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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 

Bolig, næring og offentlig torg. Boliger foreslås som karrébebyggelse med felles 

uteoppholdsarealer mot stille side. 

 

Saken er fremlagt etatens ledere som konkluderte: 

Oppstart anbefales.  

Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med saken:  

• Områdereguleringsplan Paradis Plan-ID 60760000 legges til grunn for 

planarbeidet. KPA2018 legges til grunn for støy.  

• Offentlig torg o_T1 må utformes i samråd med Bymiljøetaten.  

• Felt S2, S3, o_T1, og o_KV6 må tilpasses pågående planarbeid for Tunvegen 

Plan-ID 65020000, og plangrensen ved oppstart må ta med fylkesvegen langs 

de aktuelle områdene.  

• Det må før varsling av planoppstart avklares om det er behov for regulering 

under grunnen i tilknytning til S6.  
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2.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

2.1 Arealformål 

 Bolig, næring og offentlig torg. Planområdet er «hjertet» på Paradis.  

 

Det foreslår konsept med byhus/boliger over flere etasjer og høy første etasje med 

næring. Forslagsstiller ser for seg muligheten for å eie hele huset kombinert med utleie 

av næring og deler av boligarealet. 

 

2.2 Byform og arkitektur 

Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen, med tilhørende 8 prinsipp for 

arkitektonisk utforming av bygg og byrom skal legges til grunn for det videre arbeidet.  

 

Nyskapende og variert arkitektur skal bidra til en vakker, særpreget, inkluderende og 

 grønn by. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. 

 

Skala og tilpasning til eksisterende villabebyggelse og grønnstruktur er viktig 

premissgiver for planarbeidet. Ny bebyggelse må få til overgangen mellom nye 

leilighetsbygg og eksiterende situasjon. 

 

2.2.1 Bebyggelsesstruktur 

Forslagsstiller har utarbeidet stedsanalyse i forkant av oppstartsmøtet. Stedsanalysen 

viser karrébebyggelse tilpasset fremtidig planlagt veistruktur. Byplan, Byantikvar og 

Byarkitekt er positive til at bebyggelsen planlegges med henblikk på å hensynta 

overgangssonen mellom tettere bebyggelse og boligbebyggelsen mot nord. Det er 

positivt at det planlegges byhus/familieleiligheter.  

 

Det er gjort ulike studier av alternative plangrep og utbyggingskonsepter. Alt.1 tar 

utgangspunkt i områdereguleringsplanen. Alternativet er utfordrende med hensyn til 

dagslys på uteoppholdsarealer på nordsiden av ny bebyggelse. Alt. 2 og 3 viser en mer 

oppdelt og forskjøvet struktur får å få til mer dagslys inn på nordsiden/baksiden. Alt. 4 

viser en enda mer forskjøvet struktur, med mere åpne områder og dagslys på sørsiden.  

 

Alt. 5 viser som danner grunnlaget for anbefalingskartet i stedsanalysen viser et mer 

åpent og luftig område på nordsiden. Støy er en utfordring. Konsept i alt. 5 gir 

skjerming på baksiden av den nye bebyggelsen. Det foreslås siktlinje og åpning på 

hjørnet mot sørvest noe som gir mulighet for å få til dagslys på ettermiddagen mot felles 

oppholdsarealer på nordsiden. Prosjektet får en høy 1. etasje avsatt til næringsformål.  

4 etasjer med boliger, totalt 5 etasjer. Det foreslås skråtak/loftsetasje for å gi mest mulig 

dagslys inn mot bakgård og uteoppholdsarealer. 

 

Det foreslås videre gesimser i flere nivåer for å skape variert og artikulert arkitektur. 

Dette kan gi en variasjon og en måte å tilpasse seg til omkringliggende villabebyggelse. 



Bergen kommune.    Saksnr. 202011896/5 

 

Side 3 av 10 

Byarkitekten inviterte til samarbeid i planprosessen og tilbyr veilednings- og 

drøftingsmøter. Byplan oppfordrer til at slikt samarbeid. Planområdet har sentral 

beliggenhet ved bybaneholdeplass og vil oppleves av mange. Etablering av offentlig 

torg gjør at planområdet har allmenn interesse.  

 

Byarkitekten anbefalte at det utarbeides en formingsveileder som forankres i 

planbestemmelser, og som sikrer både variasjon og helhetlige kvaliteter i prosjektet. 

Formingsveileder bør angi prinsipper for utforming, materialbruk, farger, beplantning 

og belegg, samt forholdet til kantsoner, overganger, etc. 

 

2.2.2 Byrom og møteplasser 

Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 

og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 

 

Det skal etableres offentlig torg innen planområdet. Utforming og bestemmelser som 

gjelder o_T1 må utarbeides i tett samarbeid med Bymiljøetaten. Offentlig torg inngår 

ikke som uteoppholdsarealer for S2 og S3. Formålsgrenser mellom o_T1 og S2 og S3 

kan justeres for å optimalisere utformingen av torget.  

 

Fellesbestemmelser i områdereguleringsplan Paradis: 

1.1 Kvalitet i byrom og bygg  

De offentlige byrommenes estetiske utrykk skal ha elementer som kommuniserer både 

historisk forankring og modernitet. Tradisjonelle bygningsmaterialer som tørrmurer, 

mur, tre og glass skal etterstrebes. En skal i størst mulig grad unngå reflekterende 

materialer. Farger på bygg skal være harmoniske og i tråd med omkringliggende 

omgivelser. 

 

2.2.3 Byggehøyder og grad av utnytting 

Områdereguleringsplan for Paradis gjelder Plan-ID 60760000.  

 

På møtet ble utbyggingsmønster, byggehøyder og grad av utnyttelse drøftet. 

Byantikvaren anbefalte at det ble foretatt stedsanalyse der deler av eksisterende 

bygningsmasse ble bevart som et identitetsskapende element for området. Dette synet 

støtter både Byarkitekten og Byplan.  

 

2.3 Grønnstruktur og landskap 

Sammenhengende grønn- og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 

fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold, klimatilpasning ved å håndtere 

overvann og etablere trivelige friluftsområder. 

 

Området ligger i en overgangssone mellom planlagt tett bebyggelse på Paradis og 

boligområdene rundt som i hovedsak består av ene- og tomannsboliger med hage og 

frodig vegetasjon. Foreløpige skisser av planlagt utbygging viser karrébebyggelse som 

følger gateløpet der grøntområder og stille sone vender mot nord. Parkering planlegges 

under bakken. Det er av betydning at noe av eksiterende grøntarealet blir beholdt. Det 

gjelder i hovedsak store trær, som skal registreres og hensyntas i størst mulig grad ved 

planlegging av uteoppholdsarealer.  

 

2.3.1 Biologisk mangfold 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 
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2.4 Uteoppholdsarealer 

Områdereguleringsplanen har bestemmelser om minstekrav for uteoppholdsarealer. Det 

vises til § 1.5. Byplan anbefaler at en i tillegg ser til bestemmelser i KPA. Det skal 

sikres stille, solrike, varierte og brukervennlige private og felles uteoppholdsarealer for 

fremtidige beboere. Kvalitetskrav fremkommer i KPA. Uteoppholdsarealer skal løses 

innenfor eiendommene i tilknytning til boligene. o_T1 skal ikke medregnes i 

uteoppholdsareal for boligene. 

 

2.5 Samferdsel, herunder parkering 

Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal prioriteres. 

Bymiljøetaten innsendte i forkant av veiledningsmøtet uttalelse og viste til høyde- 

utfordringer fra T-kryss ut mot Storetveitvegen. Hele o_KV6 må bygges ved utvikling 

av delfelt S2. Utvikling av delfelt S2 og KV6 er avhengig av at hele X-krysset etableres. 

Gjennomføringen av X-krysset vil være andre byggetrinn av endring av veinettet, 

inkludert gang- og sykkelveier gjennom Paradis. Byggetrinn 2 er per dags dato ikke 

sikret finansiering, og ligger sannsynligvis flere år frem i tid. 

 

Det vil være behov for å koordinere planarbeidet med detaljreguleringsplan Tunvegen-

Jacob Kjødes veg for det offentlige vegsystemet, i regi av Vlfk. 

 

2.6 Barn og unge 

2.6.1 Skole og barnehage 

Skal kommenteres i alle saker. 

Fana bydel har tilfredsstillende skolekapasitet. 

 Fana bydel har tilfredsstillende barnehagedekning. 

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. 

 
Ny barnehage- og skolebruksplan er under utarbeidelse. Vi anbefaler at forslagstiller/  

plankonsulent gjør seg kjent med denne og innsender eventuelt innspill.  

 

Som følge av planlagt utbygging i Paradisområdet vil det muligens bli press på 

barnehage- og skolekapasitet i årene fremover. Planforslaget legger opp til 

familieleiligheter, noe som Byplan vurderer som positivt, ettersom flere nybygg i 

området legger opp til mindre leiligheter. 

 

2.6.2 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. 

 

Det er foretatt barnetråkk i forbindelse med utarbeidelse av områdereguleringsplanen. 

 

2.7 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 

 Planområdet er avsatt med hensynssone kulturmiljø H_570 i KPA.  

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/skolebruksplan-for-bergen-kommune
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/barnehagebruksplan-for-bergen-kommune
https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
http://www.barnetrakk.no/
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Byantikvar stilte spørsmål om det er vurdert potensiale for bevaring, integrering og 

gjenbruk av kulturminner og eksisterende bebyggelse. Dette gjelder særlig 

«hesteskobygget». Det eksisterende bygget mener de har kulturminneverdi, og at det er 

en viktig identitetsmarkør på Paradis i dag.  

 

De anbefalte derfor i møtet at forslagstiller/plankonsulent undersøker muligheten for å 

ivareta noe av det eksisterende kulturmiljøet ved å benytte deler av den eksisterende 

bygningsmassen. Byantikvaren etterlyste at det ble tatt høyde for dette alternativet i 

utarbeidelse av stedsanalysen. Byarkitekten støttet dette synspunktet. Byplan anbefaler 

at det undersøkes muligheter for dette. Det ble samtidig bekreftet at planlegging, 

etablering og opparbeidelse av offentlig torg er en viktig premissgiver for planarbeidet. 
 

Ved utarbeidelse av detaljreguleringsplaner skal planforslag hensynta både 

områdereguleringsplanen som gjelder for området, KPA, samt nylig vedtatt 

kulturminnestrategi og arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen kommune.  

Kulturminnestrategi, arkitektur- og byformingsstrategi og KPA er vedtatt samtidig den 

19. juni 2019. 

 

I Kulturminnestrategien er det særlig påpekt følgende hensyn:  

Hovedmål 2: I Bergen skal kulturminneverdier ivaretas og forvaltes gjennom ansvarlig 

og klimavennlig bruk, gjenbruk og transformasjon.  

2.3. La bevaring, transformasjon og ny bruk være det foretrukne alternativet der 

kulturminner har mistet sin opprinnelige funksjon.  

 

Forslagstiller må dokumentere rivning av eksisterende bygg, og vi ber om at denne 

dokumenteres iht. Byantikvarens veileder:  
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-

publikasjoner/veiledere/veileder-for-dokumentasjon-for-rivning-av-bygninger 

Byantikvaren godkjenner dokumentasjonen.  

 

Det ble ikke nevnt i møtet men vi opplyser om at Regjeringen har startet arbeidet med 

ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Meldingen ble lagt fram i Stortinget 15. 

juni 2020.  
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/kulturminner-og-

kulturmiljo/kulturminnemeldingen/om-meldingsarbeidet/id2616629/  

 

2.8 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. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i 

henhold til kravspesifikasjonen. 

 

Fra bestemmelser i områdereguleringsplan Paradis: 

1.11 Krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen I forbindelse med 

detaljreguleringen av delfeltene BB4, S1, S3, BK3 og S10 skal det gjennomføres 

geologiske undersøkelser med hensyn til fare for jordskred og steinsprang. 

 

2.9 Levekår og folkehelse 

Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 

folkehelse og levekår. 

 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-for-dokumentasjon-for-rivning-av-bygninger
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-for-dokumentasjon-for-rivning-av-bygninger
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/kulturminner-og-kulturmiljo/kulturminnemeldingen/om-meldingsarbeidet/id2616629/
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/kulturminner-og-kulturmiljo/kulturminnemeldingen/om-meldingsarbeidet/id2616629/
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2.10 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/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-

og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan 

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. 

 

2.11 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. 

 

Byplan anbefaler at forslagstiller/plankonsulent tar tidlig kontakt med BIR vedrørende 

løsninger for renovasjon. Det oppfordres til felles renovasjonsløsninger for flere felt.  

Det skal utarbeides RTP som skal oversendes både BIR og Byplan (Bymiljøetaten) før  

1. gangs behandling av planforslaget. 

 

3.0 UTREDNINGER 

 

3.1 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 

Det er innsendt stedsanalyse i forkant av 

oppstartsmøtet. Byplan anmoder om at det foretas 

ytterligere analyse av muligheten for å kunne bruke 

deler av eksisterende bebyggelse. Stedsanalyse skal 

vedlegges ved oppstart planarbeid.  
Kulturminne-

dokumentasjon 

Forslagstiller Godkjennes av Byantikvaren 

ROS-analyse Forslagstiller Se pkt. 2.8 

Trafikkanalyse Forslagstiller Vurderes i planarbeidet dersom det foreslås store 

endringer fra områdereguleringsplanen, eller at det er 

foretatt endringer i overordnet veistruktur. Byplan 

minner om 0-vekst målet og at det ikke skal 

tilrettelegges for økt biltrafikk. Det foreligger 

trafikkanalyse i forbindelse med utarbeidelse av 

områdereguleringsplanen.  

Klimagass-

beregninger 

Forslagstiller Skal vurderes. Ved rivning av større bygningsmasse 

skal det vurderes å utarbeide klimagassregnskap. 

Veileder er under utarbeidelse ved pbe. 

Formingsveileder Forslagstiller Gjelder utforming av offentlig torg, bebyggelsen og 

uteoppholdsaarealer 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 

4.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

4.1 Rekkefølgekrav 

Det vises til bestemmelser og rekkefølgekrav til områdereguleringsplanen Plan-ID 

60760000. 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
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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4.2 Utbyggingsavtaler 

 Det må påregnes at det blir inngått utbyggingsavtaler. 

 

 

5.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

5.1 Planavgrensning 
 

 
         Figur 1: Forslag til varslingsgrense til oppstartsmøtet 

 
Figur 2: Plan-ID 65020000     Figur 3: utklipp av områdereguleringsplan Paradis 

 

Byplan ber om at varslingsgrense utvides for å ta med veiarealer som ikke er regulert i 

Plan-ID 65020000 jf. tilbakemelding fra Vlfk. Vi ber om å få tilsendt forslag til 

varslingsdokumenter herunder plangrense før varsling av oppstart planarbeid.  

 

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 

 

5.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Fana, gnr. 13 bnr. 366 mfl. Paradis S2 og S3 

 

5.3 Kartgrunnlag 

Basiskart skal ikke være eldre enn 6 mnd. ved innsendelse av planforslaget.  

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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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. 

 

6.0 MEDVIRKNING 

Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 

minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

6.1 Tiltak utover lovens minstekrav 

Byplan anbefaler at det arrangeres folkemøter i forbindelse med utarbeidelse av 

planforslaget. Paradis er under omforming og det er flere nye og fremtidige beboere 

som vil kunne ha interesse av planforslaget. 

 

7.0 FAGKYNDIGHET 

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

8.0 KONKLUSJON 

Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

• Stedsanalysen skal bearbeides ved at det skal fremkomme alternativ der deler av 

eksisterende bebyggelse inngår i planforslaget. Dette skal gjøres i videre bearbeiding av 

planinitiativ og mulighetsstudier. 

• Planområdet utvides og tar med seg deler av fv, jfr. pkt. 5.1 

 

Partene er ikke enige om følgende: 

• Forslagsstiller mener i tråd med § 14.3.2 i bestemmelsene til KPA2018 at offentlig 

tilgjengelig areal på bakkeplan kan regnes som uteoppholdsareal for boliger i 

planområdet. 

• Forslagsstiller legger til grunn at evt. behov for klimagassberegninger i forbindelse med 

rivning av større bygningsmasse avklares etter planfasen. 

• Forslagsstiller kan ikke erindre diskusjon rundt formingsveileder i møtet, og er uenig i 

dette kravet. 

• Forslagsstiller legger til grunn at all dokumentasjon av rivning av bygg vil foregå etter 

planfasen. 

 

Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få den forelagt for bystyret 

for endelig avgjørelse, jf. pbl §§ 12-3 og 12-8. 

 

9.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

 

9.1 Fremdrift 

Byplan gjør oppmerksom på at gjennomføring av veianlegg inkludert gang- og 

sykkelvei for delstrekk byggetrinn 2 gjennom Paradis sannsynligvis ligger flere år frem 

i tid. Vi anbefaler tett dialog med gjennomføringsavdelingen ved Bymiljøetaten for 

nærmere informasjon. 

 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 
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Oppgave Frist Merknader 

Kunngjøring 

planoppstart 

6 md. etter 

oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider: 

www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-

private-planforslag 

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 

 

9.2 Kunngjøring og varsling av planoppstart  

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 

kunngjøres og varsles. Vi ber om å få tilsendt nytt forslag før planoppstart.  

 

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. 

 

9.3 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. 

 

9.4 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/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
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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 13 111, eller e-post 

Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202011896. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Gudrun Stefansdottir - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Opphus AS, Megardsvegen 1, 7320 FANNREM 

  

 

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

