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1. HISTORIKK 
Det er blitt avholdt veiledningsmøtet i januar 2021 hvor kommunen, forslagstiller og 
plankonsulent deltok. Referat fra dette møtet ligger på saksnr: 202025353. 
Siden veiledningsmøte har forslagsstiller jobbet videre med planinitiativet, spesielt 
tilbakemeldinger gitt av Byarkitekten i veiledningsmøtet.  
 
I oppstartsmøtet hadde arkitekt en kort presentasjon av arbeidet med planinitiativet etter 
veiledningsmøtet, viser til vedlagt presentasjon datert april 2021. 
 
2. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 
 Formålet er å tilrettelegge for terrassert blokkbebyggelse/terrassehusboliger og utvikle 

området i tråd med Kommuneplanens arealdel 2018. 
 Det er estimert mulig utbygging av ca. 200 sentrumsnære boenheter. Utforming og høyde 

vil tilpasses nærliggende bebyggelse. Prosjektet vil etterstrebe gode bokvaliteter for 
beboerne og forbipasserende, gode uteområder og tilrettelagte boliger for alle 
aldersgrupper.  

 Etablering av nye gangforbindelser som vil bedre tilbudet for gående og syklende, og gi 
bedre fremkommelighet i nærområdet. Forslagstiller/plankonsulent er i dialog med 
grunneier for parkeringshuset (gnr. 42, bnr. 477) med tanke på å få til gode 
tverrforbindelser. 

 Bærekraftig byutvikling styrkes ved fokus på miljøvennlige løsninger/bærekraft i 
prosjektet som ambisjon om Breeam Very Good sertifisering. 

 Ambisjon om at prosjektet skal bli et foregangsprosjekt for bokvalitet på leilighetsnivå.  
 Arbeide med ulike strategier for å redusere terrenginngrep.  
 Undersøke muligheten for frikjøp av parkering, og se på sambruksløsninger.  

 
3. PLAN OG BYGNINGSETATENS VURDERING 
Kommunen har høy forventing til et planforslag med gode kvaliteter. Planforslaget må være 
et positivt prosjekt for videre byutvikling av Nesttun, og må inneha gode kvaliteter i seg selv 
og gi nye kvaliteter til omgivelsene. Det presiseres at kvalitet går foran grad av utnytting. Det 
må i planforslaget sikres høy arkitektonisk kvalitet, gode bomiljøer, bevaring av en 
sammenhengende grønnstruktur, og tverrforbindelser mellom Midtun og Nesttun.  
 
Planinitiativet er diskutert med ledergruppen på etaten. Oppstart av planarbeid kan anbefales, 
og følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med saken: 

 Det skal utarbeides en helhetlig vurdering av parkeringssituasjonen for Nesttun tidlig i 
planprosessen. Vurderingen skal legges til grunn for valg av løsning for parkering.  

 Det skal utarbeides en analyse som vurderer ulike alternativer for adkomst tidlig i 
planprosessen, herunder mobilitet og gjennomføring. Må vurderes i sammenheng med 
parkering. Adkomst over grønnstruktur kan ikke tillates.  

 Planforslaget må regulere en sammenhengende grønnstruktur/grøntbelte for å ivareta 
økologisk korridor. Hule eiker må ivaretas.  

 Planforslaget må sikre gode gangforbindelser mellom Midtun, Nesttun og 
kollektivholdeplasser. Minimum en gangforbindelse må tilfredsstille krav til universell 
utforming. Offentlig heis kan være et godt supplement.  

 Innledende klimagassberegning må utarbeides og legges ved varsel om oppstart.  
 Bebyggelsesomfang vurderes for stort i forhold til ivaretakelse av områdets biologiske 

verdi, grønnstruktur, utfordringene med å skape gode universelt utformede 
gangforbindelser til bybanen og Nesttun i bratt terreng. 



Bergen kommune. Saksnr. 202106180/5

Side 3av 17

4. PREMISSER FOR PLANARBEIDET

Arealformål
Kommuneplanens arealdel 2018
I KPAligger planområdet hovedsakelig innenfor byfortettingssonen. Vestre del av
planområdet ligger innenfor sentrumsformål S7. Deler av planområdet omfatter areal avsatt til
grønnstruktur. Hensynssoner: Flomfare (200-års flom med klimapåslag, Nesttunvassdraget),
skredfare (aktsomhetsområde for steinsprang, jord-og flomskred og snøskred), angitt hensyn
kulturmiljø (historisk senter Nesttun), støy fra veg –gul sone.

Kommunedelplan KDP
Planområdet er vist som senterområde i kommunedelplan for Fana, KDP Ny-Paradis, Hop,
Nesttun, Nesttun Vest(Plan-ID 15700000) vedtatt i 2001.

Gjeldende reguleringsplan
Planområdet er regulert i gjeldende reguleringsplan for Fana, del av gnr. 42 og 43, Nesttun
sentrum (Plan-ID 16370000) vedtatt i 2005, til formålene konsentrert boligbebyggelse,
bolig/kontor/forretning, blandet sentrumsformål, bolig/offentlig frittliggende
småhusbebyggelse, felles lekeplass, grønnstruktur, garasjeanlegg, annet fellesareal, felles
gangareal og felles avkjørsel/kjøreveg.

Intensjonene lagt til grunn i gjeldende reguleringsplanfor Nesttun sentrum (Plan-ID
163700000)må vurderes konkret som del av planarbeidet. Ved utarbeidelse av gjeldende
reguleringsplan ble det gjort helhetlige vurderinger for Nesttun sentrum, og det ble lagt til
grunn at en utbygging av «Fondveggen» var sentralt for en videre utvikling av Nesttun. Dette
gjelder blant annet nye gangforbindelser, parkeringsanlegg i fjell, riving av hele/deler av
eksisterende parkeringsanlegg og nye gode byrom. Som del av planarbeidet må intensjonene
vurderes på nytt ettersom vurderingene lagt til grunn gjeldende reguleringsplan er gjort for en
del år siden. Det er viktig å se området samlet og uavhengig av eiendomsforhold for å kunne
vurdere gode helhetlige løsninger.

Hovedproblemstillinger
Problemstillinger vedrørende parkering, adkomst, grønnstruktur, gangforbindelser med
universell utforming, Nesttunelva og bokvalitet forutsettes løst tidlig i planarbeidet, før videre
arbeid knyttet til plassering og utforming av bebyggelse.

Parkering
Det vises generelt til KPA § 17 vedrørende krav til parkering og parkeringsdekning.
I henhold til KPA er det følgende krav til bilparkering for bolig pr. 100 m2 BRA:
0,4-1 p-plasser i sentrumskjernepr. 100m2 BRA
0,6 –1,2 p-plasser i byfortettingssonepr. 100m2 BRA
Krav til sykkelparkeringfor boliger minimum 2,5 plasser pr. 100 m2 bolig.

Planforslaget kan ikke vurdere parkering kun for egen utbygging. Parkeringssituasjonen på
Nesttun fremstår som uavklart, og det må utarbeides en helhetlig vurdering av
parkeringssituasjonen for Nesttun tidlig i planprosessen. Denne vurderingen skal legges til
grunn for valg av løsning for parkeringfor planforslaget. I forbindelse med utarbeidelse av
gjeldende reguleringsplan for Nesttun sentrum (Plan-ID 16370000) ble det vurdert at
parkeringsbehovet for Nesttun måtte vurderes samlet. Ettersom Nesttun har begrensede
arealer tilgjengeligble det vurdert at det var hovedsakelig i «Fondveggen» det var rom for
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vesentlige nye parkeringsarealer. I gjeldende plan er det lagt til grunn at det skal etableres 
parkeringsanlegg i fjellet ved realisering av utbygging i «Fondveggen». Parkeringsanlegget 
var tiltenkt å dekke behovene for de nye boligene, planlagt utbygging av næringsvirksomhet 
samt parkering for bybanen. 
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe v/ Miljøløftet som skal utarbeide strategiske retningslinjer for 
innfartsparkering. Etter planen skal retningslinjen ferdigstilles i juni 2021, og deretter 
behandles politisk. Vestland fylkeskommune ønsker å vente til den nye strategien for 
innfartsparkering er vedtatt før det gis tilbakemelding på innfartsparkeringsplasser på Nesttun. 
Fylkeskommunen har tidligere gitt signal om at innfartsparkering i fjell ikke er en ønskelig 
løsning. Fylkespolitikerne har også gitt signaler om at sambruksløsninger er å foretrekke 
fremfor innfartsparkering i sentrumsområder og knutepunkt. 
 
Byplan vurderer at det er et potensiale for et parkeringsanlegg i fjell i «Fondveggen» som må 
vurderes på nytt. Behov for innfartsparkering kan ikke avskrives og må vurderes nærmere. Et 
parkeringsanlegg i fjell kan være sentralt for å samordre parkering på Nesttun, og frigi arealer 
som eksisterende parkeringshus opptar til videre byutvikling på Nesttun. Dette gjelder i 
forhold til eksisterende parkeringshus ved Litle Nesttunvatnet (gnr. 42, bnr. 718) og 
parkeringshuset ved senteret (gnr. 42, bnr. 477).  
 
I møtet ble det enighet om at influensområdet for vurdering av parkeringssituasjonen på 
Nesttun måtte avklares. Byplan foreslår at det avholdes temamøte om parkering tidlig i 
prosessen. Bymiljøetaten og Vestland fylkeskommune må involveres i vurderingen. 
 
Riving av eksisterende parkeringsanlegg (gnr. 42, bnr. 477) 
I møtet ga forslagstiller utrykk for at det ikke var ønskelig å rive eksisterende parkeringshus 
som en del av planforslaget. Parkeringshuset ligger utenfor forslagstillers eiendom, og 
grunneier av parkeringshuset ønsker ikke riving av parkeringshuset. 
 
Riving av parkeringshuset er vurdert i arbeidet med gjeldende reguleringsplan for Nesttun 
sentrum (Plan-ID 16370000), men er ikke anbefalt ut fra flomhensyn, vurdering av områdets 
attraktivitet, sol- og klimaforhold samt økonomiske vurderinger. I reguleringsplan for Nesttun 
sentrum landet man på en løsning der reguleringsplanen åpner for at eksisterende 
parkeringshus kan rives, men pålegger kun riving av 15 m i den nordlige enden, samt at taket 
skal fjernes. 
 
Byplan vurderer at parkeringshuset fremstår som en stor barriere mellom Nesttun sentrum og 
«Fondveggen»/planområdet, og det må gjøres en ny vurdering om parkeringshuset, eventuelt 
deler av parkeringshuset bør rives. I møtet støttet både Bymiljøetaten og Byarkitekten at det 
må gjøres en ny vurdering av riving av eksisterende parkeringshus. Parkeringshuset fremstår 
som et avvisende bygg, og prosjektet vil lande på en bakside som ikke vil være attraktiv. Det 
er spesielt viktig at planforslaget oppnår en god kobling mellom Midtun og byromsstrukturen 
på Nesttun. 
 
Byplan har forståelse for problemstillingen rundt privatrettslige avtaler, men vurderer at en 
utbygging av planområdet vil vanskelig la seg realisere uten at det gjøres noen tiltak 
vedrørende eksisterende parkeringshus. Det må dermed gjøres en ny helhetlig vurdering 
vedrørende riving av eksisterende parkeringshus.  
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Uteoppholdsarealer
Det vises generelt til kvalitetskravene i KPA § 14. Planområdet ligger hovedsakelig innenfor
byfortettingssonen i KPA, men deler av planområdet ligger innenfor sentrumskjerne S7 i
KPA. I sentrumskjerner skal det etableres minimum 25 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet.
Maks 50 % av arealet kan legges på tak/altan. Offentlig tilgjengelig areal på bakkeplan kan
regnes som uteoppholdsareal for boliger i planområdet. I byfortettingssonen skal det etableres
minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Maks 50 % på tak/altan. Minimum 50 % skal
utformes som fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal. Minst 50 % av enhetene i store
prosjekt skal ha privat uteoppholdsareal.

Det anbefales at eksisterende naturelementer videreføres for å gi gode kvaliteter på
uteoppholdsareal. Det anbefales også at naturelementer som trær, vegetasjon og grøntareal o.l
sikres etablert.

Bokvalitet
Krav til boligsammensetting gitt av § 9.1 i KPA må legges til grunni planforslaget:
Krav til boligstørrelse i nye større prosjekter i byfortettingssoner:
-Maksimum 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m²
-Minimum 20 % av boenhetene skal ha bruksareal over 80 m²

I gjeldende reguleringsplan for Nesttun sentrum (Plan-ID 16370000)er det vurdert at de
laveste etasjene i felt BKF2 har begrensede bokvaliteter, og dermed er det åpnet for at det kan
etableres kontor og forretning i de to første etasjene. Det er en intensjon i gjeldende
reguleringsplan om at deler av eksisterende parkeringshus skal rives, og at deler av
Nesttunelva skal frem i dagen. Byplan vurderer at dette er gode intensjoner som gir mer rom
for tilretteleggelse av en synlig og god kobling mellom Nesttun sentrum og planområdets
nordlige del. Det er også avsatt arealfor felles lekeareal (FL4) i gjeldende reguleringsplan
som anses å gi kvaliteter for blant annet felt BKF2.

Byplan er spørrende til om det kan oppnås gode bokvaliteter og kvalitet på byrom dersom det
ikke skal gjøres noe tiltak vedrørende parkeringshuset. I forhold til bokvalitet gjelder dette
spesielt for utbygging av planområdets nordlige del. En god og visuell forbindelse vil også
være vanskelig å få til her hvis det ikke skal gjøres tiltak vedrørende parkeringshuset.

Byform og arkitektur
Det visesgenerelt til KPA § 8. Gjeldende arkitektur-og byformingspolitikkskal være
premissgiver for planlegging og den arkitektoniske utformingen. Nyskapende og variert
arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. Bergen kommune har vedtatt
Arkitektur-og byformingsstrategi, Arkitektur+.

Det må vektlegges tilpassing tilterreng, volum, høyder og materialvalg som kan fungere best
mulig, både i forhold til seg selv og til interne behov, men også i forhold til å tilføre estetiske
kvaliteter til nærområdet. Det må legges vekt på terrengtilpasning med minst mulig bruk av
store skjæringer, fyllinger ogmurer. Planforslaget må bidratil å fremme opplevelsen av
stedets egenart og tilføre bymiljøet nye kvaliteter. Det må sikres sammenhengende og
attraktive gang-og sykkelforbindelser.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien
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4.6.1 Bebyggelsesstruktur, byggehøyder og grad av utnytting
Bebyggelsesstruktur, herunder terrenginngrep, plassering av bygg, volum og høyder vil være
et sentralt tema i utarbeidelse av planforslaget. Nær-og fjernvirkning, målpunkt og byrom,
hensyn og nærhet til eksisterende bebyggelse, siktlinjer og lokalklimatiske forhold må vektes
i vurdering av byggehøyder. Kvalitet går foran grad av utnytting. Det vil være særlig viktig å
vurdere volum og byggehøyders virkning på byrom.

4.6.2 Byromog møteplasser
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. Byrom og grønnstruktur skal
planlegges for allsidig aktivitet, med grønne kvaliteter og bruk av vann. Utforming av byrom
skal så langt det er mulig tilpasses barn og unge.

Byplan anbefaler tidlig kontakt med Byarkitekten der intensjoner med planforslaget blir
drøftet. Byplan deltar i eventuelle møter. Det anbefalesat Bymiljøetaten i tillegg deltar, særlig
hvis det skal etableres offentlig torg/byrom, og i forbindelse med andre offentlige interesser.

På møtet spilte Byarkitekten inn at landskapsarkitekt må involveres i planarbeidet i den tidlige
fasen. Dette vil være nødvendig for å få til et godt prosjekt. Det ble stiltspørsmål ved at
gangvegene er vist med en stigning på 1:20, mens TEK sine krav til universell utforming på
gangveger er1:15. Dette kan medfølge større terrenginngrep og arealbeslag enn nødvendig.

Grønnstruktur, landskapog biologisk mangfold
Store deler av planområdet er kartlagt som skog av
høg bonitet, og «Fondveggen»fremstår i dag som
en viktig grønn vegg i landskapsrommet rundt
Nesttun.

Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer
skal legges til grunn for planleggingen.
Sammenhengende blå og grønn infrastruktur skal
avsettes og opparbeides, også i fortettingsområdene,
for å ivareta og legge til rette for naturmangfold,
klimatilpasning og trivelige uteområder. Biologisk
mangfold skal ivaretas og kommenteres i alle saker,
jf. naturmangfoldloven.

Det vises til innspill fra Bymiljøetaten (eget vedlegg, datert
19.04.2021). Hvor det blant annet neves følgende: «Iht.
Temakart for blågrønn infrastruktur går det en økologisk
korridor gjennom området. Økologiske korridorer skal sikre at
dyr og planter kan forflytte eller spre seg på naturlig vis.
Forbindelsene i temakartet er tegnet inn for åivareta,
videreutvikleog etablere nye økologiske korridorer.
Arealendring, og bit for bit nedbygging, er hovedtrusselen for
naturmangfoldet i Norge. Oppstykket natur gjør det vanskeligere
for arter å bevege seg fra et område til et annet, og gjør at vi får
mange små bestander som er adskilt fra hverandre, noe som
hindrer genetisk mangfold. I denne sammenheng kan det virke
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som en liten påvirkning, men sett sammen med all arealplanlegging og arealendring som 
skjer i den tette byen, så får denne typen utbygging store samlede konsekvenser. Den 
økologiske korridoren i planområdet er en viktig forbindelse mellom relativt små grønne 
areal og større grøntområder utenfor planområdet. Denne type strukturer er enda viktigere i 
den tette byen, og det er derfor ekstra 
viktig å ivareta eksisterende 
grøntstruktur når vi planlegger og 
utvikler nye områder.»  «Det finnes 
flere registreringer av rødlistede 
arter i Nesttun-området men disse er 
hovedsakelig knyttet til vannene i 
området. Tyrkerdue (nær truet) er 
derimot en art som er knyttet til 
skogsområder. Med bakgrunn i dette 
er det viktig det foretas en biologisk 
kartlegging av planområdet – slik at 
man tidligst mulig finner ut hva som 
finnes av botanisk/økologisk verdi i 
området. En slik kartlegging må også 
innbefatte fremmede plantearter.»  
 
I gjeldende reguleringsplan for Nesttun sentrum (Plan-ID 16370000) er areal til 
byggeområder og felles areal for lek/grønnstruktur regulert relativt stramt, og det er regulert 
store arealer til felles areal for lek/ grønnstruktur. Planforslaget må regulere en 
sammenhengende grønnstruktur/grøntbelte for å ivareta økologisk korridor. Hensynet til hule 
eiker må ivaretas og avklares tidlig i planprosessen. Det må gjøres en biologisk kartlegging av 
planområdet tidlig i planprosessen for å vurdere hvilke områder det er viktigst å bevare som 
grønnstruktur med tanke på verdi. 
 
Grønnstruktur og foreslått adkomst 
I planinitiativet foreslås det adkomst til planområdet fra 
Midtunvegen over areal regulert til grønnstruktur. Arealet er både 
vist som grønnstruktur (F5) i gjeldende reguleringsplan for Nesttun 
sentrum (Plan-ID 16370000) og i KPA. Dette arealet er også et av 
få arealer regulert til grønnstruktur, og ligger på kommunal 
eiendom, i Nesttun området. Adkomst over areal regulert til 
grønnstruktur kan ikke tillates, og alternativer for adkomst til 
planområdet må vurderes og ses i sammenheng med 
parkeringsløsning.  
 
Forslagstiller vurderer at de er avhengig av å legge adkomsten til 
planområdet her, og må i den forbindelse gå noe inn på regulert 
grønnstruktur. Et avbøtende tiltak kan være å gi tilbake areal til 
grønnstruktur et annet sted. 
 
Byplan fastholder at det må gjøres vurdering av alternativer for adkomst til planområdet før 
det tas stilling til dette forholdet.  
 
Etterskrift: 
Tilleggsopplysning fra forslagstiller/plankonsulent: Dagens adkomst til gnr. 43, bnr. 277 og 
729 ligger på areal avsatt til grønnstruktur. Kommentar byplan: Dagens adkomst er til to 
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eneboliger. Det vil kreve mer areal av grønnstrukturen til å etablere adkomst til planområdet
med mange flere boenheter.

Mobilitet
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal
prioriteres. Eksisterende og nye gangforbindelser skal tas vare på ogforbedres, dette gjelder
særlig for sentrumskjerne og byfortettingssone, og forbindelser som betjener viktige
målpunkt, jf. KPA § 16.3.

I henhold til KPA § 16.2 skal det utarbeides en mobilitetsplan ved regulering av tiltak
tiltak etter §§ 26 og 27 (bebyggelse og anlegg) større enn 5000 m2 BRA, eller som beregnes å
gi mer enn 50 arbeidsplasser skal det utarbeides mobilitetsplan.
Mobilitetsplan skal blant annet redegjøre for:
- Hvordan det legges til rette for å begrense transport-behovet, fremme miljøvennlig

transport og sikre trygg varelevering, parkering og tilkomst for alle.
- Kollektivtilbud og tilbud til gående og syklende. Tiltak foreslås der dette er relevant
- Samsvar med målsettingen av rett virksomhet på rett sted (ABC-prinsipper)
- Hvordan prosjektet utnytter deleløsninger
- Behov for kollektivinfrastruktur
- Behov for ladestruktur
- Universell tilgjengelighet

Spesielt viktig for planforslaget er å vurdere forbindelser mellom Nesttun og Midtun, og
andre viktige målpunkt, herunder skoleveg.

Samferdsel
Det vises generelt til innspill fra Bymiljøetaten (eget vedlegg, datert 19.04.2021).

Gangforbindelser
Utdrag av innspill fra Bymiljøetaten: «Stedsanalysen anbefaler tre nye forbindelser mellom
Midttunhaugen og Nesttun. Alle de tre viste forbindelseslinjene er viktige; i sør og nord mot
bybaneholdeplassene, og sentralt mot torget. Alle har stor høydeforskjell. De gule pilene i
anbefalingskartet må derfor tidlig konkretiseres. Hvordan skal koblingen foregå og hvordan
skal den svært store høydeforskjellen overvinnes? Åpne, trillbare løsninger i terreng og
landskapsrom er generelt å foretrekke framfor trapper og heisløsninger. Byrommene ned mot
Nesttun sentrum blir svært viktige som del av tverrforbindelsene. Det må legges til rette for
attraktive romforløp som inviterer til bruk. Planarbeidet bør drøfte inngrep i parkeringshuset
og byrommenes forhold til elven.» «Bymiljøetaten understreker at nye offentlige gangveger/
fortau/ gang-og sykkelveger skal være sammenhengende og knyttes til eksisterende gang-og
sykkelsystem. Vi gjør oppmerksom på at hovedregel er at viktige offentlige gangforbindelser
skal reguleres etter krav om universell utforming. Bymiljøetaten har også krav til utformingen
av gangveger som skal vedlikeholdes av Bymiljøetaten. Bymiljøetaten ber om at
tverrforbindelsen Nesttun –Midtun blir prosjektert så tidlig som mulig. Utforming i forhold til
UU og drift/vedlikehold må avklares.»

Heis
I presentasjon av arbeidet med planinitiativet etter veiledningsmøtet(viser til vedlegg
presentasjon,datert april 2021) er det sett på en løsning for en offentlig heis som del av
kobling fra planområdet til Nesttun sentrum. Byplan vurderer at planforslaget må løse en
universell utformet gangadkomst mellom planområdet og Nesttun sentrum. Heis kan
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imidlertid vurderes som et supplement. I møtet uttalte Byarkitekten at de er skeptiske til 
offentlig heis med høytliggende bro, og er spørrende til om en sekundær forbindelse bør få en 
så stor visuell konsekvens i bybildet. Det er utfordrende å få til en god arkitektonisk 
utforming på heistårnet, og man bør se på om heisen kan være integrert i bebyggelsen. 
Byarkitekten er åpen for å diskutere løsning med heis videre, men vurderer at hovedprinsippet 
må være at folk skal bevege seg på terreng/bakkeplan.    
 
Midtunvegen 
Utdrag av innspill fra Bymiljøetaten: «Bymiljøetaten tolker det mottatte planinitiativet slik: 
All biltrafikk for nye boliger, samt parkeringsplasser som blir fjernet i garasjeanlegg i 
Nesttun sentrum, planlegges med adkomst fra Midtunvegen. Midtunvegen er kommunal veg 
med smalt fortau, samtidig som den er en viktig skoleveg. Midtunvegen er underdimensjonert 
for dagens trafikk. Ved eventuell regulering av nye 200 boliger, samt erstatning for 
parkeringsplasser i Nesttun sentrum, vil dette medføre vesentlig trafikkøkning av både myke 
og harde trafikanter. Det forutsettes at det blir stilt krav til utbygger for både prosjektering og 
ferdigstillelse av den kommunale vegen i henhold til gjeldende krav i håndbøker fra Statens 
vegvesen. Etter vår vurdering må kommunal veg på strekning fra Hardangervegen og inntil 
avkjørsel for eiendom gnr. 43, bnr. 109 (Midtunvegen 100) inngå i planavgrensningen. 
Vegmyndigheter mener at dette er nødvendig for å regulere/ etablere sammenhengende 
fortau/ gs i tilknytning til eksisterende gangveg på kommunal eiendom gnr. 43, bnr. 696.» 
 
Det vises til innspill fra Statens vegvesen (eget vedlegg, datert 19.04.2021). Utdrag fra 
innspillet: «Planområdet har tilkomst fra kryss Fv. 5196, via kommunal veg Midttunvegen. 
Forholdene langs sistnevnte veg er pr. i dag ikke tilfredsstillende, vegbanen er smal og vegen 
er preget av flere uoversiktlige avkjørsler. Temaet trafikk, herunder trygg skoleveg må 
omtales spesielt i planarbeidet og utvidelse av planområdet/rekkefølgekrav til utbedring av 
kommunal veg er et punkt som må vurderes. I forbindelse med ny utbygging vil vi framheve at 
det er viktig å ha fokus på trafikksikre løsninger for renovasjon og varelevering tidlig i 
planleggingen.»  
 
I møtet presiserte Statens vegvesen at man er spesielt bekymret for Midtunvegen, og det er 
viktig at planforslaget belyser hvordan trafikkforholdet blir påvirket av en utbygging av 
planområdet. Syklende må vurderes med tanke på alle avkjørsler. Det er spesielt viktig å ha 
fokus på trafikksikkerhet i anleggsfasen. 
 
Trafikkanalyse og plangrense 
Innspill fra Bymiljøetaten: «Vi regner med at det blir stilt krav om utarbeidelse av 
trafikkanalyse for området, spesielt med tanke på kartlegging av behov for utbedring av 
skoleveger, etablering av snarveger mm. Gjesteparkering, renovasjon og varelevering må 
også avklares tidlig. Endelig planavgrensning må settes ut fra de trafikale vurderingene.» 
 
Innspill fra Vestland fylkeskommune 
I møtet uttalte Vestland fylkeskommunen at de deler synspunktene til Bymiljøetaten og 
Statens vegvesen. Foreslått adkomst er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan for Nesttun 
sentrum (Plan-ID 16370000), og en eventuell ny adkomst må vurderes opp mot adkomst i 
gjeldende reguleringsplan. Nesttunvegen er en viktig kollektivakse, og fremkommelighet for 
kollektivtrafikken er særlig viktig å ivareta. Kapasitet i krysset Midtunvegen og 
Hardangervegen må vurderes. Det må påregnes rekkefølgekrav til opparbeidelse av 
infrastruktur, og det vil bli viktig å vurdere når de ulike rekkefølgekravene skal innfris. Det er 
videre viktig med gode gangforbindelser til terminalen på Nesttun, og mobilitetsanalysen må 
vise forbindelser til viktige målpunkt. Planavgrensningen bør utvides nordover for å fange 
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opp gangforbindelse i nord. I ROS-analysen må risikoi anleggsfasen vurderes, og det må
foreslås avbøtende tiltak. I planforslaget må det redegjøres for ulike byggetrinn og hensynet
til myketrafikanter skal ivaretas i alle faser.

Energi og klima
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere
energibruk og klimagassutslipp jf. KPA § 18.3.
I henhold til KPA § 18.4 skaldet utarbeides et klimagassregnskap ved:
-vesentlige naturinngrep
-nybygg større enn 1000 m2 BRA
-valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg

For planforslagetstilles krav om utarbeidelse av klimagassberegninger da det legges opp til
nybygg større enn 1000 m2 BRA,og vesentlige naturinngrep. Det skal utarbeides
klimagassberegning i henhold til kommunens veileder for klimagassberegninger. Ved
vesentlige naturinngrep skal det utarbeides en innledende klimagassberegning med
redegjørelse for naturinngrep ved planinitiativ, og en helhetlig klimagassberegning med
redegjørelse for naturinngrep før 1. gangs behandling. Det skal redegjøres for alternative
utforminger av arealet. Klimagassberegningen skal oppdateres før sluttbehandling ved
endringer.

Det vises til innspill fra Klimaetaten (eget vedlegg). Utdrag fra innspillet: «…Som det går
fram av planinitiativet er planområdet i hovudsak eit grøntareal med skog av særs høg
bonitet. Miljødirektoratet har utarbeidd ein rettleiar for konsekvensutgreiingar for klima og
miljø. I rettleiaren går det fram at skog og myr generelt har høgast karbonlagring per
arealeining, og at høgbonitet skogpå organisk jord og djup myr har størst evne til å lagre
karbon. Det er difor all grunn til å tru at planområdet er eit karbonrikt areal. Å byggje ned
skog som inneheld store lager av karbon, gir auka klimagassutslepp. I tillegg reduserer me
framtidig opptak av karbon frå skogen når den blir bygd ned. I kommunen sin rettleiar for
klimagassutrekningar går det fram at kommunen i størst mogleg grad ynskjer å bevare
eksisterande grønstruktur, slik at lagra karbon ikkje blir sloppe ut i atmosfæren, og slik at
grønstrukturane i framtida òg kan fungere som eit lagringsområde for karbon.
Frå klimagassrettleiaren går det vidare fram at ein ved vesentlege naturinngrep må gjere
greie for:
1. Kva klimagassutslepp naturinngrepet gir, inkludert tap av/auka lagringskapasitet, og
2. kva alternativ med mindre påverknad som er vurdert, og kva utslepp og tap av/auka
lagringskapasitet desse alternativa vil gi.
Rettleiar for klimagassutrekningar slår også fast at klimaeffekten av terrenginngrepa må
dokumenterast. Ved slike arealbruksendringar kan ein nytte utrekningsverktøyet til
Miljødirektoratet. Verktøyet til Miljødirektoratet gir omtrentlege klimagassutslepp som fylgje
av arealbruksendringar, samt opptak over 20 år. Utsleppstala blir ikkje eksakte, men
utrekningane gir einpeikepinn på klimakonsekvensane av utbygginga. Dette meiner
Klimaetaten vil vere nyttig kunnskap å leggje til grunn i det vidare arbeidet i denne saka.»

Klimaetaten presiserteimøtet at planområdet inneholder høgbonitetsskog som har en stor
evne til å ta opp karbon og lagre i røtter. Det er positivt at forslagstiller ønsker at
arealinngrepet skal reduseres. Klimaetaten ønsker å se mer på temaet på et senere tidspunkt.

Det er utarbeidet en innledende klimagassberegning (eget vedlegg), men ettersom den ble
sendt inn dagen før oppstartsmøtet (27.04.2021) så ble det ikke gitt tilbakemeldinger på denne
i møtet.
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Etterskrift -kommentarer til innledende rapport for klimagassberegning:
Rapporten redegjør for KPA § 18.3. Det er gitt en grei oversikt over foreslått
arealbruksendring i planområdet. Dette er imidlertid ikke omregnet til utslipp og effekt (iht.
kap. 2.2 i veileder for klimagassberegninger), men vurdert til redusert/nøytral/økt.
Det er ikke levert inn en innledende klimagassberegning. En innledende klimagassberegning
skal ta utgangspunkt i planinitiativet. Ved planinitiativ har en som regel tanker om volum,
behov for tomtebearbeiding osv. Det er ikke redegjort for hvilke alternativer med mindre
påvirkning som er vurdert. Rapporten må suppleresmed dette før varsel om oppstart.
Rapporten må samsvare med det planforslaget som foreslås til varsel om oppstart.

Risiko og sårbarhet
Det vises generelt til § 19 i KPA. 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. ROS-analysen
skal for øvrig være i henhold til kravspesifikasjonen.

I henhold til KPA § 19.6 skal det ved tiltak i og ved
brattere terreng enn 27 grader redegjøres for sikkerhet
mot ras. I henhold til helningskart faller planområdet
innenfor dette kravet, og det må utarbeides en
skredrapport.

Planområdet ligger innenfor følgende hensynssoner i
KPA som må vurderes opp mot risiko og sårbarhet:
Flomfare (200-års flom med klimapåslag,
Nesttunvassdraget), skredfare (aktsomhetsområde for
steinsprang, jord-og flomskred og snøskred), støy fra
veg –gul sone.
Det må utarbeides støyrapport og det må utarbeides en
vurdering av flomsituasjonen.

Deler av planområdet ligger innenfor område vist som
aktsomhetsområde nivå 1. Det kreves nærmere
undersøkelser hvis det skal bygges utinnenfor
aktsomhetsområdet.
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Terrenginngrep og massebalanse
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasningmed minst mulig bruk av store skjæringer,
fyllinger og murer. Massebalansen skal dokumenteres, jf. KPA § 24. Ved masseoverskudd
skal det redegjøres for behandling og trafikksikker transport.

VA, vassdrag og overvannshåndtering
Overvann skal håndteres lokalt. Planforslaget må identifisere, dimensjonere og sikre arealer
for overvannshåndtering og flomveier. Nedbør skal normalt gis avløp gjennom infiltrasjon i
grunnen og i åpne vannveier. Nye tiltak skal ikke gi økte avrenningstopper i områder som er
sårbarefor flom, jf. KPA § 19.4.

Deler av planområdet er vist som flomutsatt. Det må gjøres en vurdering vedrørende flom.
Planforslaget må på nytt vurdere gjenåpning av Nesttunelva. En åpen elv med god behandling
av elvebreddene kan være positivt for Nesttun.

Det vises til innspill fra Bymiljøetaten (eget vedlegg, datert 19.04.2021). Utdrag fra innspillet:
«Områdets naturlige vegetasjon har også en viktig rolle i fordrøyning, infiltrasjon og
fordamping av overvann, og bidrar bl.a. til å redusere avrenningshastigheten. Problemer med
overvann forekommer ofte fordi vegetasjon fjernes fra et område. Bevaring av vegetasjon er
derfor viktige tiltak for å imøtekomme utfordringer knyttet til urban overvannshåndtering.
Klimaendringer, mer styrtregn og fortetting av byen gjør at det er enda viktigere å ta vare på
eksisterende grøntområder.» «I KDP Overvann er deler av Nesttunelven registrert som mulig
bekkeåpning med stort potensiale. Bekkeåpning skal vurderes/utredes i de arealplaner som
berører disse elvene/bekkene. Det må dermed gjøres en vurdering av åpning av Nesttunelven i
forbindelse med planarbeidet. Det pågår også et arbeid med utarbeidelse av Nesttun
elvepark, noe som kan være relevant for videre planarbeid.»

Det må utarbeides VA-rammeplan, jf. KPA § 20. VA-rammeplanen skal være komplett og det
skal foreligge positive uttalelse fra VA-etatenfør planforslaget sendes til 1. gangs behandling.

Kulturminnerogkulturmiljø
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skalivaretas, og konsekvenser
for eventuelle kulturminner skal vurderes. Kulturminnestrategien Identitet med særpregskal
legges til grunn. Det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon somskalværeforelagt
Byantikvarenfor uttalelseførplanforslaget sendes til 1. gangs behandling.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/kulturminnestrategien
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Det vises til innspill fra Byantikvaren (eget vedlegg, datert 16.04.2021). Utdrag fra innspillet:
«En utbygging i denne grønne strukturen som skiller Nesttun sentrum og bebyggelsen på
platået over vil svekke forståelsen av kontrasten mellom denne urbane og den rurale
strukturen. Vi ber derfor at om at planforslaget tar hensyn dette.»

Universell utforming
Detskal redegjøre for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng med
omgivelsene, jf. KPA § 15. Der det kan oppstå konflikt mellom ulike hensyn skal
planarbeidet avveie alternative løsninger basert på prinsippet om inkludering og likeverd.
Trinnfri adkomst bør være hovedprinsipp. Bygninger og byrom skal utformes på en slik måte
at flest mulig kan bruke disse på en likeverdig måte.

Levekår ogfolkehelse
Fysisk og sosialt nærmiljø, kriminalitetsforebyggingmå vektlegges. Planforslaget må bidra til
attraktive og trygge byrom. Det skal redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå
kommunens mål for folkehelse og levekår, jf. KPA § 7.

Renovasjon
Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og i minst mulig grad
beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom. Fremtidsrettete, nedgravde
renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i samarbeid med firma med
renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, i henhold
til kravspesifikasjonen. Det skal redegjøres for avfallshåndtering gjennom utarbeidelse av en
renovasjonsteknisk plan (RTP) basert på BIRs veileder, jf. KPA § 20.2. Det anbefales tidlig
dialog med BIR, og at RTP sendes til uttale hos BIR før 1. gangs behandling.

Barn og unge
4.18.1 Skole og barnehage
Skolekapasitet, barnehagedekning og skolevei skal vurderes.
Når det gjelder skole, seskolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.06.2016.
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016.

4.18.2 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser skal ivaretas og kommenteres.
Det er ikke behov for å gjennomføre enbarnetråkkregistrering, men det må gjennomføres et
barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak92/16i Bergen bystyre 20.04.2016.
For info vedrørende barnetråkk; sewww.barnetrakk.no.

5. MEDVIRKNING
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Byrådet i Bergen har
uttalt at de ønsker at innbyggerne i Bergen skal være med på å bygge byen gjennom
aktiv medvirkning og nærdemokrati. Det oppfordres til god og tidlig dialog med naboer og
berørte parter. Det anbefales at det avholdes informasjonsmøter fornaboer og berørte parter i
løpet av planprosessen. All medvirkning skal dokumenteres.

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?c=74369&d=&day=92&u=BEBY&y=20.04.2016
http://www.barnetrakk.no/
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6. RAPPORTER OG UTREDNINGER
Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:

Tema/dokument Ansvarlig Krav/veiledning
Helhetlig vurdering av
parkeringssituasjon for
Nesttun

Forslagstiller

Analyse som vurderer ulike
alternativer for adkomst,
herunder mobilitetsplanog
gjennomføring.

Forslagstiller

Stedsanalyse Forslagsstiller Veileder for innledende stedsanalyse

Renovasjonsteknisk plan
(RTP)

Forslagsstiller BIRs veileder
Kommunens kravspesifikasjon

ROS-analyse Forslagsstiller Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging
(DSB)
NS 5814 Krav til risikovurderinger
Kommunens kravspesifikasjon

Kulturminnedokumentasjon Forslagsstiller Byantikvarens veileder
Kommunens kravspesifikasjon

VA-rammeplan Forslagsstiller VA-etatens nettside
Kommunens kravspesifikasjon

Klimagassberegning Forslagsstiller Veileder for klimagassberegninger

Skredrapport Forslagsstiller
Støyrapport Forslagstiller
Trafikkanalyse Forslagstiller
Naturmangfolds
vurdering/Biologisk
kartlegging

Forslagstiller https://www.bergen.kommune.no/styrende-
dokument/#/SD-19-48/filer

7. REGULERINGSBESTEMMELSER
Rekkefølgekrav
Det må påregnes rekkefølgekrav knyttet til opparbeidelse av infrastruktur. Aktuelle
rekkefølgekrav vurderes i løpet av planprosessen.

8. KART OG PLANAVGRENSNING
Planavgrensning

Planavgrensningen må utvides i nord for å ta med
foreslått snarveg (over eiendom gnr. 43, bnr. 1080) i
rapporten Gangveger til bybanen Kronstad –Nesttun.
Planavgrensningen må utvides for å inkludere større
deler av Midtunvegen, inntil avkjørsel for eiendom nr.
43, bnr. 109 (Midtunvegen 100). Dette er nødvendig
for å regulere/ etablere sammenhengende fortau/gs i
tilknytning til eksisterende gangveg på kommunal
eiendom gnr. 43, bnr. 696.

Endelig planavgrensning må settes ut fra de trafikale
vurderingene. Det anbefales generelt at planavgrensningen utvides, ogat planavgrensningen
er avklart med byplan før oppstart av planarbeid kunngjøres og varsles.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/vann-og-avlop/arbeid-pa-vannog-avlopsnett/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-19-48/filer
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-19-48/filer
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Planbetegnelse
Ettersom adkomstforeslås løst fra Midtunvegenburde Midtunvegen vært i plannavnet i stedet
for Østre Nesttunvegen. Forrige utbygging av dette området hadde adkomstadresse fra Østre
Nesttunvegen.

Plannavn avklares med byplan før oppstart av planarbeid kunngjøres og varsles.

Etterskrift:
Plannavn er avklart å være følgende: Fana, Gnr. 43, Bnr. 1072, Fondveggen

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.

9. KONKLUSJON
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet:
Det skal utarbeides en helhetlig vurdering av parkeringssituasjonen for Nesttun tidlig i
planprosessen. Vurderingen skal legges til grunn for valg av løsning for parkering.
Det skal utarbeides en analyse som vurderer ulike alternativer for adkomst tidlig i
planprosessen, herunder mobilitet og gjennomføring. Må vurderes i sammenheng med
parkering.
Hule eiker må ivaretas.
Planforslaget må sikre gode gangforbindelser mellom Midtun, Nesttun og
kollektivholdeplasser. Minimum en gangforbindelse må tilfredsstille krav til universell
utforming. Offentlig heis kan være et godtsupplement.
Innledende klimagassberegning må utarbeides og legges ved varsel om oppstart.

Partene er ikke enige om følgende:
Adkomst over grønnstruktur kan ikke tillates. Forslagstiller/plankonsulent viser til at
eksisterende adkomst til gnr. 43, bnr. 277 og 729 ligger i areal regulert til grønnstruktur.
Det må gjøres vurdering av alternativer for adkomst til planområdet før det tas stilling til
dette forholdet. Et avbøtende tiltak kan være å gi tilbake areal til grønnstruktur et annet
sted.
Planforslaget må regulere en sammenhengende grønnstruktur/grøntbelte for å ivareta
økologisk korridor. Forslagstiller/plankonsulent ønsker at det skal åpnes for at
planforslaget kan sikre en sammenhengende grønnstruktur/grøntbelte.
Bebyggelsesomfang vurderes for stort i forhold til ivaretakelse av områdets biologiske
verdi, grønnstruktur, utfordringene med å skape gode universelt utformede
gangforbindelser til bybanen og Nesttun i bratt terreng. Forslagstiller/plankonsulent
vurderer at deler av planområdet er vist som sentrumsformål i KPA og har gangadkomst
til to bybanestopp, og bebyggelsesomfanget må vurderes i forhold til ivaretakelse av
områdets biologiske verdi, grønnstruktur, utfordringene med å skape gode universelt
utformede gangforbindelser til bybanen og Nesttun i bratt terreng.
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10. FREMDRIFT –VIDERE SAKSGANG
Avtalte oppfølgings-og avklaringspunkter
Oppgave/tema Ansvarlig Frist

A Innledende klimagassregnskap Forslagstiller/Plankonsulent Før varsel om
oppstart

B Utvidelse av planavgrensning Forslagstiller/Plankonsulent/
Byplan

Før varsel om
oppstart

C Avklare plannavn Forslagstiller/Plankonsulent/
Byplan

Før varsel om
oppstart

Fremdrift
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes:
Oppgave Ansvarlig Frist Krav/veiledning
Kunngjøring
planoppstart

Forslagsstiller 6 md. etter
oppstartsmøtet

Veileder private planforslag

Innsending av
merknader

Forslagsstiller 2 uker etter
merknadsfrist

Veileder private planforslag

Arbeidsmøter Forslagsstiller
bestiller

Etter behov Veileder private planforslag
Materiale og agenda for møtet avtales
med saksbehandler. Materiale skal
sendes inn senest to uker før møtet
avholdes.

Innlevering 1. gangs
behandling

Forslagsstiller 1 år etter
oppstartsmøtet

Jf. gebyrregulativet

1. gangs behandling Plan-og
bygningsetaten

12 ukers
behandlingsfrist

Jf. pbl § 12-11

Dialog
Byplanavdelingenønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til
behandling. Forslagsstiller, kommunen og andre aktuelle instanser må være mest mulig
omforente om planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn. Utover kontakt per telefon
og e-post, anbefales det flere arbeidsmøter/temamøter før offentlig ettersyn.

Felles befaring kan være aktuelt å gjennomføre etter at alternativer for adkomstløsninger er
utarbeidet.

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/kunngjoring-av-oppstart
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/arbeidsmote
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/arbeidsmote
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
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VIKTIG INFORMASJON 
 
Kart- og plangrunnlag Kommunens reguleringsplaner er tilgjengelige i digitalt planregister: 

arealplaner.no 
Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) 
bestilles gjennom Infoland Ambita. 

Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 
Veileder private planforslag på etatens nettsider. Det vises spesielt til 
Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 

Fagkyndighet Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Det forutsettes at 
plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 
prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 
reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 

Krav til framdrift 
 

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter 
gjennomført oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må 
avholdes før kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett 
planforslag ikke er mottatt innen 1 år etter gjennomført oppstartsmøte. Det 
påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. Videre avsluttes saken dersom 
revidert planforslag ikke er mottatt innen 6 måneder etter høringsfristens 
utløp. 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 
gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 098, eller e-post 
ida.kastel@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202106180. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Ida Martine Kästel - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
  
 
Vedlegg: 
Presentasjon av arbeidet med planinitiativet etter veiledningsmøtet, datert april 2021 
Innspill fra Bymiljøetaten, datert 16.04.2021 
Innspill fra Statens vegvesen, datert 19.04.2021 
Innspill fra Byantikvaren, datert 16.04.2021 
Innspill fra Klimaetaten  
Innledende klimagassberegning 

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/innsending-av-forslag-til-planprogram
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
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