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Til  
Grunneiere og andre rettshavere 
Offentlige høringsinstanser 
Lag og organisasjoner 
 

DERES REF:   | VÅR REF:   Bergen, 26. januar 2018 
DOKUMENTKODE: 10201331-01-PLAN-BREV-02 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
Fana, Gnr 40 Bnr 531 m.fl. Hjortevegen 12 og 14, Bergen kommune 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det igangsetting av arbeid med privat 
detaljreguleringsplan for Fana, Gnr 40 Bnr 531 m.fl. Hjortevegen 12 og 14 i Bergen kommune. 

Forslagsstiller er WEBU 2 AS. Multiconsult Norge AS er utførende konsulent for planleggingen i samarbeid 
med TAG arkitekter AS. 

 
Figur 0-1: Varslet planområde 

Planområdet 

I figuren ovenfor vises varslet planområde, som omfatter gnr 40 bnr 531 og 537 med tilhørende atkomstveg 
og kryss ved kommunal veg Hjortevegen. I tillegg inkluderer planområdet areal langs Hjortevegen bort til og 
med kryss mot Dyrhaugen for å kunne regulere inn gang- og sykkelveg. Det er tatt med ekstra areal ved 
avkjørsler for plass til frisiktsoner. Planområdets størrelse kan bli redusert i løpet av planprosessen når 
løsningene er detaljplanlagt. 
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Planområdet er avsatt til bebyggelse og anlegg i gjeldende kommuneplan. I forslaget til ny 
kommuneplanens arealdel 2016 er området avsatt til Sone 2 Byfortettingssone. I nærområdet er det i dag 
både eneboliger, rekkehus og lavblokker. Det er nærhet til dagligvaretilbud, skoler og friluftsområder. 

 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å regulere for et fortettingsprosjekt i Hjortevegen 12 og 14 i Fana, like i 
nærheten av Skjold bybanestopp. Forslagstiller ønsker å legge til rette for bygging av ca. 15 familieboliger i 
planområdet. 

 

KU-vurdering 
I oppstartsmøte har Bergen kommune vurdert at planforslaget ikke utløser krav om behandling etter 
Forskrift om konsekvensutredninger. 
 

Merknader til oppstartsmeldingen 

Fullstendige varseldokumenter kan leses på Multiconsult sin nettside 
www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/  

 

Merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til:  

Multiconsult Norge AS 

 v/ Heidi Havelin 

Nesttunbrekka 99 

5221 Nesttun  

E-post: heidi.havelin@multiconsult.no   

 
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Bergen kommune, da dette blir ivaretatt samlet av 
Multiconsult. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt til kommunen sammen med 
planforslaget.  
 
Frist for merknader er satt til 5. mars 2018. 
 

Videre saksgang 

Etter merknadsfristen er ute vil selve planforslaget bli utarbeidet, og deretter sendt til Bergen kommune for 
saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen sendt på høring og lagt ut til 
offentlig ettersyn i minimum seks uker. Bergen kommune vil til offentlig ettersyn varsle naboer og 
offentlige etater direkte. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre 
kommunal behandling. Planforslaget vil etter offentlig høring bli saksbehandlet i kommunen før det 
sluttbehandles politisk i byrådet og bystyret. 

 

Med vennlig hilsen 
 
Linnea Kvinge Karlsen 
Multiconsult Norge AS 
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