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ÅSANE VIDEREGÅENDE SKOLE, ÅSANE KULTURHUS OG BIBLIOTEK -
REGULERINGSPLAN  
Varsel om oppstart av planarbeid 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det nå er satt i gang arbeid med 
reguleringsplanarbeid for Åsane VGS, ny videregåendeskole og kulturhus i Åsane.  

Reguleringsplanen utarbeides av Multiconsult på vegne av Constructa Entreprenør AS for Hordaland 
Fylkeskommune. 

 
Bakgrunn 

Fylkestinget har vedtatt at Åsane nye videregående skole skal speile satsningen på fremtidens 
yrkesopplæring og fremstå som et signalbygg for yrkesfagene. Bygget skal også inneholde offentlig 
tannhelsetjeneste og opplæringskontor for byggfag. 

Sammen med Åsane kulturhus inkludert folke- og skolebibliotek, en kulturfunksjon for Bergen kommune, 
skal bygget bli en motor for å videreutvikle et levende, miljøvennlig og aktivt bydelsentrum. Et nytt 
møtested og knutepunkt for hordalandsamfunnet, - en ny hjørnestein i Åsane sentrum! 

Hordaland fylkeskommune har engasjert Constructa Entreprenør AS sammen med HLM Arkitektur as, B+B 
Arkitekter as, Smedvik landskapsarkitekter og Multiconsult til å gjennomføre prosjektet. 
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Planområdet: Detaljreguleringsplan for Åsane VGS og Åsane Kulturhus og bibliotek 

 

Figur 1, Utsnitt fra områdeplanen for Åsane 

 

Figur 2, Illustrasjon av Åsane VGS 

 

Planområdet er på om lag 24,4 dekar og omfatter arealer regulert til undervisning i områdeplan for Åsane 
sentrum, ID 19250000.  

   

Figur 3, Planområde for Åsane VGS 

Planområdet omfatter U. Phils videregående skole og arealer vest og nord for skolen.  

Eiendommene med gnr/bnr: 189/346, 215, 415 og 188/497, 24, 25 ligger helt eller delvis innenfor 
planområdet.  
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Formål for detaljplanen for Åsane VGS 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ny videregående skole for ca 1085 
elever med kulturhus/bibliotek for Åsane bydel og tannhelsetjeneste og opplæringskontor for 
byggfag. 
 
Skolen skal ligge sentralt i Åsane på tomten der dagens U.Phils skole holder til. Skolen blir på cirka 
17.900 kvadratmeter. I tillegg til skole og voksenopplærings-senter skal bygget romme kulturhus, 
bibliotek, tannhelsekontor og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). 
 
Reguleringsplanarbeidet er i samsvar med overordnet plan, områdeplan for Åsane. Områdeplanen 
setter krav om detaljreguleringsplan for området skolen skal oppføres på.  
 
 
Konsekvensutredning  
Ny skole har et areal på ca 17 900 m2. Bygg for offentlig tenesteyting større enn 15.000m2 utløser 
krav om Konsekvensutredning, §2 pkt. f) andre ledd - planer for tiltak i vedlegg I.  

Unntaksbestemmelsen i andre ledd gjelder der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet etter 
forskriften og oppfyller kravene til konsekvensutredning på tiltaksnivå.  

Det ble til områdeplan for Åsane sentrum utarbeidet konsekvensutredning. Den utredningen 
vuderes å være tilstrekkelig for dette planarbeidet. Utredningstema og metode for 
konskekvensutredning til områdeplan og detaljplan er tilsvarende  

Det vurderes med bakgrunn i områdeplanens konsekvensutredning og at denne planens tiltak er i 
tilstrekkelig samsvar med områdeplanen og at detaljplanen ikke utløser krav om 
konsekvensutredning.  
 
 
Saksgang  
Hjemmelshavere, naboer, berørte parter og relevante offentlige og private instanser blir med 
dette varslet med brev. I tillegg kunngjøres planarbeidet i avisen Bergens Tidene, Hordaland 
fylkeskommune og Multiconsult sine nettsider.  
 
Mottatte merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeidelse av forslag til reguleringsplan.  
Vi ber om at merknader til planarbeidet har overskrift Merknad planoppstart Åsane VGS og Åsane 
kulturhus. 
 
Merknaden må ha avsender og vise til gnr/bnr og helst inntegnet på kart om det er stedsknyttet 
merknad/informasjon. I forbindelse med oppstart til planarbeidet er det særlig hensyn som dere 
mener planarbeidet bør ta stilling til, som er viktig å få fram.  
 
Når det er utarbeidet forslag til reguleringsplan med plankart og bestemmelser, vil 
reguleringsplanen bli lagt ut til offentlig ettersyn. Naboer og berørte parter vil ved offentlig 
ettersyn få mulighet til å uttale seg konkret til planforslaget. 
 

Kunngjøringen av oppstart av planarbeid vil også bli lagt ut på  
Multiconsult sine nettsider www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer.  
 

http://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer


Åsane VGS, Åsane kulturhus og bibliotek - Detaljreguleringsplan  multiconsult.no 

Varslingsbrev 

 

617033-PLAN-PBL-Varslingsbrev 20.januar 2017 Side 4 av 4 

Dersom det er spørsmål knyttet til varslingen om planoppstart, kan spørsmål rettes til  
Hordaland Fylkeskommune v/ Merete Hauge, 55 23 95 88, merete.hauge@hfk.no eller til  
Multiconsult v/ Toril Amundsen, 55 62 33 75, toril.amundsen@multiconsult.no. 

 

 

Eventuelle merknader/kommentarer til planarbeidet skal sendes skriftlig innen 22.02.2017 til:  

Multiconsult ASA,  
v/ Toril Amundsen,  
Nesttunbrekka 99,  
5221 NESTTUN,  

eller e-post: toril.amundsen@multiconsult.no. 

 

 

Med vennlig helsing 

Multiconsult 
 
 
Toril Amundsen 
Arealplanlegger 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

 Kart som viser planavgrense for oppstart av planarbeid. 

 Kartvedlegg som viser plangrense i forhold til gjeldende reguleringsplaner 

 Kartvedlegg som viser plangrense på ortofoto av området. 
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