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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR YTREBYGDA, GNR.35 BNR.747 MFL. 
SØREIDE, NAUSTDALEN.  
 

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat 
detaljregulering for eiendommene nevnt i overskriften. 

 

Formålet med planarbeidet 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligområde med ca. 30-60 boligenheter, 
uteoppholdsareal og parkering under overflaten. Gang- og sykkelveg langs Ytrebygdsvegen vil også inngå i 
planarbeidet. 

Planforslaget krever ikke behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger.  

 
Planområdet 
Området er i kommuneplanens arealdel vist som sentrumsformål (S25 - Søreide lokalsenter type 1).  

I gjeldende områdeplan for Søreide sentrum (Ytrebygda. gnr. 35 bnr 2, 6, 7, 65, 278, 688 mfl., arealplan-ID 
60030000) er området regulert til kombinert formål bolig/næring (B/N1). Deler av området er også regulert 
til: Bolig/Næring/Tjenesteyting, fortau, veg, annen veggrunn samt Forretning/Kontor/Industri.  

Planområdet omfatter et noe større areal ved planoppstart, dette for å sikre tilstrekkelig areal til 
gjennomføring av nødvendig teknisk infrastruktur, herunder gang- og sykkelveg. Ved planforslag vil 
planområdet trolig være noe redusert.  

Planområdet er ca. 15 daa og avgrenset som vist på kartutsnittet nedenfor.  

 

Saksgang  
Dette brevet blir sendt til naboer og relevante offentlige instanser og andre private interessenter, slik at de 
som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Oppstart blir i tillegg annonsert i Bergens Tidende. 
 
Eventuelle merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeiding av forslag til reguleringsplan. Merknadene 
vil bli sendt kommunen sammen med planforslaget.  
 
Plankonsulent vil utarbeide et forslag til reguleringsplan som sendes til kommunen.  Kommunen vil 
saksbehandle planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. Planforslag med plankart og 
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bestemmelser vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Berørte parter vil da få brev fra kommunen. Kunngjøring av 
offentlig ettersyn vil også bli annonsert i avisen og lagt ut på kommunen sine hjemmesider:  
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer 
 
Informasjon om planarbeidet kan finnes også på Multiconsult sine nettsider 
www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer.  
 
Multiconsult Norge as er plankonsulent og utarbeider planforslaget, i samarbeid med TAG arkitekter as, på 
vegne av WEBU 2 as. 
 
Spørsmål knyttet til reguleringsplanarbeidet kan stilles til Multiconsult Norge AS v/Christine R. Nilsen, tlf. 
55 62 33 18 eller Heidi Havelin, tlf. 55 62 33 41.  
 
Eventuelle merknader/kommentarer til igangsetting av planarbeid sendes skriftlig til:  
Multiconsult Norge AS, v/Christine R. Nilsen, Nesttunbrekka 99, 5221 NESTTUN, eller e-post: 

christine.nilsen@multiconsult.no innen 19.01.2018.  
 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
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