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1. Forslagsstillers planinitiativ 
Forslagsstiller ønsker å bygge boliger i form av leiligheter med privat og felles 
uteoppholdsareal, og nødvendig infrastruktur i planområdet. Planområdet ligger på et platå 
ovenfor Fanavegen, med småhusbebyggelse i nord og nordøst, og blokkbebyggelse mot øst 
og sørøst. Planområdets vestlige del består av en skråning ned mot Fanavegen, Bybanen og 
småhusbebyggelse i Skjoldstølen. 
 
Planinitiativet legger opp til en todeling av tomten, hvor uteoppholds- og trafikkareal holdes 
adskilt mellom bebyggelsen. Det legges opp til varierte størrelser på boenheter over alle 
plan, og parkering løses i byggets underetasje.  
 
Tomten har i dag tett vegetasjon og vil gjennom etablering av ny bebyggelse få et åpnere 
preg. Fjerning av noe vegetasjon vil medføre bedre solforhold for omkringliggende 
bebyggelse. Eksisterende bygg på tomta er totalskadet etter brann. Vegetasjonsbelte mot 
Osbanen vil beholdes for å opprettholde en buffersone mellom veg og bebyggelse.  
 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. 
Se mottakerliste nedenfor. 
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1. Forslagsstillers planinitiativ
Forslagsstiller ønsker å bygge boliger i form av leiligheter med privat og felles
uteoppholdsareal, og nødvendig infrastruktur i planområdet. Planområdet ligger på et platå
ovenfor Fanavegen, med småhusbebyggelse i nord og nordøst, og blokkbebyggelse mot øst
og sørøst. Planområdets vestlige del består av en skråning ned mot Fanavegen, Bybanen og
småhusbebyggelse i Skjoldstølen.

Planinitiativet legger opp til en todeling av tomten, hvor uteoppholds- og trafikkareal holdes
adskilt mellom bebyggelsen. Det legges opp til varierte størrelser på boenheter over alle
plan, og parkering løses i byggets underetasje.

Tomten har i dag tett vegetasjon og vil gjennom etablering av ny bebyggelse få et åpnere
preg. Fjerning av noe vegetasjon vil medføre bedre solforhold for omkringliggende
bebyggelse. Eksisterende bygg på tomta er totalskadet etter brann. Vegetasjonsbelte mot
Osbanen vil beholdes for å opprettholde en buffersone mellom veg og bebyggelse.
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Adkomst løses gjennom bruk av eksisterende adkomstvei til området, og omgjøres til gatetun 
gjennom borettslaget. 
 
2. Premisser for planarbeidet 
 
2.1 Arealformål 
Planinitiativet legger opp til en fortetting i eksisterende småhusbebyggelsesområde. Det 
legges opp til konsentrert boligbebyggelse på tomta i form av ett leilighetsbygg/lavblokk.  
 
2.2 Byform og arkitektur 
Gjeldende arkitektur- og byformingspolitikk skal være premissgiver for planlegging og den 
arkitektoniske utformingen. Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i 
byen skal prioriteres. 
 
2.2.1 Bebyggelsesstruktur 
Innsendte tegninger viser at prosjektet legger opp til utarbeidelse av ett leilighetsbygg med 
maksimalt 14 boenheter. Prosjektet viser en tilpasning til eksisterende terreng med noe 
nedtrapping i retning Fanavegen. Bebyggelsens karakter med oppstykking av volum er gjort 
bevist for å tilpasse seg omkringliggende bebyggelse på en god måte. 
 
I uttale til oppstartsmøte har Byarkitekten uttalt følgende angående struktur: 
 

• Vi vil oppfordre prosjektet å se på muligheten for å dele bygningsmassen i to 
volum, da vi tror dette vil innpasse seg landskapet bedre og at bygningene ikke vil 
fremstå som et for stort volum. Byarkitekten tror at to oppdelte volumer med 
avstand mellom vil gi bedre bomiljø og mer luft mellom enhetene og være bedre 
tilpasset omgivelsene 

• Kan man forbinde de to delene med en eller to broer/lette «svalganger» for å 
opprettholde planforslagets heisbruk? Dette resulterer kanskje å ta vekk en 
leilighet eller to. Men dette er også i tråd med planforums tilbakemelding om at: 
«Antall boenheter må vurderes ut fra krav til kvalitet og mengde uteoppholdsareal, 
og trafikkbelastning på adkomstveg» 

• Ved overnevnte justering av grep kan man se på muligheten med å «rette opp» 
fremste(vestligste) bygningsvolum slik at det går mer parallelt med kotene. På 
denne måten kan man muligens gi mer lys og luft til «bakre» bygningsvolum hvis 
dette trekkes lengre nordøst på tomten?» 

 
Vår vurdering av tiltaket er at selv om prosjektet på dette stadiet viser til gode grep, bør det 
ses på muligheter for oppdeling av bygget for å sikre at blant annet krav til uteoppholdsareal i 
KPA2018 ivaretas.  
 
2.2.2 Byggehøyder og grad av utnytting 
Planinitiativet legger opp til ny bebyggelse over 3-4 plan med en skissert øvre høyde på kote 
75,90. Skissert høyde er godt tilpasset omkringliggende bebyggelse. Planlagt 
utnyttelsesgrad er på 65.7 %-BRA (1811m2 av 2755 totalt). 
 
Bygningsmassens volum slik den foreligger per nå gir et greit utgangspunkt for videre 
planarbeid. Det må likevel ses på muligheten for å utarbeide alternativ med blant annet noe 

Adkomst løses gjennom bruk av eksisterende adkomstvei til området, og omgjøres til gatetun
gjennom borettslaget.

2. Premisser for planarbeidet
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Planinitiativet legger opp til en fortetting i eksisterende småhusbebyggelsesområde. Det
legges opp til konsentrert boligbebyggelse på tomta i form av ett leilighetsbygg/lavblokk.

2.2 Byform og arkitektur
Gjeldende arkitektur- og byformingspolitikk skal være premissgiver for planlegging og den
arkitektoniske utformingen. Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i
byen skal prioriteres.

2.2.1 Bebyggelsesstruktur
Innsendte tegninger viser at prosjektet legger opp til utarbeidelse av ett leilighetsbygg med
maksimalt 14 boenheter. Prosjektet viser en tilpasning til eksisterende terreng med noe
nedtrapping i retning Fanavegen. Bebyggelsens karakter med oppstykking av volum er gjort
bevist for å tilpasse seg omkringliggende bebyggelse på en god måte.

I uttale til oppstartsmøte har Byarkitekten uttalt følgende angående struktur:

• Vi vil oppfordre prosjektet å se på muligheten for å dele bygningsmassen i to
volum, da vi tror dette vil innpasse seg landskapet bedre og at bygningene ikke vil
fremstå som et for stort volum. Byarkitekten tror at to oppdelte volumer med
avstand mellom vil gi bedre bomiljø og mer luft mellom enhetene og være bedre
tilpasset omgivelsene

• Kan man forbinde de to delene med en eller to broer/lette «sva/ganger» for å
opprettholde planforslagets heisbruk? Dette resulterer kanskje å ta vekk en
leilighet eller to. Men dette er også i tråd med planforums tilbakemelding om at:
«Antall boenheter må vurderes ut fra krav til kvalitet og mengde uteoppholdsareal,
og trafikkbelastning på adkomstveg»

• Ved overnevnte justering av grep kan man se på muligheten med å «rette opp»
fremste(vestligste) bygningsvolum slik at det går mer parallelt med kotene. På
denne måten kan man muligens gi mer lys og luft til «bakre» bygningsvolum hvis
dette trekkes lengre nordøst på tomten?»

Vår vurdering av tiltaket er at selv om prosjektet på dette stadiet viser til gode grep, bør det
ses på muligheter for oppdeling av bygget for å sikre at blant annet krav til uteoppholdsareal i
KPA2018 ivaretas.

2.2.2 Byggehøyder og grad av utnytting
Planinitiativet legger opp til ny bebyggelse over 3-4 plan med en skissert øvre høyde på kote
75,90. Skissert høyde er godt tilpasset omkringliggende bebyggelse. Planlagt
utnyttelsesgrad er på 65.7 %-BRA (1811m2av 2755 totalt).

Bygningsmassens volum slik den foreligger per nå gir et greit utgangspunkt for videre
planarbeid. Det må likevel ses på muligheten for å utarbeide alternativ med blant annet noe
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mindre arealfotavtrykk og høyde for å sikre at kvalitet på uteoppholdsarealer er 
tilfredsstillende iht. kvalitetskrav i KPA.  
Utnyttelsesgrad, høyder og antall boenheter må ses i sammenheng med bokvalitet. 
 
2.2.3 Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og 
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 
 
2.3 Bokvalitet og uteoppholdsarealer 
Kvalitet på uteoppholdsarealer må være i tråd med de krav som stilles i KPA. Det må ses på 
om planlagt uteoppholdsareal er tilfredsstillende for bruk.  
Planinitiativet viser uteoppholdsarealer løst delvis på bakkeplan og delvis på tak, og ut ifra 
beregningsgrunnlaget oppfyller disse minstekravet til m2 uteoppholdsareal iht. KPA. 
 
Likevel er deler av arealet som beregningsgrunnlaget for MUA vist på tak/flate i 
bygningsmassens skyggeside. Vi kan ikke se, ut ifra planinitiativet, at kvalitetskravene til 
uteoppholdsareal er tilstrekkelig løst her.  
 
Byarkitekten har uttalt følgende: 
 

• Uteoppholdsarealene som nå dannes på taket av parkeringen på det 
konseptskissen kaller «bakside» vurderer Byarkitekten nettopp som en bakside 
med skyggefulle og dermed dårlige og lite egnede uteoppholdsarealer (se 
sol/skyggediagram) 

• Vi savner en mer detaljert og høydesatt landskapsplan som viser potensialt i de 
ulike utearealene, og anbefaler et godt og nært samarbeid med landskapsarkitekt 
i justering av plangrepet for maksimal tilpasning av plangrepet med forankring i 
landskapet. Mål gjerne opp annen verdifull vegetasjon og terreng for maksimal 
utnyttelse av dette. Det kan gjøre prosjektet bedre og også billigere da man 
utnytter det man har og trenger å tilføre mindre nytt. 

 
Vår vurdering er at det bør ses på alternative måter å løse oppdelingen av uteoppholdsareal 
på, og anbefaler samtidig at ovennevnt uttale fra byarkitekten tas til følge i videre planarbeid. 
I tillegg anbefaler vi at man går i dialog med borettslaget om evt. Oppkjøp av deler av 
uteoppholdsareal som diskutert under møtet. 
 
2.4 Grønnstruktur og landskap 
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen. 
Sammenhengende blå og grønn infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 
fortettingsområdene, for å ivareta og legge til rette for naturmangfold, klimatilpasning og 
trivelige uteområder. 
 
Viser her også til uttale fra Byarkitekten, som sier følgende: 

• Konseptskissen» (snittet) til venstre på side 2 viser eksisterende «naturkolle» som 
en viktig ressurs i situasjonen.  

• Byarkitekten vil anbefale å utforske muligheten for å innlemme/bevare kollen i 
større grad inn det prosjektet kaller «framsiden», som vil gi verdifulle 
uteoppholdsarealer med både sitt terreng og vegetasjon og i forhold til solforhold. 

mindre arealfotavtrykk og høyde for å sikre at kvalitet på uteoppholdsarealer er
tilfredsstillende iht. kvalitetskrav i KPA.
Utnyttelsesgrad, høyder og antall boenheter må ses i sammenheng med bokvalitet.

2.2.3 Byrom og møteplasser
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen.

2.3 Bokvalitet og uteoppholdsarealer
Kvalitet på uteoppholdsarealer må være i tråd med de krav som stilles i KPA. Det må ses på
om planlagt uteoppholdsareal er tilfredsstillende for bruk.
Planinitiativet viser uteoppholdsarealer løst delvis på bakkeplan og delvis på tak, og ut ifra
beregningsgrunnlaget oppfyller disse minstekravet til m2uteoppholdsareal iht. KPA.

Likevel er deler av arealet som beregningsgrunnlaget for MUA vist på tak/flate i
bygningsmassens skyggeside. Vi kan ikke se, ut ifra planinitiativet, at kvalitetskravene til
uteoppholdsareal er tilstrekkelig løst her.

Byarkitekten har uttalt følgende:

• Uteoppholdsarealene som nå dannes på taket av parkeringen på det
konseptskissen kaller «bakside» vurderer Byarkitekten nettopp som en bakside
med skyggefulle og dermed dårlige og lite egnede uteoppholdsarealer (se
sol/skyggediagram)

• Vi savner en mer detaljert og høydesatt landskapsplan som viser potensialt i de
ulike utearealene, og anbefaler et godt og nært samarbeid med landskapsarkitekt
i justering av plangrepet for maksimal tilpasning av plangrepet med forankring i
landskapet. Mål gjerne opp annen verdifull vegetasjon og terreng for maksimal
utnyttelse av dette. Det kan gjøre prosjektet bedre og også billigere da man
utnytter det man har og trenger å tilføre mindre nytt.

Vår vurdering er at det bør ses på alternative måter å løse oppdelingen av uteoppholdsareal
på, og anbefaler samtidig at ovennevnt uttale fra byarkitekten tas til følge i videre planarbeid.
I tillegg anbefaler vi at man går i dialog med borettslaget om evt. Oppkjøp av deler av
uteoppholdsareal som diskutert under møtet.

2.4 Grønnstruktur og landskap
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen.
Sammenhengende blå og grønn infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i
fortettingsområdene, for å ivareta og legge til rette for naturmangfold, klimatilpasning og
trivelige uteområder.

Viser her også til uttale fra Byarkitekten, som sier følgende:
• Konseptskissen» (snittet) til venstre på side 2 viser eksisterende «naturkolle» som

en viktig ressurs i situasjonen.
• Byarkitekten vil anbefale å utforske muligheten for å innlemme/bevare kollen i

større grad inn det prosjektet kaller «framsiden», som vil gi verdifulle
uteoppholdsarealer med både sitt terreng og vegetasjon og i forhold til solforhold.
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Hvis bygningsmassen i øst trekkes lengre mot nord og legges inntil kollen tror vi 
at bygningsmassen også vil ligge bedre i terrenget ved å stikke opp bak denne. 

 
Vi anbefaler at det gjøres en vurdering av Byarkitektens forslag i videre planarbeid 
 
2.4.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven 
 
2.5 Samferdsel, herunder parkering 
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående 
skal prioriteres. 
 
2.5.1 Adkomst 
 
Planinitiativet legger opp til at eksisterende adkomst gjennom borettslag. I den forbindelse 
vises det til at denne utformes som gatetun slik at man bevarer trafikksikkerhet for myke 
trafikanter. Denne benyttes i dag av småhusbebyggelsen som planområdet er en del av. En 
adkomst her vil øke trafikkmengden noe. 
 
Det er vedlagt en trafikkanalyse til planinitiativet som viser alternative adkomstløsninger. 
Disse legger opp til utarbeidelse av nye traseer som vil kreve inngrep i både ubebygd 
skogsområde og grøntareal.  
 
Etter en helhetlig vurdering av de ulike alternativene støtter vi opp om adkomstløsning via 
eksisterende vei, med forbehold om at trafikksikkerhet ikke forringes. Om det er ønskelig å 
etablere deler av adkomstvei som gatetun som skissert i trafikkanalyse, må det ses på 
hvordan en eventuell løsning gjennom skilting kan håndheves.  
 
Videre viser VLFK til at krysset mellom Fanavegen og Lille Skjolddalen har god nok kapasitet 
i forhold til ønsket utbygging. 
 
2.5.2 Parkering 
Bør legges opp til noe lavere parkeringsdekning enn fremvist. En dekning på 1.0 er i 
overkant av hva som er nødvendig for et prosjekt i et fortettingsområde med gode koblinger 
til målpunkt som kollektiv, service, skole, barnehage m.m. Vår anbefaling er at man ser på en 
parkeringsdekning rundt 0,6 p-plasser pr. 100m2.  
Under møtet ble det også diskutert om å se på muligheter for å slå sammen parkering med 
borettslaget, og vår anbefaling er at det gjøres en vurdering av om dette er hensiktsmessig.  
 
2.6 Støy 
Planområdet ligger i delvis rød og gul støysone. Det må vises til hvilke eventuelle 
støydempende tiltak som skal gjøres. Det bør utarbeides en støyrapport frem til 1.gangs 
behandling. 
 
 

Hvis bygningsmassen i øst trekkes lengre mot nord og legges inntil kollen tror vi
at bygningsmassen også vil ligge bedre i terrenget ved å stikke opp bak denne.

Vi anbefaler at det gjøres en vurdering av Byarkitektens forslag i videre planarbeid

2.4.1 Biologisk mangfold
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven

2.5 Samferdsel, herunder parkering
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående
skal prioriteres.

2.5.1 Adkomst

Planinitiativet legger opp til at eksisterende adkomst gjennom borettslag. I den forbindelse
vises det til at denne utformes som gatetun slik at man bevarer trafikksikkerhet for myke
trafikanter. Denne benyttes i dag av småhusbebyggelsen som planområdet er en del av. En
adkomst her vil øke trafikkmengden noe.

Det er vedlagt en trafikkanalyse til planinitiativet som viser alternative adkomstløsninger.
Disse legger opp til utarbeidelse av nye traseer som vil kreve inngrep i både ubebygd
skogsområde og grøntareal.

Etter en helhetlig vurdering av de ulike alternativene støtter vi opp om adkomstløsning via
eksisterende vei, med forbehold om at trafikksikkerhet ikke forringes. Om det er ønskelig å
etablere deler av adkomstvei som gatetun som skissert i trafikkanalyse, må det ses på
hvordan en eventuell løsning gjennom skilting kan håndheves.

Videre viser VLFK til at krysset mellom Fanavegen og Lille Skjolddalen har god nok kapasitet
i forhold til ønsket utbygging.

2.5.2 Parkering
Bør legges opp til noe lavere parkeringsdekning enn fremvist. En dekning på 1.0 er i
overkant av hva som er nødvendig for et prosjekt i et fortettingsområde med gode koblinger
til målpunkt som kollektiv, service, skole, barnehage m.m. Vår anbefaling er at man ser på en
parkeringsdekning rundt 0,6 p-plasser pr. 100m2.
Under møtet ble det også diskutert om å se på muligheter for å slå sammen parkering med
borettslaget, og vår anbefaling er at det gjøres en vurdering av om dette er hensiktsmessig.

2.6 Støy
Planområdet ligger i delvis rød og gul støysone. Det må vises til hvilke eventuelle
støydempende tiltak som skal gjøres. Det bør utarbeides en støyrapport frem til 1.gangs
behandling.
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2.7 Barn og unge 
2.7.1 Skole og barnehage 
Skolekapasitet, barnehagedekning og skolevei skal vurderes. 
Fana bydel har tilfredsstillende skolekapasitet. 
Fana bydel har tilfredsstillende barnehagedekning. 
Se gjeldende skolebruksplan og barnehagebruksplan. 
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen 2021–2030, vedtatt 22.09.2021. 
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 
 
2.7.2 Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser skal ivaretas og kommenteres. 
Det er ikke behov for å gjennomføre en barnetråkkregistrering, 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. 
 
2.8 Kulturminner og kulturmiljø 
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas, og konsekvenser 
for eventuelle kulturminner skal vurderes. Kulturminnestrategien Identitet med særpreg skal 
legges til grunn. 
 
2.9 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. 
 
2.10 Levekår og folkehelse 
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse og levekår. 
 
Det skal redegjøres for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng 
med omgivelsene. 
 
2.11 Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering 
Overvann skal håndteres lokalt. Det må utarbeides VA-rammeplan. VA-rammeplanen skal 
være komplett og det skal foreligge positive uttalelse fra VA-etaten før planforslaget sendes 
til 1. gangs behandling. 
 
2.12 Renovasjon 
Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og i minst mulig grad 
beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom. 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 skal redegjøres for avfallshåndtering gjennom utarbeidelse av en renovasjonsteknisk 

2.7 Barn og unge
2.7.1 Skole og barnehage
Skolekapasitet, barnehagedekning og skolevei skal vurderes.
Fana bydel har tilfredsstillende skolekapasitet.
Fana bydel har tilfredsstillende barnehagedekning.
Se gjeldende skolebruksplan og barnehagebruksplan.
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen 2021-2030, vedtatt 22.09.2021.
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016-2030, yedtatt 14.12.2016.

2.7.2 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser skal ivaretas og kommenteres.
Det er ikke behov for å gjennomføre en barnetråkkregistrering, 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.

2.8 Kulturminner og kulturmiljø
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas, og konsekvenser
for eventuelle kulturminner skal vurderes. Kulturminnestrategien Identitet med særpreg skal
legges til grunn.

2.9 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.

2.10 Levekär og folkehelse
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for
folkehelse og levekår.

Det skal redegjøres for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng
med omgivelsene.

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

2.12 Renovasjon
Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og i minst mulig grad
beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom. 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 skal redegjøres for avfallshåndtering gjennom utarbeidelse av en renovasjonsteknisk
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plan (RTP) basert på BIRs veileder. Det anbefales tidlig dialog med BIR, og at RTP sendes 
til uttale hos BIR før 1. gangs behandling.  
 
2.13 Energi og klima 
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere 
energibruk og klimagassutslipp. 
 
Det skal utarbeides klimagassberegning i henhold til kommunens veileder for 
klimagassberegninger. Ved nybygg som til sammen utgjør mer enn mer enn 1000 m2 skal 
det utarbeides en helhetlig klimagassberegning med referansebygg før 1. gangs behandling. 
Klimagassberegningen skal oppdateres før sluttbehandling ved endringer. 
 
2.14 Terrenginngrep og massebalanse 
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer, 
fyllinger og murer. 
 
Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for 
behandling og trafikksikker transport. 
 
3. Medvirkning 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 
 
4. Rapporter og Utredninger 
4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 
 

Tema/dokument Ansvarlig Krav/veiledning 
Stedsanalyse Forslagsstiller Veileder for innledende stedsanalyse Error! 

Hyperlink reference not valid. 
Renovasjonsteknisk plan 
(RTP) 

Forslagsstiller BIRs veileder 
Kommunens kravspesifikasjon 

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

VA-rammeplan Forslagsstiller VA-etatens nettside 
Kommunens kravspesifikasjon 

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

plan (RTP) basert på BIRs veileder. Det anbefales tidlig dialog med BIR, og at RTP sendes
til uttale hos BIR før 1. gangs behandling.

2.13 Energi og klima
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere
energibruk og klimagassutslipp.

Det skal utarbeides klimagassberegning i henhold til kommunens veileder for
klimagassberegninger. Ved nybygg som til sammen utgjør mer enn mer enn 1000 m2skal
det utarbeides en helhetlig klimagassberegning med referansebygg før 1. gangs behandling.
Klimagassberegningen skal oppdateres før sluttbehandling ved endringer.

2.14 Terrenginngrep og massebalanse
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer,
fyllinger og murer.

Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for
behandling og trafikksikker transport.

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

4. Rapporter og Utredninger
4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:

Tema/dokument Ansvarlig Krav/veiledning
Stedsanalyse Forslagsstiller Veileder for innledende stedsanalyse Error!

Hyperlink reference not valid.
Renovasjonsteknisk plan Forslagsstiller BIRs veileder
(RTP) Kommunens kravspesifikasjon

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

VA-rammeplan Forslagsstiller VA-etatens nettside
Kommunens kravspesifikasjon

Klimagassberegning Forslagsstiller Veileder for klimagassberegninger

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger.

4.2 Konsekvensutredning (KU)
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.
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5. Kart og planavgrensning 
5.1 Planavgrensning 
Foreløpig tilbakemelding fra GIS: 
 
«Her kommer en foreløpig tilbakemelding fra gis. En mer nøyaktig tilbakemelding kan vi først 
gi når vi har en digital plangrense dvs. SOSI-fil. 
 

• Ser at det stort sett følger eiendomsgrensene. Det ser bra ut. Vær obs på at en av 
eiendomsgrensene har dårlig kvalitet. Anbefaler at det sjekkes ut om det er behov 
for å måle denne opp o.l. tidlig i planprosessen (rosa linje på vedlagte kartutsnitt). 

• Vær obs på at det innenfor planområdet ligger et areal som er avsatt til midlertidig 
bygge- og anleggsområde i plan 62870000. Her bør dere undersøke om det er 
behov for dette arealet eller ei. Dersom det fremdeles er behov for midlertidig 
bygge- og anleggsområde her så bør det også i denne planen avsettes til dette.» 

 
Kartutsnitt som viser usikker eiendomsgrense: 

 
 
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid kunngjøres 
og varsles. Eksisterende hensynssone i KPA videreføres. 
 
5.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell: 
Fana, gnr. 40 bnr. 71 mfl. Mårdalen.  
 

5. Kart og planavgrensning
5.1 Planavgrensning
Foreløpig tilbakemelding fra GIS:

«Her kommer en foreløpig tilbakemelding fra gis. En mer nøyaktig tilbakemelding kan vi først
gi når vi har en digital plangrense dvs. SOSI-fil.

• Ser at det stort sett følger eiendomsgrensene. Det ser bra ut. Vær obs på at en av
eiendomsgrensene har dårlig kvalitet. Anbefaler at det sjekkes ut om det er behov
for å måle denne opp o.l. tidlig i planprosessen (rosa linje på vedlagte kartutsnitt).

• Vær obs på at det innenfor planområdet ligger et areal som er avsatt til midlertidig
bygge- og anleggsområde i plan 62870000. Her bør dere undersøke om det er
behov for dette arealet eller ei. Dersom det fremdeles er behov for midlertidig
bygge- og anleggsområde her så bør det også i denne planen avsettes til dette.»

. . . .

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid kunngjøres
og varsles. Eksisterende hensynssone i KPA videreføres.

5.2 Planbetegnelse
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell:
Fana, gnr. 40 bnr. 71 mfl. Mårdalen.
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5.3 Kartgrunnlag 
GIS har gitt følgende tilbakemelding angående eiendomsgrenser: 
 

• «Ser at det stort sett følger eiendomsgrensene. Det ser bra ut. Vær obs på at en av 
eiendomsgrensene har dårlig kvalitet. Anbefaler at det sjekkes ut om det er behov 
for å måle denne opp o.l. tidlig i planprosesen.» 
 

Se figur under pkt.5.1 som viser eiendomsgrense av dårlig kvalitet 
 
5.4 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. 
 
6. Konklusjon 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 
 
• Adkomstløsning og regulering av felles privat vei 
• Antall boenheter vurderes etter mengde og kvalitet på uteoppholdsareal 
• Se på en løsning for renovasjon og muligheter for å utvide plangrensen noe på 

borettslaget sin eiendom mtp. uteoppholdsareal o.l. 
 

6.1 Fremdrift 
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Ansvarlig Frist Krav/veiledning 
Kunngjøring 
planoppstart 

Forslagsstiller 6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Veileder private planforslag  

Innsending av 
merknader 

Forslagsstiller 2 uker etter 
merknadsfrist 

Veileder private planforslag  

Arbeidsmøter Forslagsstiller 
bestiller 

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

Innlevering 1. 
gangs behandling 

Forslagsstiller 1 år etter 
oppstartsmøtet 

Jf. gebyrregulativet 

1. gangs 
behandling 

Plan- og 
bygningsetaten 

12 ukers 
behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 
6.2 Dialog 
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. 
 

5.3 Kartgrunnlag
GIS har gitt følgende tilbakemelding angående eiendomsgrenser:

• «Ser at det stort sett følger eiendomsgrensene. Det ser bra ut. Vær obs på at en av
eiendomsgrensene har dårlig kvalitet. Anbefaler at det sjekkes ut om det er behov
for å måle denne opp o.l. tidlig i planprosesen.»

Se figur under pkt.5.1 som viser eiendomsgrense av dårlig kvalitet

5.4 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.

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

• Adkomstløsning og regulering av felles privat vei
• Antall boenheter vurderes etter mengde og kvalitet på uteoppholdsareal
• Se på en løsning for renovasjon og muligheter for å utvide plangrensen noe på

borettslaget sin eiendom mtp. uteoppholdsareal o.l.

6.1 Fremdrift
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes:

Oppgave Ansvarlig Frist Krav/veiledning
Kunngjøring Forslagsstiller 6 md. etter Veileder private planforslag
planoppstart oppstartsmøtet
Innsending av Forslagsstiller 2 uker etter Veileder private planforslag
merknader merknadsfrist
Arbeidsmøter Forslagsstiller Etterbehov Veileder private planforslag

bestiller Materiale og agenda for møtet
avtales med saksbehandler.
Materiale skal sendes inn senest to
uker før møtet avholdes.

Innlevering 1. Forslagsstiller 1 är etter Jf. gebyrregulativet
gangs behandling oppstartsmøtet
1. gangs Plan- og 12 ukers Jf. pbl $12-11
behandling bygningsetaten behandlingsfrist

6.2 Dialog
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 saksbehandler kontaktes på telefon 40810957, eller e-post 
Tommi.Wiik@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, referer til saksnummer PLAN-2022/20672. 
 
Med hilsen 
Plan- og bygningsetaten 
 

 
 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 
 
Kopi til: 
 
 
 

Tommi Markus Wiik 
Tittel 

Multiconsult Norge AS, Postboks 265 Skøyen, 0213 OSLO 

VIKTIG INFORMASJON

Fagkyndighet

Kart- og plangrunnleiKommunens 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.

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

Gebyr

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.

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

Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon 40810957, eller e-post
Tommi.Wiik@bergen.kommune.no.

Ved videre kontakt i denne sak, referer til saksnummer PLAN-2022/20672.

Med hilsen
Plan- og bygningsetaten

Tommi Markus Wiik
Tittel

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Multiconsult Norge AS, Postboks 265 Skøyen, 0213 OSLO
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