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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 
Det er i forkant av møtet mottatt skisseprosjekt og forhåndsinformasjon til 

oppstartsmøtet. Kort oppsummert er formålet med prosjektet: 

• Å fortette to tomter med familieboliger, ca. 12 enheter.  

• Utbedre tilkomsten fra hovedvei. 

 

2.0 KONKLUSJON 

2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Forespørsel om oppstart av planarbeid sammen med innsendte prinsippskisser ble 

lagt frem i etatens planforum den 05.12.17.  

Følgende konklusjon ble fattet: 

Oppstart anbefales med bakgrunn i: 

•  Kort avstand til bybanestopp og skoler 

•  Fortettingen er i samsvar med forslag til ny KPA.  

•  Planene må bearbeides med sikte på mer moderate terrenginngrep, bedre   

tilpasning til omgivelser og bygningsmiljø.  
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•  Det skal foreligge stedsanalyse i forbindelse med melding av oppstart. 

 

Fagetaten er positiv til oppstart av planarbeid. Viktige tema i planarbeidet vil 

blant annet være terrengbehandling, uteoppholdsareal og bebyggelse. Begrunnelse 

for valg av høyder, volum og landskapstilpasning skal baseres på stedsanalysen. 

Det vises til punkt 4.3 Stedsanalyse. Vi anbefaler at det jobbes med plassering av 

bebyggelse med hensyn til arealet på «baksiden» av bebyggelsen. Hvis dette 

arealet skal benyttes som inngangsparti til boliger må det sikres gode 

utearealkvaliteter. 

 

En stedsanalyse skal si noe om stedets egenart, viktige strukturer og hensyn som 

karakteriserer stedet: 

- Landskap og topografi både i en større områdeskala og innenfor planområdet.  

- Tilkomst til viktige målpunkt, og ev. potensial for nye forbindelser (stier o.l.) til 

ulike mål må kartlegges.  

- Grønnstruktur/natur- og biologisk mangfold 

- Vei og trafikk/adkomst/infrastruktur/parkeringsløsninger  

- Terrenginngrep/skjæringer(massebalanse) 

- Naboforhold 

- Kulturminner/kulturmiljø/historisk veifar (f. eks eldre murer) 

- Volumer/bygningshøyder/bygningskarakter/bebyggelsesstruktur. 

- Det konkrete planområdet sin sammenheng med eksisterende og mulig fremtidig 

arealbruk på naboeiendommer 

 

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

Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. 

 

 

3.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) 

3.1.1 Gjeldende plan 

Bergen 2030 vedtatt i Bergen bystyre 240615, sak 164-15. 

 
 

3.2 Kommuneplanens arealdel (KPA) 

3.2.1 Gjeldende plan 

        Plan-ID 60910000. Kommuneplanens arealdel 2010-2021.  

        I kraft 24.04.13. 

 

 
3.2.2 Plan under arbeid 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026. Oppstart kunngjort 30.08.2015. 
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3.3 Reguleringsplaner, detaljregulering 

3.3.1 Gjeldende planer 

 
3.3.2 Planer under arbeid i nærheten 

Plan-ID 62800000 Fana. Gnr. 40, Bnr. 189 m.fl., Fanavegen 46-50 

 

Plan-ID 64910000 Fana. Gnr. 40, Bnr. 378 m.fl., Stølsflaten 

 

Plan-ID 65250000 Fana. Gnr. 40, Bnr. 530 m.fl., Hjortevegen 

 

3.4 Temaplaner 

3.4.1 Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011 

3.4.2 Barnehagebruksplan 2016-2030 Rett bygg på rett sted til rett tid 

3.4.3 Forvaltningsplan for byfjellene sør 

3.4.4 Forvaltningsplan for vassdrag 

3.4.5 Grønn strategi, Klima- og energihandlingsplan for Bergen, 2016 

3.4.6 Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen kommune 

3.4.7 Skolebruksplanen for 2016-2030 

3.4.8 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 

3.4.9 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 – 2017 

 
 

 

3.5 Rapporter 

3.5.1 Gangveger til bybanen, Nesttun – Rådal 
 

3.6 Politiske vedtak 

3.6.1 Interpellasjon nr. 29 vedrørende trafikksikre skoler i Bergen vedtatt i 

Bergen bystyre 210916, sak 203/16 
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4.0 FAGETATENS KOMMENTARER  

Med fokus på tema der fagetaten har konkrete krav eller anbefalinger, er skeptisk, eller 

tema som krever utredninger eller avklaringer. 

For mer generelle krav, vises til etatens kravspesifikasjon. 

4.1 Generelle betraktninger 

Det er oversendt konseptskisse og beskrivelse av området i forkant av møtet. Vi 

har ikke vurdert alle momentene i prinsippskissene, men er positive til 

familieboliger i form av leiligheter over to etasjer. Videre er det viktig med god 

terrengtilpasning av bebyggelsen og sikre gode rom mellom bebyggelsen og 

skrent.  

 

Føringene for hvilke volum og byggehøyder som kan aksepteres (utnyttelsesgrad) 

må begrunnes ut fra en stedsanalyse, og da særlig hvordan det kan oppnås gode 

kvaliteter på uteoppholdsareal. 

 

Det ble i oppstartsmøtet informert om at det ønskes å se mot krav i forslag til ny 

KPA. Fagetaten er positiv til dette. Vi understreker at det må være konsekvent 

hvilken KPA en ser til for å oppfylle de ulike kravene til overordnet plan. 

Samtidig må det tas forbehold om at denne planen ikke er vedtatt i skrivende 

stund. 

  

4.2 Formål 
(egnethet, gjeldende planer) 

Området er i kommuneplanens arealdel 2010-2021 regulert til bebyggelse og 

anlegg, og planens formål er i h.h.t. overordnet plan. I gjeldende reguleringsplan 

er området regulert til frittliggende eneboligbebyggelse på inntil 2 etasjer. 

Gjeldende reguleringsplan for området er Fana, gnr 40 bnr 7, Skjold (plan-ID: 

30350000) fra 1956. Reguleringsplanen består av en bebyggelsesplan med 

eneboliger, rekkehus, felles lekeområde, samt vegtilkomst. 

 

I byfortettingssoner skal det legges spesiell vekt på tilrettelegging for 

familieboliger. Det vises til § 9 i forslag til ny KPA, om krav til bolig og 

boligkvalitet samt retningslinjer. 

 

Områdebetraktninger 

4.3 Stedsanalyse 

Det vises til konklusjon fra planforum i punkt 2.1 om at det skal utarbeides en 

stedsanalyse som skal vedlegges plansakens varsel om oppstart. 

 

En stedsanalyse skal si noe om stedets egenart, viktige strukturer og hensyn som 

karakteriserer stedet: 

- Landskap og topografi både i en større områdeskala og innenfor planområdet. 

Tilkomst til viktige målpunkt, og ev. potensial for nye forbindelser (stier o.l.) til 

ulike mål må kartlegges.  

- Grønnstruktur/natur- og biologisk mangfold 

- Vei og trafikk/adkomst/infrastruktur/parkeringsløsninger  

- Terrenginngrep/skjæringer(massebalanse) 

- Naboforhold 

- Kulturminner/kulturmiljø/historisk veifar (f. eks eldre murer) 

- Volumer/bygningshøyder/bygningskarakter/bebyggelsesstruktur. 
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- Det konkrete planområdet sin sammenheng med eksisterende og mulig fremtidig 

arealbruk på naboeiendommer 

 

Stedsanalysen bør være en illustrerende beskrivelse med kart/illustrasjoner som 

viser sammensetningen av områdets karakter og planforslagets 

innvirkninger/konsekvenser. Det må fremgå hvordan tenkt utbygging vil ta nytte 

av muligheter, reagere på begrensninger og minimalisere potensielle 

konflikter/virkninger. Fagetaten anbefaler at det illustreres ulike former for 

bebyggelse som kan innpasses i henhold til stedsanalysen. 

 

I stedsanalysen skal det blant annet fremgå begrunnelse for valg av høyder, volum 

og landskapstilpasning. Det skal også her ses på rommet og overgangen fra 

terreng i bakkant av den planlagte bebyggelsen. Arealet for stedsanalysen skal 

avgrenses slik at forbindelser til ulike målpunkt som skoleveg og gangforbindelser 

inkluderes.  

 

Veileder for byromsanalyse kan benyttes i utarbeidelsen, og det anbefales at 

symbolbruken i tegnforklaringen benyttes i materialet.  

 

https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/tema/kommuneplanens-arealdel-2016 
 
 

Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 

4.4 Bebyggelse og byform 

Type bebyggelse innenfor området er eneboliger og rekkehus. Vest for 

planområdet, nær Skjold bybanestopp, er det oppført noen leilighetsbygg, og to 

reguleringsplaner under arbeid i området foreslår leilighetsbygg. 

 

Bebyggelsesstrukturen må ses i sammenheng med strukturen til eksisterende 

bebyggelse, jf. punkt 4.3. 

 
 

4.5 Arkitektur, estetikk og kvalitet 
(form, struktur, funksjon, uttrykk, forholdet til stedet/landskapet/strøkskarakteren) 

Det er i prinsippskissen vist til at det ønskes å benytte tremateriale på fasadene, 

med tydelige brudd i fasadene, som forsterkes av en variasjon i fargevalg av 

enhetene. Det vises også til en løsning hvor bebyggelsen trappes ned på sidene, 

samt at den øverste etasjen i den midtre delen har inntrukne og skråstilte etasjer, 

som bidrar til at bygningskroppen virker mindre massiv. Fagetaten er positiv til 

dette. 

 

Nye tiltak, bygninger og anlegg skal tilfredsstille kravene vedrørende byforming 

og arkitektur som følger av punkt 6 i bestemmelsene til KPA 2010. Nye tiltak bør 

gjenspeile sin tid, og gjennom nyskapning og tilpasning være en berikelse for det 

lokale bygningsmiljø. Videre vises til føringene som følger av Bergen kommunes 

Arkitektur- og byformingsprogram vedtatt i Bergen bystyre 2. mai 2011. 

Se også bestemmelsene i forslag til ny KPA. 
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4.6 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 
(gjeldende planer, presedens) 
KPA2010 åpner for en differensiert utnyttelse mellom 60 % og 200 % BRA langs 

de store kollektivårene, der man i tillegg til kollektivdekning og sykkelstier tar 

hensyn til områdets kvaliteter.  

 

I forslag til ny KPA ligger området i byfortettingssone (sone 2). Arealer innen 

denne sonen skal videreutvikles som boligområder med bymessig karakter.  

 

Når det gjelder byggehøyder skal dette sees i sammenheng med omkringliggende 

omgivelser, og en vurdering av dette skal fremgå av stedsanalysen jf. punkt 4.3 og 

punkt 26.3 i forslag til ny KPA. 

 

Det må i planarbeidet fokuseres på god strøkstilpasning. Økt tomteutnytting skal 

ikke medføre uheldige landskapsinngrep, stort tap av utsikt eller tap av solforhold 

for naboer og omkringliggende bebyggelse. 
 

4.7 Energiløsninger 
(fjernvarme, passivhus, plusshus, takform, beliggenhet) 

Forslagsstiller utfordres til å legge opp til fremtidsrettete løsninger som gjerne går 

ut over de krav som følger av gjeldende lovverk, i den hensikt å redusere 

energiforbruket til et minimum. 
 

Grønnstruktur og landskap 

4.8 Biologisk mangfold 

Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Vurderingen skal inngå i 

planbeskrivelsen. 

 

Det vises også til punkt 11 i bestemmelsene til KPA 2010,og punkt 10 i forslag til 

bestemmelser til ny KPA. 
 

 

4.9 Friluftsliv 
(dagens bruk, potensial, stier, grøntkorridor) 

Arealet befinner seg i et etablert boligområde, og benyttes ikke til friluftsliv. 

Ved Skjoldtun barnehage, ca. 430 m nordvest for planområdet, ligger et større 

grøntområde med lekeplass og grusbane for fotball. Området er kartlagt som et 

svært viktig friluftsområde. Et lignende grøntområde som er kartlagt som et viktig 

friluftsområde ligger ca. 300 m sørøst for planområdet. 

 

Dagens bruk og potensial for forbindelser til ulike mål må kartlegges jf. punkt 4.3.  

 

4.10 Landskap 
(naturlandskap, hoveddrag) 

Det anbefales å ivareta mindre landskapselement som kan bidra til kvalitet på 

utearealet. En landskapsanalyse skal inngå i stedsanalysen. 

 

4.11 Terrengbehandling/massebalanse 
(sprengningslinjer) 

Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres.  

Massebalanse dokumenteres og eventuelt over- eller underskudd oppgis i m³. 
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4.12 Uteoppholdsarealer 
(felles, privat, mengde, kvalitet) 

Det vises til kvalitetskravene som følger av punkt 10 i bestemmelsene til KPA 

2010, jf. punkt 14 i forslaget til bestemmelser til ny KPA. Det må dokumenteres 

at kravene tilfredsstilles. 

 

Naturelement som trær, vegetasjon og grøntareal o.l. anbefales sikret etablert. Det 

anbefales også å ev. videreføre aktuelle naturelementer for å gi gode kvaliteter på 

uteoppholdsareal. 

 

I gjeldende kommuneplan er det krav til minimum 7 m
2
 pr boenhet for andre bygg 

med 4 eller flere boenheter. Når det gjelder fellesareal er det krav til minimum 30 

m
2
 utenfor senterområder for blokkbebyggelse. 

 

I forslag til ny KPA er arealkravene for fortettingssone følgende: Det skal 

etableres minimum 40 m
2
 uteoppholdsareal pr. boenhet. Minimum 15 m

2 
skal 

etableres som felles uteoppholdsareal. Minimum 25 m
2 

skal ligge på terreng, eller 

på opparbeidet dekke jfr. 2f.  

 

Minimum 20 % av boenhetene skal ha direkte tilgang til uteareal på bakken, og 

disse skal ha bruksareal på minimum 80 m
2
. 

 
 

Samferdsel 

4.13 Trafikk  
(sikkerhet, fremkommelighet, veistandard, adkomst, stigning, kollektivtilgjengelighet) 

Planområdet får adkomst fra Hjortevegen. Det er gjennom planarbeidet tenkt å 

rydde opp i avkjørselssituasjonen fra Apeltunvegen med tanke på frisikt. 

 

Uttalelse fra Bymiljøetaten: 

Planområdet har sin adkomst til kommunal veg Hjortevegen, som har høyt ÅDT 

og dårlig tilbud for myke trafikanter. Kommunale vegmyndigheter har fått mange 

klager om at eksisterende fortau er ganske smale og oppleves utrygge. I 

forbindelse med reguleringsplan for Fanavegen 46- 50, jfr. Plan-ID 62800000, har 

vegmyndigheter bedt om å stille krav for utvidelse av fortau på strekning mellom 

Fanavegen og Dyrhaugen v/Spar i bredde minst 3,5 meter med rekkverk mot 

kjørebane. Dvs., at status endres fra offentlig fortau til gang- og sykkelveg. 

 

Bymiljøetaten mener at det bør reguleres tilsvarende løsning videre. Dette 

medfører utvidelse av planområde slik at Hjortevegen inntil vegkryss med 

Dyrhaugen v/Spar inngår i planavgrensning. Dette er nødvendig for å omregulere 

dagens fortau til gang- og sykkelveg. Antall avkjørsler som vil krysse gang- og 

sykkelveg må reduseres. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det skal være 

en klar forutsetning om at krav for utforming av vegkryss mellom privat og 

kommunal veg Hjortevegen, særlig frisikt, blir oppfylt. 

 

Gang- og sykkelveg skal både reguleres og ferdigstilles med veggrunn av 

utbygger. Dette er et nødvendig rekkefølgekrav for å sikre myke trafikanter. 

 

 

 



Bergen kommune. Byutvikling   Saksnr. 201738156/6 

 

Side 8 av 15 

 

4.14 Gang- og sykkeltrafikk 
(skoleveg, snarveier til kollektiv, tverrsnitt, sykkelparkering) 

Det må gjøres rede for tilkomst til ulike målpunkt i en trafikkanalyse som skal 

inngå i planbeskrivelsen. 
 

4.15 Parkering 
(behov, norm, kantparkering, soneparkering) 

Parkeringsdekningen skal i utgangspunktet være i henhold til 

parkeringsbestemmelsene P4, jf. punkt 15 i bestemmelsene til KPA 2010. Da 

området anses å ligge i rimelig avstand til bybanen, anbefales det å vurdere en 

lavere dekning. I det videre planarbeidet bør imidlertid forslaget til bestemmelser 

til ny KPA legges til grunn (0,6 – 1,2 plasser pr. 100 m
2
 BRA). Parkering skal i 

hovedsak være under bakken. 

 

Det må tilrettelegges for ladepunkt for el-bil for hver p-plass. 

 

Forslag til ny KPA:  

o Det er krav til 2,5 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m
2
.  

o § 17.6 Bolig med 4 boenheter eller mer skal ha særlig tyverisikker 

sykkelparkering. For større boligkomplekser gjelder dette også for 

gjesteparkering. 

o § 17.9 Bilparkering: Min 10 % av beregnede plasser skal være 

reservert for bevegelseshemmede. Dette gjelder også ved parkering 

til boligområder med mer enn 8 boliger. 
 

Barn og unge 

4.16 Skole og barnehage 
(kapasitet, behov for nye tomter) 

Skal kommenteres i alle saker.  

 

Det må gjøres rede for dekningsgraden for barnehage og skole. Det må tas hensyn 

til barn og unges interesser, spesielt med tanke på skoleveg og uteareal. 

 

Det vises til barnehagebruksplan 2016-2030 «Rett bygg på rett sted til rett tid». 

Planen ble vedtatt i desember 2016.  

For byrådet er det et mål at flest mulige skal få barnehageplass i nærheten av der 

de bor eller arbeider. Basert på de senere års dekningsgrad, søkertall og opptak, 

anslås behovsprosent i Bergen kommune (alle byområder) å være på 93 %. I 

planen foreslår byrådet tiltak for perioden 2016 – 2020 med sikte på å 

opprettholde dagens behovsprosent for Bergen kommune. 

 

Link til politisk sak barnehagebruksplan: 

www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2016/BEBY/2016490924-

6412291.pdf 

 

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

16.6.2016, sak 164-16. 
 

 

4.17 Barn og unges interesser 
(barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) 

Skal kommenteres i alle saker. 

For info vedrørende barnetråkk; se http://www.barnetrakk.no/ 
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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. Vurderingen skal inngå i planbeskrivelsen. 
 

Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

4.18 Kulturminner 
(enkeltobjekter, bygninger, anlegg, steingard, vegfar, teknisk, industrielt, automatisk fredete kulturminner, bygrunn) 

Uttalelse fra Byantikvaren: 

 

Minner om at det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon etter malen på vår 

hjemmeside: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/10835 

 

Da dette sannsynligvis blir en «frimerkeplan» må også bebyggelsen i nærheten av 

planområdet inngå i dokumentasjonen. I tillegg skal det utarbeides en 

rivedokumentasjon av byggene som ønskes revet før vi tar stilling til riving. 

Malen for dette er også på hjemmesiden. Det er i dette tilfellet sannsynligvis nok 

med å oppfylle punkt 3 og 4 dersom ikke opplysningene en finner der gjør det 

nødvendig med ytterligere dokumentasjon.  Ut over dette viser vi til de generelle 

føringene i gjeldende KPA punkt 6 og 12 om terrengtilpassing og arkitektur, form, 

volum, fasade, skala og materialbruk. 

 
 

4.19 Kulturmiljøer 
(områder hvor kulturminner inngår i en større helhet; bygningsmiljøer) 

Det vises til punkt 12 i bestemmelsene til både KPA 2010 og foreliggende forslag 

til ny KPA. 

 

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

 

Risiko og sårbarhet 

4.20 Risiko og sårbarhet (ROS) 
(særlige ROS-tema, jf. bestemmelse i KPA) 

Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA 2010, jf. punkt 19 i forslaget til 

bestemmelser til ny KPA.  

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

 

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

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

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

4.21 Forurensning 
(luft, grunn, vann) 

Gjeldende forskrifter må overholdes. For gnr. 40 bnr. 531 er en oljetank registrert 

på aktsomhetskartet av brannvesenet. 
 

4.22 Støy 
 (sone, type skjerming) 

Planområdet ligger utenfor støysonene i forslag til ny KPA. 
 

4.23 Geotekniske forhold 
(ras, skred, fundamentering) 

Må vurderes. Se figur 1 med utsnitt av helningskart. 
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Figur 1: Helningskart over området. 
 

4.24 Flom 

Må vurderes. 
 

 

4.25 Lokalklima 
(inversjon, vind, sol) 

Må vurderes. 
 

Nærmiljø 

4.26 Naboforhold 
(sol, utsikt, innsyn, støy) 

Konsekvenser skal utredes.. Det er viktig å illustrere hvordan ny bebyggelse vil 

fremstå, og om den vil få konsekvenser for eksisterende bebyggelse. 
 

4.27 Levekår 
(leilighetsstørrelser, bokvalitet, min.løsninger, avbøtende tiltak) 

Planområdet ligger i levekårssone 30 Skjold. 

Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.0 (best) til 10.0 (dårligst) er 4.9. 
 

 
 

 

4.28 Tilføre nærmiljøet nye/forbedrede kvaliteter 

Det skal i forbindelse med planprosjektet gis noe positivt tilbake til nærmiljøet. 

Dette kan blant annet være i form av grønnstruktur, trafikksikringstiltak og gang- 

og sykkelforbindelser. I skisseprosjektet vises det til et halvoffentlig gatetun og 

felleshus/sykkelverksted, noe fagetaten synes er positivt. 
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4.29 Bygge- og anleggsperioden 
(støy, trafikksikkerhet, riggområde) 

Det bør allerede tidlig i prosessen ses på både begrensninger og muligheter hva 

gjelder rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden. 
 

Helse 

4.30 Universell utforming 
(stigning, boenheter) 

Kravene som følger av TEK17 og Norsk Standard 11005:2011 Universell 

utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, gjelder. 
 

Kommunaltekniske anlegg 

4.31 Vann og avløp, overvannshåndtering 
(uttalelse fra VA-etaten) 

Uttalelse fra vann og avløpsetaten: 

Det oversendes et VA ledningskart som viser kommunalt ledningsanlegg i 

området. Kommunalt ledningsanlegg er merket med k, og deler av privat 

ledningsanlegg merket med p. Det gjøres oppmerksom på at kartet er veiledende. 

Eksisterende bygg på eiendommen er tilknyttet kommunalt vann og spillvann.  

 

Dersom det ikke er kapasitet på eksisterende privat ledningsnett må dette 

oppdimensjoneres ved en eventuell utvidelse av boenheter. 

Overvannet skal håndteres lokalt. 

 

Det må utarbeides VA-rammeplan. 

For krav til hva som skal dokumenteres i VA-rammeplanen, vises til: 
https://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. 
 

4.32 Renovasjon 
(løsning, lokalisering) 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Dersom bosset skal 

hentes på tomten bør eventuelle utfordringer mht. nedgravde container og 

henteproblematikk mht. offentlig veg avklares tidlig i prosessen. Forslag bør 

utarbeides i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått 

plassering skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. 
 

Reguleringsbestemmelser 

4.33 Rekkefølgekrav 
(aktuelle, sannsynlige) 

Gang- og sykkelveg skal både reguleres og ferdigstilles med veggrunn av 

utbygger. 

 

Generelt vurderes rimeligheten av rekkefølgekrav i løpet av planprosessen. 

 
 

4.34 Utbyggingsavtaler 
(pågående arbeid) 

Der rekkefølgekrav legger til rette for det, vil det være mulighet for å inngå 

utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. 

 

Det er ikke vurdert behov for utbyggingsavtale på dette tidspunkt. 
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Kart 

4.35 Eiendomsforhold 
(uklare grenser, eierforhold, kartforretning) 

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

prosessen og fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå 

med veiledning i dette arbeidet. 

 

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

Det er i forbindelse med bestillingen vist et forslag til avgrensning av 

planområdet, hvor eiendommene gnr. 40 bnr. 531 og 537 er inkludert, samt 

vegforbindelsen til Hjortevegen. Det er her tatt med areal for å utbedre frisikten. 

Forslag til planavgrensning må utvides slik at den tar med seg areal til gang- og 

sykkelveg jf., uttalelse fra Bymiljøetaten. 

 

Videre er det viktig å se plangrensen opp mot de pågående plansakene og andre 

gjeldende planer i området. 

 

Ber om at sosi-fil oversendes for kontroll før oppstart kunngjøres. 

 

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

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

 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) 

bestilles gjennom https://infoland.ambita.com/#/. 
 

 

4.36 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Fana, gnr 40 bnr 531 m. fl., Hjortevegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID (tildeles 

etter kunngjøring planoppstart) 
 
 

Fremdrift 

4.37 Kunngjøring planoppstart  
(ev. avklaringer før planoppstart) 

Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart planarbeid 

kunngjøres. 

 

Før kunngjøring planoppstart, se etatens nettsider. 

Notatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen 

med de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. 

Aktuelle høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste på nett. Det er særlig 

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

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

registrert i Bergen kommunes saks- og GISsystemer. 
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4.38 Undervegsmøte 
(underlag til undervegsmøte) 

For bestilling av undervegsmøte, se etatens nettsider. 

Undervegsmøtet er et viktig møte i planprosessen. Følgende forhold blir tatt opp: 

• Uttalelser og merknader til planoppstart 

• Hovedproblemstillinger 

• Plangrep 

• Medvirkning 

• Planmateriell til 1. gangs behandling 

• Fremdrift 

 

For å sikre et konstruktivt møte, er det viktig at det innsendes nødvendig underlag 

(enkle kart/skisser) som belyser hovedproblemstillingene og viser forslag til valg 

av plangrep. Det skal ikke utarbeides/innsendes detaljerte kart/tegninger på dette 

stadiet i planprosessen. 

 

Alt materiell som skal legges til grunn for møte, må være fagetaten i hende senest 

1 uke før møte skal avholdes. 
 

 

4.39 Saksbehandlingstid 
(jf. Pbl §§ 12-10 og 12-12) 

Som en konsekvens av Pbl 12-10, tredje ledd og 12-12, første ledd skal 

planforslaget i prinsippet være avklart før saken legges ut til offentlig ettersyn. 

Dette fordrer at planforslaget leveres mest mulig komplett og i samsvar med 

føringer som følger av overordnet plan, herunder kommuneplanens arealdel. 

Alternativt må det påregnes lenger saksbehandlingstid i forbindelse med 

2.gangsbehandlingen, også ut over de seks tilleggsukene som fremgår av Pbl 12-

10, tredje ledd. 
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5.0 UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER 

5.1 Statlige planretningslinjer/Rikspolitiske retningslinjer 

5.1.1 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 

5.1.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 

5.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 
 

5.2 Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer  

5.2.1 Arealpolitiske retningslinjer 

5.2.2 Regional plan for attraktive senter i Hordaland 

 

 

6.0 PLANMATERIELL TIL 1. GANGS BEHANDLING 

Alt planmateriell skal utarbeides av fagkyndige, og være i samsvar med etatens 

kravspesifikasjon.  

Et komplett reguleringsplanforslag skal bestå av følgende materiell, oversendes samlet: 

 

6.1  Plankart  

6.2  Reguleringsbestemmelser  

6.3  Planbeskrivelse  

6.4  Merknadsskjema  

6.5  Merknadskart  

6.6  Illustrasjonsplan  

6.7  Snitt og oppriss  

6.8  Sol- og skyggeillustrasjoner  

6.9  Fotomontasje / perspektiv  

6.10  VA-rammeplan  

6.11  Lengde- og tverrprofiler veg  

6.12  Kulturminnedokumentasjon  

6.13  Stedsanalyse   

6.14  ROS-analyse  

6.15  Gebyrgrunnlag  

 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere dokumentasjon/ 

endringer, men prinsippet er at all dokumentasjon som vurderes nødvendig for å belyse 

de ulike sidene ved planforslaget, skal inngå før materiellet kan sies å være komplett. 
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_________________________________________________________________________ 

 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Oppstartsmøte I henhold til plan- og bygningslovens (Pbl) § 12-8 er det krav om avholdt 

oppstartsmøte før planoppstart kunngjøres. Fagetatens tilbakemelding etter 

oppstartsmøte utgjør etatens foreløpige vurderinger basert på opplysninger som 

forelå på møtetidspunktet, eventuelt er det inntatt avklaringer gjort i etterkant 

av møtet. 
 

Eventuelt nytt  

oppstartsmøte 

 

 

 

 

Fagkyndighet  

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. 
 

Pbl krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dette forutsetter 

bl.a. at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse. 
  

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. 
 

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

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

undervegsmøte. 
 

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

nettsider. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert 

gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøtet og ett underveismøte betales samlet, 

jf. gebyrregulativets § 2-5. 

__________________________________________________________________________________ 
 

For eventuelle spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 55 56 54 48, eller e-post 

Kathrine.Tellebon@bergen.kommune.no. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201408832. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Kathrine Tellebon - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Webu 2 AS, Megardsvegen 1, 7320 FANNREM 

  

 

Vedlegg: 
Kart VA-ledninger  
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