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1. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 
Boligformål, ca. 220-250 nye boenheter totalt 20 000 m² bebyggelse 
 
2. PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
Det er den 12.03.2020 avholdt et veiledningsmøte for eiendommen der forslagstiller og 
plankonsulent deltok. I referat fra møtet fremkommer bl.a. 

 Bebyggelsen bør plasseres slik at flest mulig boliger får utsikt mot øst og det store      
landskapsrommet  

 Plangrensen ble foreslått mot Sandsliåsen/Sandslivegen og mot Flyplassvegen 
 Barnehageformål bør vurderes  

 
Det vises for øvrig til referat fra møtet registrert i sak 202002298. 
 
Oppstart planarbeid tas alltid opp i etatens ledergruppe. Konklusjonen i møtet: 
 



Bergen kommune.    Saksnr. 202132972/7 

 
Side 2 av 12 

Oppstart planarbeid anbefales. Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid:  
Før planoppstart skal innledende klimagassberegning vurdere rehabilitering/ombruk av 
eksisterende bebyggelse, og eventuell resirkulering av bygningsmaterialer  

 Alternativ rehabilitering (ombruk) v/s nybygg skal settes opp som et reelt 
sammenligningsgrunnlag for de to alternativene  

 Sosial infrastruktur. Barnehage skal vurderes innen planområdet  
 Utbyggingsomfanget må tilpasses oppdatert stedsanalyse og gjeldende kvalitetskrav 

i KPA. 
 

3. AREALFORMÅL 
Bolig 
 
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.  
 
Byarkitekten anbefalte bl.a. følgende prioriteringer gjennom planarbeidet: 
Bergen kommunes arkitekturstrategi skal legges til grunn i forhold til variasjon og 
helhetskarakter. Dersom området skal bygges ut over tid og flere arkitekter skal utvikle 
bebyggelsen er det viktig at gode prinsipper og retningslinjer sikres gjennom 
formingsveileder. 
 
Utforming og plassering av bebyggelsen skal tilrettelegge for interessante romforløp og 
romlige opplevelse. Grønne byrom skal videreutvikles innen planområdet. Menneskelig skala, 
inngangspartier og første etasje skal vies særlig oppmerksomhet.  
 
Byarkitekten ber om at det settes fokus på alternative boformer og sosial bærekraftige 
nabolag. Hvordan fellesrom inngår i bebyggelsen har innvirkning på sosiale fellesskap. 
 
Den grønne byen, høye miljøambisjoner, samt gjenbruk av materialer skal ha høy prioritet.  
Det skal velges helhetlige energi- og klimaløsninger. Bygningsmassen bør utformes med 
fleksibilitet og 50 års tidshorisont. Miljøvennlige materialer som gir et godt inneklima bør 
være i fokus.   
  
Robuste, åpne overvannsløsninger, grønne tak eller vegger, urban dyrkning, vegetasjon og 
trær i byrommene og felles uteoppholdsareal skal tillegges vekt.  
 
Det vises for øvrig til uttalelsen fra Byarkitekten i sin helhet som følger vedlagt. 
 
Byplan anbefaler at det tilrettelegges for møter med Byarkitekten tidlig i planprosessen med 
mål om å komme frem til et omforent plangrep.  
 
Bebyggelsesstruktur 
Det er innsendt Stedsanalyse og mulighetsstudie som viser hvordan bebyggelsen planlegges 
plassert innenfor eiendommen. Vi etterlyser fremdeles hvordan planområdet skal knytte seg 
til omgivelsene, herunder grønne arealer på østsiden av planområdet.  
 
Plankonsulent informerte om at plangrepet tar utgangspunkt i eksisterende situasjon med 
hotellets ruvende bygningskropp mot sør og vedtatt plan for boligbebyggelse i Sandsliåsen 
mot vest. Planområdet er åpnet mot øst og nord. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien
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Figur 1: forslag til arealdisponering på eiendommen 
 
Byggehøyder og grad av utnytting 
Stedsanalysen viser at eksisterende bebyggelse er på kote +63,8. Ny bebyggelse planlegges 
plassert på kote +54 mot Sandsliåsen, og trappe seg ned mot grønndraget fra +54,50 og 
+47,00. Det planlegges at det laveste nivået får tilførte masser, noe som ble frarådet i 
veiledningsmøtet. 
 

 
Figur 2: snitt nivå forelått bebyggelse 
 
Godkjent plan for gnr. 116 bnr. 160 Sandsliåsen 57 har kotehøyde (GH) +74,9, og +75,4. Det 
høyeste bygget har beliggenhet rett vest for planområdet.  Planforslag for Sandsliåsen 59 som 
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nå er på høring har godkjent kotehøyde +75,7 og avtrappes i mot sør til +65,8.  Clarion Hotell 
Edvard Grieg som ligger rett sør for eiendommen har maks kote +77. 
 

  
Figur 3: Sol- og skyggeillustrasjon planområde for nylig vedtatt plan Sandsliåsen 57. 
 
Byplan har ikke tatt endelig stilling til foreslått plangrep herunder plassering og høyder.  
I planarbeidet bør skyggevirkning for planområdet fra Sandsliåsen 57 undersøkes. Figur 3 
viser sol/skygge illustrasjoner som fulgte planforslaget for Sandsliåsen 57 ved behandling og 
vedtak i Bystyret. Området planlegges utbygget i den nærmeste fremtid.  
 
Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og 
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 
 
Plankonsulent opplyse om at det er ønskelig å opprettholde gatesnittet langs Sandslivegen 
som er innarbeidet i nærliggende planer og planforslag.  
 
Planarbeidet må ha oppmerksomhet på gaterommet langs Sandsliåsen, slik at det blir 
attraktivt å ferdes der som fotgjenger og syklist. Det bør også legges vekt på overgangen 
mellom offentlig gate og privat uteoppholdsareal. Det vises til Byarkitektens innspill om 
møteplasser internt i planområdet. Området mellom planområdet og hotellet er utfordrende 
slik det fremstår i dag. Det bør fremgå i planforslaget fremtidig situasjon nord for området.  
 
Bokvalitet og uteoppholdsarealer 
Plan- og bygningsetaten viser til at sammenhengende uteoppholdsarealer med tilstrekkelige 
solforhold skal vektlegges i planarbeidet. Arealene bør tilrettelegges for alle aldersgrupper, 
være gode møteplasser, ha med innslag av trær, grønnstruktur, lekeplasser og sittegrupper.  
 
Byarkitekten, Bymiljøetaten, Byantikvaren samt Klimaetaten har kommet med innspill i 
forkant av oppstartsmøtet i tillegg til deltakelse i møtet. Innspillene følger som vedlegg.  
 
Grønnstruktur og landskap 
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen. 
Sammenhengende blå og grønn infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 
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fortettingsområdene, for å ivareta og legge til rette for naturmangfold, klimatilpasning og 
trivelige uteområder. 
 
Friluftsliv 
Steinsvikdalen, tilgrensende planområdet mot øst, er kartlagt som et viktig leke- og 
rekreasjonsområde. Det er ingen forbindelser til dette friluftsområdet fra planområdet grunnet 
bratt terreng. Like nordøst for planområdet går det en gruset tursti inn i friluftsområdet. For å 
sikre tilkomstmulighet til friluftsområdet for beboerne, bør det ses på muligheter for å etablere 
en gangforbindelse fra boligområdet til grusstien. 
 
Helt sørøst i planområdet ser det ut til å gå en sti. Denne og ev. andre stier må kartlegges og 
ivaretas i planarbeidet. 
 
Terrengtilpasning 
Ettersom dagens terreng er terrassert, med opptil 10 m høydeforskjell i den østre delen, er en 
viktig del av planarbeidet å sikre god terrengtilpasning. Planforslaget legger opp til 
tilbakefylling av masser for å redusere høydeforskjellene, og det foreslås en tredeling av 
planområdet med terrassering. Vi bemerker at det må sikres god terrengtilpasning mot 
eksisterende grøntareal i øst, og at hverken utfylling eller fyllingsfot må berøre grøntarealet. 
 
Vegetasjonsetablering/overvannshåndtering 
Det er bør legges til rette for vegetasjonsetablering og åpen overvannshåndtering i 
planområdet. Parkeringskjeller bør legges under bebyggelsen, slik at det kan sikres gode 
muligheter for vegetasjon og fordrøyning/infiltrasjon. I vedlagte skisser er det nevnt at det 
skal legges til rette for etablering av store trær. Dette er positivt og vil bidra til å forankre 
boligområdet med tilstøtende naturområde. 
 
Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven 
 
Natur og friluftsliv 
Naturmangfold  
Planområdet ligger på en ås mellom to grøntområder. For å ivareta det biologiske mangfoldet 
og bidra til et godt samspill mellom natur og bebyggelse, bør det være et stort fokus på å 
bevare og tilføre blågrønne elementer innen planområdet. Dette vil også bidra til 
overvannshåndtering i tråd med prinsippet fra KDP overvann som sier at 
Overvannshåndtering skal om mulig og hensiktsmessig løses slik at arealet også kan brukes 
til lek, rekreasjon og parkmessig innslag i bebygde områder. Kollen nord i planområdet 
består av barskog på høy bonitet dominert av furu, og bør av hensyn til det biologiske 
mangfoldet avsettes til grønnstruktur. Videre bør det vurderes om bebyggelsen kan ha 
vegetasjonskledde tak.  
 
Samferdsel, herunder parkering 
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal 
prioriteres. 
 
Mobilitet og trafikk 
Bymiljøetaten er vegmyndighet for alle kommunale vegområder. Omsøkte eiendom har sin 
adkomst til kommunal veg Sandsliåsen. 
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Oppgradering av Sandsliåsen er regulert i plan ID 65340000 for eiendom 116/160. 
Sandsliåsen er regulert som tofelts kjøreveg (6,0m) med sykkelfelt (1,5 m) på begge sider av 
kjørevegen, samt fortau (2,5-4,0 m) på begge sider adskilt med rabatt (1,0m).  Planen er 
vedtatt i 2020 og har fått rekkefølgekrav for både oppgradering av den kommunale vegen, 
etablering av snarveg/ sti til bybanestopp mm. Per dags dato er oppgradering av vegnettet ikke 
realisert.  
 
I tillegg reguleres resterende veiarealer fra krysset Sandslikroken til fremtidig rundkjøring i 
Sandslivegen, med tofelts kjøreveg (6,7m), med sykkelfelt (1,5m) på begge sider av 
kjørevegen, samt fortau (2,5m) i pågående planarbeid for Petedalsmyra Plan-ID 66450000. 
Endringer i planforslaget vedr. justert plangrense og andre trafikale endringer etter offentlig 
ettersyn er i disse dager på begrenset høring: https://www.asplanviak.no/kunngjoringer 
Det må påregnes rekkefølgekrav i forbindelse med oppgradering av vegnettet i Sandsliåsen.  
 
I behandling av Plan-ID 65340000 ble det lagt vekt på etablering av gode sammenhengende 
trafikksikre gang- og sykkelveger til/fra planområdet og skoler, kollektivholdeplass, 
friområder. Plan-ID 65340000 har også redusert antall avkjørsler som bryter gang- og 
sykkelnett. Dette planarbeidet må ha samme mål. Det bør for eksempel vurderes hvordan 
myke trafikanter kan ferdes til gang/sykkel-bro og kollektiv-tilbudet på Flyplassvegen. 
 
Bymiljøetaten ber om at i omsøkte planarbeidet vurderes behov for ytterlige utbedring av 
vegnett med fokus for myke trafikanter. En slik vurdering/ analyse kan medføre behov for 
utvidelse av plangrense. Det forutsettes at det ikke reguleres nye avkjørsler. Vi anbefaler at 
det vurderes å stenge eksisterende avkjørsel for eiendommen i sør og regulere ny adkomst via 
eksisterende avkjørsel for naboeiendom i nord, 116/205. 
 
Trafikal situasjon rundt varelevering og renovasjon bør vurderes tidlig i planprosessen for å 
finne fram til trafikksikre og arealeffektive løsninger. 
 
Barn og unge 
Skole og barnehage 
Skolekapasitet, barnehagedekning og skolevei skal vurderes. 
Ytrebygda bydel har tilfredsstillende skolekapasitet. 
Ytrebygda 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. 
 
Det er under utbygging, nylig godkjente planer, og planarbeid under utvikling i nærheten av 
planområdet. Byplan anbefalte på veiledningsmøte for samme eiendom at det undersøkes om 
det bør etableres barnehage innenfor planområdet. Byplan anbefaler i den forbindelse at 
forslagstiller/plankonsulent kontakter BBSI - byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, 
Seksjon for strategi, utvikling og utredning (SUU) BBSI i planer v/Lill Hindenes (barnehage 
og skole) og Carl-Christian Stenrud (idrett).  
 
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. 
 

https://www.asplanviak.no/kunngjoringer
http://www3.bergen.kommune.no/bksak/
http://www.barnetrakk.no/


Bergen kommune.    Saksnr. 202132972/7 

 
Side 7 av 12 

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. 
 
Det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon som skal være forelagt Byantikvaren for 
uttalelse før planforslaget sendes til 1. gangs behandling. 
 
I tråd med kulturminnestrategien Mål 2 ønsker Byantikvaren at transformasjon av 
eksisterende bygningsmasse blir vurdert.  
 
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. 
 
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. 
 
Vlfk påpekte koblinger gående og syklende. I dag er det vanskelig å ta seg frem i området. 
Gode koblinger også mot turnettverket må løses i planarbeidet.  
 
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. 
 
Tilbakemelding fra VA-etaten og ledningskart legges ved referatet. 
 
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 utarbeides RTP i henhold til RTV. RTP her bør legge opp til stasjonært bossug for 
flest mulig fraksjoner, også for tekstil.  
  
Energi og klima 
Jf. KPA § 18. Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for 
å minimere energibruk og klimagassutslipp. 
 
Det er mottatt klimagassberegner i forkant av oppstartsmøtet. Beregningene har vært 
gjennomgått internt og tilsendt Klimaetaten for gjennomsyn.  
 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/kulturminnestrategien
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Byplan
Det skal utarbeides klimagassberegning i henhold til kommunens veileder for
klimagassberegninger. Ved valg mellom riving og bevaring skal det utarbeides to helhetlige
klimagassberegninger før 1. gangs behandling. En beregning som viser alternativ med å
bevare og rehabilitere bebyggelsen, og en beregning som viser riving av eksisterende
bebyggelse og nybygg. Beregningene skal sammenlignes, og det må redegjøres for hvilke
vurderinger som er gjort med tanke på bevaring av bygg. Klimagassberegningene skal
oppdateres før sluttbehandling ved endringer.

Innenfor foreslått planområde (i nordvest) er det skog av høy bonitet. Dersom dette skal
bygges ned, skal klimagassberegningen inneholde vesentlige naturinngrep.

I etterkant av oppstartsmøtet er det avtalt møte om omfanget av klimagassberegning. Møtet
skal avholdes den 14. februar. Det skrives referat fra møtet. Klimagassberegningen skal
oppdateres før sluttbehandling ved endringer.

Det vises førøvrig til uttalelse fra Klimaetaten som følger som vedlegg.

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.

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

5. RAPPORTEROG UTREDNINGER
Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:

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

Levert til oppstartsmøtet
Renovasjonsteknisk plan
(RTP)

Forslagsstiller BIRs veileder
Kommunens kravspesifikasjon

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

Kulturminnedokumentasjon Forslagsstiller Byantikvarens veileder
Kommunens kravspesifikasjon

VA-rammeplan Forslagsstiller VA-etatens nettside
Kommunens kravspesifikasjon

Klimagassberegning Forslagsstiller Veileder for klimagassberegninger

Støy Forslagstiller

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger.

Konsekvensutredning (KU)
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/vann-og-avlop/arbeid-pa-vannog-avlopsnett/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
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6. REGULERINGSBESTEMMELSER 
Rekkefølgekrav 
Gjennomføring 
Bymiljøetaten har kommet med følgende innspill: Vi anbefaler at det stilles rekkefølgekrav 
tilsvarende som for plan 65340000. «Ytrebygda gnr. 116, bnr 160, Sandsliåsen»: 
Tiltak utenfor planområdet: 
-  Før det gis igangsettingstillatelse, skal rundkjøring Sandslivegen/Sandsliåsen være 
gjennomført eller sikret gjennomført. 
-  Før det gis midlertidig brukstillatelse, skal veianlegg i Sandsliåsen, regulert i plan nr. 
65340000, være gjennomført eller sikret gjennomført. Dette gjelder følgende tiltak i plan nr. 
65340000: 

 
- Med sikret gjennomført anses rekkefølgekravet som oppfylt dersom utbygger har inngått 
utbyggingsavtale med Bergen kommune  
   og/eller Vestland fylkeskommune om gjennomføring av tiltakene.  

Det må påregnes rekkefølgekrav vedrørende sammenhengende fortau og sykkelfelt fra 
planområdet og frem til kryss Sandsliåsen/Sandslivegen, tilsvarende som andre planer og 
planforslag i området. 

Utbyggingsavtaler 
Det må påregnes at det vil bli inngått utbyggingsavtaler.  
 
7. KART OG PLANAVGRENSNING 
Planavgrensning 
 

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid kunngjøres 
og varsles. 
 
Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell: 
Ytrebygda, gnr.116 bnr.195 mfl. Sandsliåsen Utbygging  
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Kartgrunnlag 

 
 
Tilbakemelding fra GIS: 
Plangrensen ser ok ut, men vurder om hele avkjørselen i nord bør tas med. Nå vil den bli 
oppstykket. Er frisikten godt nok i varetatt? Vær også obs på overlapp med planforslag 
YTREBYGDA. GNR 116 BNR 212, SANDSLIÅSEN. 70380000.  
 
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. 
 
8. KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 Forslagstiller oppgrader klimagassberegning før oppstart planarbeid 
Forslagstiller avklarer omfanget av endringene med plan- og bygningsetaten  
Møte med kommunene avtales så raskt som mulig 

 
 
Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få den forelagt for bystyret 
for endelig avgjørelse, jf. pbl §§ 12-3 og 12-8. 
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9. FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 
Avtalte oppfølgings- og avklaringspunkter 
 
 Oppgave/tema Ansvarlig Frist 
A Revisjon av klimagassberegninger Forslagstiller Møte avtalt 14. 

februar 
    

 
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 

 
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. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/kunngjoring-av-oppstart
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/arbeidsmote
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/arbeidsmote
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
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VIKTIG INFORMASJON 
 
Kart- og plangrunnlag Kommunens reguleringsplaner er tilgjengelige i digitalt planregister: 

arealplaner.no 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) 
bestilles gjennom Infoland Ambita. 

Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 
Veileder private planforslag på etatens nettsider. Det vises spesielt til 
Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 

Fagkyndighet Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Det forutsettes at 
plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 

Krav til framdrift 
 

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter 
gjennomført oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må 
avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett 
planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter gjennomført oppstartsmøte. Det 
påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. Videre avsluttes saken dersom 
revidert planforslag ikke er mottatt innen 6 måneder etter høringsfristens 
utløp. 

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 111, eller e-post 
Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202132972. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Gudrun Stefansdottir - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Sandsliåsen 46 Utbygging AS, Postboks 13 Øvre Ullern, 0311 OSLO 

  
 
Vedlegg: 
Uttalelse fra Bergen Vann 
Uttalelse fra Byarkitekten 
Uttalelse fra Bymiljøetaten 
 

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/innsending-av-forslag-til-planprogram
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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