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1.0 AGENDA FOR OPPSTARTSMØTE 

 Forslagstiller planinitiativ (Konsulent/Forslagstiller) 

 Premisser for videre planarbeid (Byplan) 

 Konklusjon og fremdrift (Felles) 

 

Møteleder ønsker velkommen, og poengterer at formålet med oppstartsmøtet er å  

gjennomgå aktuelle temaer og klargjøre premisser for videre planarbeid og 

utforming av planforslag. 
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2.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

2.1 Nøkkelopplysninger 

 BIR AS eies av Bergen kommune og tilgrensende nabokommuner, og utfører 

lovpålagt avfallshåndtering for totalt 9 kommuner. 

 Bakgrunn for planinitiativet er flytting og samlokalisering av BIR AS sine ulike 

avdelinger, med BIR Transport AS i Conrad Mohrs veg og BIR Privat AS i 

Møllendalsveien til Espehaugen 52 hvor BIR AS i dag har ledig areal.  

 Behovet for flytting skyldes at dagens arealer i Conrad Mohrs veg og i 

Møllendalsveien inngår i planlagt fremtidig byutvikling med bl.a. bygging av 

Bybanen mot Fyllingsdalen. 

 Samlokaliseringen innebærer flytting av storbilverksted med vaskehall, kontorer, 

adm. og parkering til 60 renovasjonsbiler samt ansattes privatbiler. 

 Eiendom Espehaugen 52 er avsatt til I/L3 i KDP BLÅE (planID: 61020000), og 

regulert til industri og park i eldre reguleringsplan fra 1993 (planID: 900000). 

 BIR AS har i dag mottak av farlig avfall på eiendom Espehaugen 52. Inntil nylig 

har det også vært utendørs kompostering, mottak av hageavfall og produksjon 

og salg av jordprodukter, men dette er avviklet. 

 Den foreslåtte samlokaliseringen innebærer at Espehaugen 52 får funksjon som 

base for renovasjonsbiler som har avfallshåndtering i de 9 kommunene, i tillegg 

til verksted og lager for avfallsbeholdere og containere, samt nåværende 

aktivitet. 

 Driftsstrukturen innebærer at ansatte har felles fremmøte om morgenen, før 

renovasjonsbiler kjører ut i felt hele dagen, biler blir tømt midt på dagen ved 

Rådalen eller Lønningen, før biler returnerer på ettermiddag/kveld og parkerer 

på eiendommen til neste dag. 

 Driftsstrukturen medfører behov for store utearealer og parkeringsplasser for både 

renovasjonskjøretøyer og for ansatte. Dette skyldes bl.a. tidlig oppmøte på 

arbeid (06:00), som gir utfordringer med kollektivtilbud. Det er behov for 

parkering for inntil 80 nyttekjøretøyer og 100 plasser for ansatte. 

 Planinitiativet forutsetter et høyere antall parkeringsplasser enn det gjeldende 

KPA 2010 og KDP BLÅE åpner opp for. 

 Forslag på planområde er på 24 daa. Dagens bygningsmasse har BRA = 3216 m
2
. 

 Det foreslås nytt 2 etasjers bygg sentralt på eiendommen med lager, carport, 

verksted, vaskehall og kontor, garderober, spiserom etc., samt et nytt mindre 

tilhørende teknisk bygg. Eksisterende rubbhall med BRA=227m
2 

foreslås revet. 

 Foreslåtte tiltak gir en grovt estimert utnyttelsesgrad på % -BRA= 35 % og ca. % -

BYA= ca. 25 %, uten parkering og med utgangspunkt i plangrensen som forelo 

til oppstartsmøte.  

 
 Figur 1: Dagens situasjon. 
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Figur 2: Planinitiativ med forslag til utomhusplan. Forslag til utomhusplan. Nybygg i grått, eksisterende 

bygg/overbygg vest og nord på tomten har hvit farge. 

 

 

 
Figur 3: Fasadeoppriss av foreslåtte nye bygninger (vist som grått på figur 2). 
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3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET  

3.1 Overordnede føringer 

Fagetaten orienterte innledningsvis om byrådssak 1245/18 vedtatt 25.10.2018, 

som er en handlingsplan med tiltak for økt forutsigbarhet og redusert 

saksbehandlingstid for private reguleringsplanforslag. I henhold til vedtaket skal 

overordnede føringer og premisser kommuniseres tydelig på oppstartsmøter, samt 

at fagetaten skal i sine fagnotat redegjøre for hvordan planforslag ivaretar 

overordnede føringer og premissene fra oppstartsmøtet. Dette omfatter følgende: 

  

 Strategisk temakart: Avgrensing av kompakte fortetting- og 

byutviklingsområder. 

 KPS Bergen 2030: Gode bomiljøer, høy kvalitet på arkitektur, identitet og 

særpreg. 

 Forslag til ny KPA 2018: Fortetting med kvalitet, ivareta biologisk 

mangfold, blågrønne strukturer, kulturminner, terreng og landskap. 

 Parkeringsnorm og Grønn strategi. 

 Byvekstavtale: Ikke bilbasert utvikling, vekst i persontrafikk skal tas med 

kollektiv, gange og sykkel. 

 

3.2 Arealformål  

Eiendommen er avsatt til industri og lager – I/L3 i kommunedelplanen for 

Birkeland, Liland, Ådland og Espeland (KDP BLÅE, figur 4), vedtatt 27.09.17. 

 

  
Figur 4 - Venstre: KDP BLÅE (utsnitt) 

Figur 5 - Høyre: Reguleringsplan Espehaugen industriområde (utsnitt). 

 

Fagetaten understreker at formål I/L i KDP BLÅE er dekkende for BIR AS sin 

planlagt virksomhet. Det forutsettes at kontor- og administrasjonsdelen hører direkte 

til daglig drift av de praktiske aktivitetene under industri/ verksted/ lager/ 

tungtransport. Planbeskrivelse må redegjøre for hvor stor andel kontor/adm. utgjør 

av planforslagets størrelse og BRA.  
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Eiendommen er regulert i eldre gjeldende reguleringsplan Espehaugen industriområde 

fra 1993 (planID.: 9000000) med arealformål Industri og felt S1 ”Sørlia nord”, og hvor 

bestemmelser tillater kontorformål innenfor industri (figur 5). I reguleringsplanen ligger 

grønnstruktur mellom næringsfeltene og et parkbelte ligger som buffer mot 

naboer/boliger i øst. Fagetaten anbefaler at grønnstruktur og parkbelte videreføres i 

utarbeidelse av planforslag. 

 

Den nyere tilgrensende reguleringsplanen Espehaugen fra april 2017 (plan-ID 

63190000) regulerer veiforbindelser mot sør samt tilgrensende næringsformål I/L9 mot 

vest (figur 6) 

 

  
Figur 6 - Venstre: Reguleringsplan Espehaugen. Høyre: Mindre utsnitt. 

 

3.3 Plankrav 

Selv om området er regulert, så starter det opp planarbeid fordi KDP BLÅE har krav om 

detaljregulering ved tiltak i områder avsatt til bebyggelse og anlegg. Dette knyttes til at 

forslagstiller har behov for større parkeringsdekning enn gjeldende parkeringsnorm 

tillater, samt det er behov for avklaring av rekkefølgekrav.  

 

Det er tidligere avholdt to forhåndskonferanser for eiendommen (08.03.18 og 23.08.18), 

og spørsmål om mulighet for dispensasjon i byggesak eller plankrav ble drøftet i 

fagetatens interne planforum den 28.08.18, med følgende konklusjon: «Krav om 

detaljregulering opprettholdes.» 

 

3.4 Byggehøyder og utnyttelsesgrad 

KDP BLÅE fastsetter ikke byggehøyder og utnyttelsesgrad for felt I/L3, slik det er 

fastsatt for andre tilgrensende felter. Tilgrensende plan mot nord – Espehaugen øst på 

felt I/L4 – har byggehøyde på16 meter og utnyttelsesgrad på % -BRA=100 %.  

 

Byggehøyder og utnyttelsesgrad for eiendommen innenfor felt I/L3 er imidlertid fastsatt 

i gjeldende reguleringsplan Espehaugen Industriområde for S1 med maks % -

BYA=50 % og maks gesimshøyde 16m. Planinitiativet foreslår nytt 2 etasjers bygg 

samt utnyttelsesgrad på ca. % -BYA= ca. 25 %. Dette er grovt estimat uten parkering og 

med utgangspunkt i plangrensen som forelo til oppstartsmøte. 

 



Bergen kommune.    Saksnr. 201821340/5 

 

Side 6 av 16 

På grunn av planområdets nærhet til Bergen lufthavn stiller AVINOR krav til at det ikke 

skal etableres bebyggelse som er i konflikt med hinderflatene. Høyderestriksjonene over 

området varierer fra kote 52-58 moh. Planlagt utbygging forventes ikke å overstige 

høyden, men det forventes uttalelse fra Avinor til oppstart. 

 

3.5 Grønnstruktur og landskap 

KDP BLÅE har bestemmelser om grønnstruktur som omfatter formålsgrensen 

rundt næringsbebyggelse I/L3, jfr. § 28.3 Grønnstruktur:”Formålsgrensene 

mellom byggeområde og grønnstruktur kan justeres gjennom detaljregulering. 

Det skal legges til rette for en grønnstruktur som er tilpasset et næringsområde.»  

 

Eiendom 107/560 vest for planområdet var regulert til grønnstruktur i eldre 

reguleringsplan fra 1993 (planID: 9000000), men ble omregulert til næringsformål 

med felt I/L9 i detaljreguleringsplan fra april 2017 (plan-ID 63190000), men 

arealet ble avsatt igjen til grønnstruktur i KDP BLÅE som ble vedtatt september 

2017.  

 

Fagetaten understreker at planområdet må utvides mot vest slik at arealet på 

107/560 kan reguleres til grønnstruktur iht KDP BLÅE, jfr konklusjon i 

planforum 20.11.18, se kapittel 9.0.  

 

3.6 Naturmangfold 

Eiendommen grenser til jordnøtteng og eiker ved Orrtua mot nordvest. Som del av 

at planområdet utvides mot vest for å regulere grønnstruktur iht KDP BLÅE, må 

naturmangfoldsverdier mot Orrtua samtidig sikres, siden dette ikke ble i sikret i 

reguleringsplanen for Espehaugen (plan-ID 63190000). Kartutsnittet under fra 

tilgrensende reguleringsplan Espehaugen Øst (pland-ID 65390000) viser at 

naturmangfoldsverdier er plassert i overgang mellom flere eiendommer og ulike 

reguleringsplaner (figur 7). 

 

 
 Figur 7: Naturmangfoldsverdier med rød ring for jordnøtteng og blå ring for gamle eiker. 
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3.7 Vei og trafikk  

Statens vegvesen (SVV) har gitt innspill til oppstartsmøtet om at planområdet i all 

hovedsak har god tilknytning til fylkesvegene, men det må reguleres vei og fortau 

helt fram til planområdet og at det må knyttes rekkefølgekrav til opparbeidelsen. 

Relevante rekkefølgekrav for infrastruktur i plan-ID 63190000 tas inn og tilpasses 

planarbeidet som nå startes opp.  

 

 
 Figur 8:Reguleringsplan Espehaugen (utsnitt) 

 

Fagetaten støtter innspill fra SVV, og påpekte at gjeldende plan 63190000 

mangler fortau frem til planområdet (figur 8 med rød ring). Det må reguleres vei 

og fortau frem til planområdet, med rekkefølgekrav til opparbeidelse. Dette 

innebærer at planområdet må utvides mot sør for å ta med nødvendig areal.  

 

Kapasitet og dimensjonering 

Tilstrekkelig trafikkapasitet på veien Espehaugen mot sør må dokumenteres før 

oppstart, eller planområdet må utvides mot sør helt ned til veikrysset slik at dette i 

stedet vurderes som del av planarbeidet. Plangrensen kan senere trekkes tilbake 

ved innlevering av planforslag til 1.gangsbehandling. 

 

Trafikksikkerhet 

Espehaugen er knyttet til gang- og sykkelnettet og er tilgjengelig med 

kollektivtransport. På denne bakgrunnen må det forventes gåing og sykling til og 

fra planområdet, og hensyn til trafikksikkerhet må vektlegges i planarbeidet. 

 

Planen legger opp til en kombinasjon av kontorarbeidsplasser og virksomhet 

basert på kjøring med store kjøretøy. Det er derfor viktig med løsninger som 

skiller myke trafikanter og store kjøretøy, både innenfor BIR sitt område og til og 

fra området. Interne gangforbindelser innenfor BIR sitt område skal vises på 

illustrasjonsplan. 

 

Parkering 

KDP BLÅE sier i § 15 at for parkering gjelder bestemmelser i gjeldende KPA, og 

at parkeringssone P3 i gjeldende KPA 2010 gjelder for alle formål i KDP BLÅE. 

Dette innebærer for lagervirksomhet maks 5 p-plasser per 1000m
2 

BRA og for 

industrivirksomhet maks 3 p-plasser per 1000m
2 

BRA.  
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Plankonsulenten har vist til at gjeldende KPA 2010 fastslår at parkeringstabellen 

”er ikke utfyllende i forhold til typer virksomhet. Dersom det føres opp bygg som 

ikke kan inngå i noen av kategoriene over, skal parkeringsdekningen vurderes 

konkret fra sak til sak.” Dette fremgår også i KDP BLÅE sine bestemmelser i § 
15 hvor det står at ”Det kan gjøres nye vurderinger av parkeringsbestemmelser i 

reguleringsplan forutsatt at det er sikret etablert: - Et høyfrekvent kollektivtilbud 

innenfor gangavstand. - Effektive og trygge anlegg for gående og syklende til de 

viktigste målpunkt i og omkring planområdet.” 
 

Fagetaten viser til at det er en overordnet målsetting i KDP BLÅE med redusert 

parkering, som også fremgår av prinsippvedtak om parkering (bystyresak 23/17 

vedtatt 20.10.17). Det er derfor i utgangspunktet ikke aktuelt å tillate parkering ut 

over KPA 2010 og KDP BLÅE, med mindre det er hjemmel i nyere KPA eller det 

er nødvendig for planlagt virksomhet. F. eks. om arbeidstida til renovatørane fell 

utanfor tidsrommet det er mogleg å reise kollektivt til jobb. Forslagstiller viser til 

at dette nettopp gjelder dem som starter tidlig på jobb før kl.06.00, dvs før første 

avgang med bybanen fra sentrum mot Flesland, og som utøver en lovpålagt og 

viktig samfunnsfunksjon. 

 

Fagetaten understreker at dersom planforslag skal ha en større parkeringsdekning 

utover KPD BLÅE og gjeldende KPA 2010, må det argumenteres for 

virksomheten sine behov og for foreslåtte parkeringsløsninger. Det må gjøres 

vurderinger av avstand til bybane og kollektivtilbud, herunder Fv.177 

Fleslandsvegen som går nord for planområdet med busstopp og gang-/sykkelveg. 

Planforslaget må skille mellom ansattparkering og renovasjonsparkering, og 

vurdere parkeringsgrunnlaget både hver for seg og samlet. 

 

Fagetaten viste videre til at det må tilrettelegge for lading av el-biler for samtlige 

parkeringsplasser, jf. Grønn strategi – Klima og energihandlingsplan for Bergen. 

Jf. forslag til ny KPA 2018 må minst 10 % av p-plasser være utformet/avsatt for 

bevegelseshemmede. 

 

Planinitiativet ble behandlet i etatens planforum 20.11.18, hvor det ble konkludert 

med det skal ikke tilrettelegges for overflateparkering for personbiler på området. 

På oppstartsmøtet ble det drøftet andre parkeringsløsninger, enten innomhus, p-

kjeller eller under tak. Forslagstiller skal særlig vurdere løsninger med p-plasser 

under tak for personbiler. Det ble også vurdert parkering på alternativt dekke enn 

asfalt, f.eks. permeable overflater for å få en variasjon inne på området. Det 

vurderes som positivt av fagetaten. 

 

 Vurdere felles veitilkomst til Espehaugen øst mot nord over I/L3. 

Fagetaten viste til at i forbindelse med pågående reguleringsplan for Espehaugen 

Øst (figur 9 og 10) nord for Espehaugen 52, har det blitt drøftet om det er 

mulighet for en felles veitilkomst gjennom Espehaugen 52 mot Espehaugen Øst, i 

stedet for den foreslåtte veiforbindelse over og rundt Orrtua. Dette ble også drøftet 

i planforum den 201.11.18, og iht konklusjon fra planforum understreker 

fagetaten at planarbeidet må vurdere om det er mulighet for en slik felles 

veitilkomst mellom tilgrensende planer.  
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Forslagstiller viser til at dette kan være utfordrende, siden virksomheten til BIR 

har behov for begrenset adgang og kontroll på besøkende og at området gjerdes 

inn av sikkerhetshensyn.  

 

 

  
 Figur 9 - Plankart fra pågående planarbeid for Espehaugen Øst. 

 Figur 10: Ortofoto over Espehaugen Øst. 

  

3.8 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Det er ingen kjente kulturminner i området, området er allerede utbygget, så 

temaet er ikke aktuelt.  

 

3.9 Risiko og sårbarhet 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med 

planarbeidet, jfr Pbl. § 4-3. Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA 2010, jf. 

punkt 19 i forslag til bestemmelser til ny KPA 2018. 

 

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). 

 

Fagetaten understreket på oppstartsmøtet at ROS-analysen må særlig omfatte 

trafikksikkerhet, det må vurderes grunnforurensning og det må  

 utredes tiltak for håndtering av spesialavfall, iht ROS analyse for KDP BLÅE. 

BIR har utredet tiltak for håndtering av spesialavfall i forbindelse med ROS i 

andre sammenhenger, og forslagstiller foreslår at denne informasjon om 

håndtering av spesialavfall brukes og sammensettes i ROS-analysen og 

planbeskrivelsen, i stedet for at det utarbeides egen rapport. Fagetaten er åpen for 

dette, men understreker at vurderinger og kunnskapsgrunnlag må komme tydelige 

frem, slik at det til 1.gangsbehandling og offentlig ettersyn kan belyses om ROS 

analysen er tilstrekkelige og tilfredsstillende. Eventuelt kan BIR sine vurderinger 

fra andre prosjekter følge som vedlegg til ROS-analysen. Hvis ROS-analysen som 

utarbeides blir vurdert som mangelfull, kan fagetaten på et senere tidspunkt kreve 

en tilleggsutredning om spesialavfall. 
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3.10 Utforming og nærmiljøet 

I eldre reguleringsplan fra 1993 (planID: 9000000), er det regulert 

vegetasjonsskjerm/ parkbelte som buffer mot boligbebyggelsen i øst. KDP BLÅE 

har ikke videreført dette på plankartet, men bestemmelser fastslår i § 22.3 at 

”Innenfor næringsformål skal det avsettes buffersoner mot eksisterende 

boligbebyggelse.” Dette gjelder for felt I/L3 som omfatter både eksisterende 

næring på eiendommen Espehaugen 52 og eksisterende boligbebyggelse mot øst.  

 

I planinitiativet er foreslått en videreføring av vegetasjonsskjerm/ parkbelte mot 

boligene mot øst, noe fagetaten understreket på møtet at var svært positivt. I 

forkant av oppstartsmøtet har også Bymiljøetaten kommet med innspill om at 

dette er viktig for å sikre hensyn mot naboer og nærmiljø.  

Fagetaten viste videre til at den samme paragrafen i KDP BLÅE § 22.3 har krav 

om at ”Det må i reguleringsplan gjøres støyfaglige vurderinger for å avsette 

buffersoner som er store nok til å unngå signifikant økt støy på fasader og viktige 

uteareal. Lukt, støv og trafikkfare skal også utredes og forebygges.” 

 

KDP BLÅE har i bestemmelser § 22.1 krav om at ”Det skal vurderes å etablere 

grønne tak dekket av biologisk materiale (sedum/mose eller lignende) for all ny 

næringsbebyggelse.”  Spørsmålet ble drøftet i planforum den 20.11.18, som 

konkluderte med at ”Nye næringsbygg skal ha grønne tak med organisk 

materiale.” Forslagstiller foreslo på oppstartsmøtet at takflater kan være aktuelle 

for etablering av solceller, og lurte på hvordan dette blir vurdert mot KDP BLÅE 

sin føring om grønne tak. Fagetaten avklarte at det er viktig at takflater forstås 

som et aktivt areal og at planforslaget vurderer og tar stilling til konkret bruk. 

Grønne tak er viktig innenfor KDP BLÅE, både som kompenserende funksjonelt 

tiltak mot nedbygging av store grøntområder og som avbøtende visuelt tiltak mot 

naboer o.a.  

 

  Forslagsstiller utfordres til å legge opp til fremtidsrettete energiløsninger som 

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

redusere energiforbruket til et minimum. I den sammenheng vil solceller på taket 

være svært positivt, men det må også vurderes fjernvirkning mot naboer og om 

solceller kan kombineres med grønne tak. 

 

Krav til kvalitet og utforming gjelder også næringsbygg, jfr overordnede mål i 

KPS og forslag til ny KPA 2018 §8 Byform og arkitektur. Fagetaten oppfordrer til 

bevissthet rundt plassering av bebyggelse, utelagring og parkering på området. 

Det bør gis bestemmelser om utforming, farge og materialbruk og lokalisering av 

virksomhet. Planforslaget må illustreres og beskrives fra ulike vinkler og 

posisjoner, særlig sett fra naboboliger mot øst. 

 

Ved eventuelle utsprengninger og utfyllinger må inngrep i terreng og 

massebalanse dokumenteres. Eventuelt over- eller underskudd oppgis i m
3
. 

 

3.11 Vann og avløp, overvannshåndtering 

For krav til hva som skal dokumenteres i VA-rammeplanen, se VA-etatens 

hjemmesider: www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-

avlopsetaten/9082/article-111761 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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VA-etaten oversendte før oppstartsmøtet kart med registrert kommunalt 

ledningsanlegg og deler av privat ledningsanlegg i området (figur 11). Det er 

etablert privat vann og spillvannslendinger på eiendommen som et eventuelt 

nybygg kan tilknyttes. Dagens overvannsystem føres via fordrøyningsmagasin til 

bekk. Overvann skal håndteres lokalt. Ved etablering av vaskehall og bilverksted 

er det krav om oljeutskiller. Oljeholdig avløpsvann skal føres til kommunalt 

spillvannsystem.    

 

Rensing av overvann må vurderes i forbindelse med utarbeidelse av VA 

rammeplan. VA- rammeplan skal sendes direkte til Vann og avløpsetaten for 

behandling. Denne skal være komplett før planforslaget sendes in til 

planavdelingen for førstegangsbehandling. 

 
Figur 11: Kart fra VA-etaten 

 

3.12 Renovasjon 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Foreslått plassering 

skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. 

 

4.0 UTREDNINGER 

4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Støyutredning Plankonsulent Vurdere konsekvenser og tiltak mot 

boliger/naboer mot øst. 

Trafikkanalyse Plankonsulent Dokumentere trafikkskapning og ÅDT fra 

planlagt virksomhet og vurdere mot kapasitet 

på tilgrensende veier. Enten før varsel om 

oppstart, eller senere som del av planarbeidet 

forutsatt at plangrensen er trukket helt ned til 

veikryss i sør. 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 
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4.2 Konsekvensutredning (KU) 

Planinitiativet omfattes ikke av § 6 i forskrift om konsekvensutredninger siden det 

ikke innebærer tiltak i vedlegg I.  

 

Planinitiativet omfattes av § 8 i forskriften siden det i dag på området er en 

container for midlertidig lagring av skrapjern på tomten, og bruken av denne ene 

containeren vil bli videreført i planforslaget. Denne bruken faller derfor inn under 

tiltak nevnt i pkt. 11. e) i vedlegg II. Lagring av skrapjern, herunder 

opphoggingsplasser for kjøretøy.  

Det er derfor foretatt en vurdering etter § 10 Kriterier for vurdering av om en plan 

eller tiltak kan få vesentlig virkning for miljø eller samfunn. Plankonsulent 

konkluderer med at tiltaket ikke får vesentlig virkning for miljø og samfunn. 

Fagetaten støtter denne konklusjonen. 

   

Planinitiativet innebærer en videreføring av lagring av spesial/farlig avfall. Dette 

er vurdert i ROS for KDP BLÅE til å ha akseptabel risiko, men tiltak må utredes. 
 

 Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 

 

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

5.1 Rekkefølgekrav 

Det kan komme rekkefølgekrav knyttet til KDP BLÅE. Dette gjelder fordeling av 

felles offentlige tiltak og oppgradering av områder innenfor KDP BLPE. Det skal 

avklares i veileder for rekkefølgekrav knyttet til KDP BLÅE. Det er ukjent når 

veileder utarbeides, og spørsmål må vurderes på aktuelt tidspunkt.  

 

Planforum konkluderte den 20.11.18 med at ”Det må påregnes rekkefølgekrav 

knyttet til infrastruktur.” 

 

5.2 Utbyggingsavtaler 

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

utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. 

 

6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

6.1 Planavgrensning 

Avgjøres på bakgrunn av trafikkanalyse som skal belyse behovet for eventuelle 

avbøtende tiltak eller utbedringer av vegnettet. Forslag til planavgrensning samt 

trafikkanalyse sendes til oss før det varsles oppstart. 

 

Under forutsetning av at veien Espehaugen mot sør har tilstrekkelig kapasitet, ga 

fagetaten tilbakemelding om at plangrensen må ha følgende utvidelser utover BIR 

sin egen eiendom 107/498 (figur 12): 

 

 Mot sør på 107/537 og 107/503 for å regulere fortau som mangler på øverste 

delen av veien Espehaugen i reguleringsplan 63190000. 

 Mot vest på 107/560 for å regulere inn buffer med grønnstruktur iht KDP 

BLÅE, mot ny adkomstvei som ligger i plan under arbeid 65390000. 
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Figur 12: Forslag på plangrense fra plankonsulent, med fagetatens tilbakemeldinger om utvidelse 

av planområdet, forutsatt at veien Espehaugen mot sør har tilstrekkelig kapasitet. 

 

 

6.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

 

”Ytrebygda, Gnr. 107, Bnr. 498, Espehaugen Øst I/L3.” 

 

6.3 Kartgrunnlag 

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

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

 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) 

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

 

6.4 Eiendomsforhold 

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. 

 

7.0 MEDVIRKNING 

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

lovens minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

8.0 FAGKYNDIGHET 

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet 

og prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse. 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/planarkiv
https://infoland.ambita.com/#/
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9.0 PLANFORUM 

Etatens planforum behandlet saken 20.11.18 og fattet følgende konklusjon: 

 

 Planoppstart anbefales, under følgende forutsetninger: 

• Planområdet utvides mot nordvest for å regulere grønnstruktur iht KDP BLÅE 

og sikre naturmangfoldsverdier mot Orrtua.  

• Tilstrekkelig veikapasitet mot sør må dokumenteres, eller planområdet utvides 

mot sør for å vurdere dette som del av planarbeidet. 

• Nye næringsbygg skal ha grønne tak med organisk materiale. 

• Det skal ikke tilrettelegges for overflateparkering for personbiler. 

• Vurdere felles veitilkomst til Espehaugen øst mot nord gjennom I/L3. 

• Utrede tiltak for håndtering av spesialavfall, iht ROS analyse for KDP BLÅE. 

• Det må påregnes rekkefølgekrav knyttet til infrastruktur. 

 

10.0 KONKLUSJON 

 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

 

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 KDP BLÅE 

 Gjeldende KPA 2010 og forslag til ny KPA 2018 

 Utvidelse av planområdet. 

 Utarbeidelse av rapporter. 

 Det åpnes for større parkeringsdekning enn fastsatt i overordnede planer, 

men behov og løsninger skal avklares videre underveis i planarbeidet. 

 Øvrige punkter i dette referatet. 

 

 

11.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

11.1 Avtalte oppfølgingspunkt 

 Tema Ansvarlig Frist 

A Forslag på utvidet plangrense Plankonsulent Snarlig 

B Trafikkanalyse Plankonsulent Snarlig 

C Forslag på varslingsmateriale Plankonsulent Snarlig 

 

11.2 Fremdrift 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Frist Merknader 

Kunngjøring 

planoppstart 

6 md. etter 

oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 

merknader 

2 uker etter 

merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 

Materiale og agenda for møtet avtales 

med saksbehandler. Materiale skal 

sendes inn senest to uker før møtet 

avholdes. 

Innlevering 1. gangs 

behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. Gebyrregulativet. VA-rammeplan og 

veiplaner skal være godkjent før 

innlevering. 

1. gangs behandling 12 ukers 

behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65814
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11.3 Kunngjøring og varsling av planoppstart  

Før oppstart av planarbeid kunngjøres og varsles, må det avklares utvidelse av 

planområdet samt vurdering av kapasitet på regulerte veier mot ÅDT på foreslått 

virksomhet. 

 

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 på nett. For 

veiledning om oppstart, se etatens nettsider. 

 

Kommunen må alltid varsles via de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte 

vedleggene. Dette er avgjørende for at plansaken skal bli riktig registrert i Bergen 

kommunes GIS- og sakssystemer. 

 

11.4 Vurdering av forenklet prosess 

Det kan være aktuelt at planprosessen gjennomføres som en forenklet prosess. 

Dette vurderes etter varsel om oppstart, med en samlet vurdering av merknader og 

uttalelser, og avhenger bl.a. av i hvilken grad planforslaget evt avviker fra 

gjeldende plan og KDP BLÅE. 

 

11.5 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. 

 

11.6 Dialog 

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

behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter  
_________________________________________________________________________________________________________________ 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813


Bergen kommune.    Saksnr. 201821340/5 

 

Side 16 av 16 

 

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 Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens 

nettsider. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert 

gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøte og arbeidsmøter betales samlet, jf. 

gebyrregulativets § 2-5. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon , eller e-post 

christian.hjelle@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201821340. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Christian Hjelle - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Bir AS, Postboks 6004, 5892 BERGEN 

  

 

Vedlegg: 
Kart VA-ledninger  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11019/article-151707
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11019/article-151707

