eiendommen. Det er innsendt skissemessig 
forslag til bebyggelse på tomten. Byplanavdelingen har ikke tatt stilling til denne. 
Overordnete forhold og skredvurderinger bør kartlegges først, før prosjekt tegnes ut videre. 
Samtidig har vi forståelse for at det foretas vurderinger på tidlig tidspunkt på hva en kan få til 
av bebyggelse på en til dels krevende og bratt tomt. 
  
9.0 KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 Tilrettelegging for myke trafikanter 
 Grøntområdet (nedbygging og tilkobling) 
 Terrengtilpasning 
 Uteoppholdsarealer 
 Nærmere vurdering av bygningstypologi, herunder høyde og utnyttelsesgrad 

 
 
Partene er ikke enige om følgende: 

 
 Bygningstypologi, utnyttelse og byggehøyde (dersom planforslaget i hovedsak bygger 

videre på forsalg presentert til oppstartsmøtet).  
 

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

 
10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

10.1 Avtalte oppfølgingspunkt 
 Tema Ansvarlig Frist 
A Planavgrensning Plankonsulent/Forslagsstiller Før varsel til 

oppstart 
B Trafikkanalysen – oppfølging 

myke trafikanter 
Plankonsulent/forslagsstiller Før varsel 

om oppstart 
C    

 
 

Plankonsulent oppfattet og ønsket et oppfølgingspunkt på bygningstypologi, 
utnyttingsgrad, byggehøyde og topografi før varsel om oppstart. Utover våre 
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tilbakemeldinger og føringer til oppstart, anbefaler Byplan at dette tas i løpet av 
prosessen og etter varsel om oppstart. 

 
10.2 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 

 
 
10.3 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. 
 
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 
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 19 437, eller e-post 
Kari.Seim@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202007976. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Kari Seim - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Krohnås Prosjekt AS, Laguneveien 7, 5239 RÅDAL 

  
 
Vedlegg: 
Forslag til planavgrensning (dersom uenighet) 
Kart VA-ledninger (dersom mottatt fra VA-etaten) 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
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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