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Formålet er å regulere til næringsvirksomhet med verkstedbygg for marina og tilhørende drift. 
I innsendt planinitiativ i forkant av oppstartsmøte var det skissert 3 alternativer (0, 1a og 1b), 
hvorav 1b ble pekt på det som var ønsket regulert for.  
 
For eiendommene 129/21 og 129/797 er det ønskelig å regulere for boligformål i tråd med 
øvrig byggesone i KPA 2018. Det vil ikke reguleres for en fortetting av de to boligene, men i 
tråd med eksisterende situasjon. Det er i tillegg ønskelig å regulere for tiltak i sjø for 
plassering av småbåthavn/brygge med utriggere.  
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Figur 1: Utsnitt fra planinitiativet til forslagsstiller 
 
 
Historikk 
Det er i dag en pågående tilsynssak. Ulovlighetene knytter seg til manglende tillatelse for 
verkstedbygg, utrigger og avkjørsel. Foreløpig ny frist for retting og ileggelse av tvangsmulkt 
er satt til 31.01.22. I vedtaket heter det: «Bakgrunnen for at det ikke blir gitt lengre frist er at 
vi ønsker å kunne vurdere saken opp mot fremdriften på arbeidet». 
 
Det har tidligere vært et pågående planarbeid for å rette opp i ulovlighetene. Grunnet 
manglende fremdrift ble denne avsluttet. Det ble avholdt et veiledningsmøte med byplan i mai 
2021 hvor det ble åpnet for å sende inn planinitiativ (saksnr. 202109768).  
 
1. PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
Oppstart kan anbefales.  
Regulering av eksisterende virksomhet (alternativ 0 og 1A i planinitiativet datert 01.07.2021) 
og eksisterende boliger vurderes å være i tråd med Øvrig byggesone i KPA2018. I alternativ 
1A foreslås det riving og nybygg. Det må vurderes gjennom planarbeidet hvor stort volum det 
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kan åpnes for på eksisterende kaiareal. Blant annet må det vurderes i forhold til behov for
manøvreringsareal på kaien og de andre funksjonene som skal ivaretas.

Alternativ 1B1 (datert 01.07.2021) vurderes til ikke å være i tråd med KPA 2018, herunder
føringer for sone 4 og hensyntil strandsonen.

Da planarbeidet startes opp med bakgrunn i å rydde opp i ulovligheter anbefales det å
fokusere på dette, og ikke legge opp til økt utnytting av kaiområdet, som vil kunne forsterke
flere problemstillinger.

Plankonsulent sendte inn et revidert alternativ 1B (datert 21.10.21) i etterkant av
oppstartsmøtet. Forslaget gjelder i hovedsak etablering av et nytt bygg på parkeringsplassen
for salg-/utstilling av småbåter. Referatet er på den bakgrunn revidert den 10.11.2021 med
punkt 6.1 om tilleggsavklaringer i etterkant av møtet.

Figur 2: Revidert alternativ 1B, datert 21.10.21

Arealformål
Området er avsatt til øvrig byggesone, småbåthavn, og bruk og vern av sjø, vassdrag, og
friluftsområderi kommuneplanens arealdel 2018. Vi er positive til å vurdere om eksisterende
situasjon kan videreføres.

1 Alternativ 1B som ble sendt inn ved bestilling av oppstartsmøte.
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Næring
I sone 4 er det åpnet for arealkrevende varehandel
dersom bygningsstruktur og trafikkskapning ikke gir
vesentlig belastning for boligmiljøer. Videre står det i §
26.5.2 at det kan tillates mindre næringsvirksomhet som
ikke medfører støy, forurensning, trafikkbelastning eller
andre ulemper for omgivelsene.

Frittliggende småhusbebyggelse
Regulering av eksisterende eneboliger vurderes til å
være i tråd med KPA 2018.

Småbåthavner
Gjennom planarbeidet skal det vurderes om eksisterende
tiltak i sjø, som ligger utenfor formål småbåthavn (SH) i

KPA2018 (plassering av småbåthavn/brygge med utriggere) kan videreføres.

Mindre flytebrygger, typisk private og felles anlegg, hører under bebyggelse og anlegg § 5
med underformål småbåtanlegg BSB, mens større anlegg hører under bruk og vern av sjø § 9
med underformål småbåthavn VS.

Flytebrygger, utriggere og tilhørende båter skal i sin helhet ligge innenfor arealavgrensningen
for det aktuelle reguleringsformål eller bestemmelsesområde.

Byform og arkitektur
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.

Byarkitekten sin foreløpige uttalelse
Byarkitekten viser til vedtatt Arkitektur-og byformingsstrategi for Bergen, Arkitektur+.
Arkitektur+ definerer åtte punkter for hvordan arkitektur kan bidra til en vakker, særpreget,
inkluderende og grønn by. Byarkitekten ønsker at arkitekturstrategien legges til grunn for det
videre arbeidet, og at argumentasjonen for arkitektoniske valg tar utgangspunkt i de åtte
punktene.

Det vises til § 8 i KPA2018 og relevante bestemmelser der. Det skal redegjøres for hvordan
ny bebyggelse følger opp føringer gitt i KPA og arkitekturstrategien Arkitektur+.

Føringer for grad av utnyttelse iht. § 26.5.3 i KPA2018 gjelder i utgangspunktet for
boligbebyggelse. Vår vurdering vil ta utgangspunkt i føringene for sone 4. Grad av utnytting
og byggehøyder for næringsvirksomhet vil være et tema i planprosessen. I planinitiativet er
det skissert et ønske om å oppføre ny bebyggelse. I utgangspunktet er det ikke åpnet for å øke
grad av utnytting i forhold til eksisterende situasjon, men dette vil diskuteres i den videre
planprosessen.

Sjø og vassdrag
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen.

I KPA2018 ligger planområdet innenfor hensynssone Landskap: Funksjonell strandsone.

Figur 3: Utsnitt fra KPA 2018

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien
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I retningslinjene til KPA2018 er det angitt følgende:
Kvaliteter knyttet til biologisk mangfold, kulturminner, landskap, kulturlandskap,
bygningsmiljø og allmenn ferdsel skal tas vare på og videreutvikles. Tiltak skal plasseres og
utformes slik at forvaltningsmålet for strandsonen ikke påvirkes negativt.

Videre er det i KPA angitt byggegrenser langs sjø:
§ 6.1.1 Langs sjø gjelder følgende minimumsgrenser for tiltak etter pbl § 1-6:
Øvrig byggesone og øvrige arealkategorier:
-regulerte områder: 25 meter
-uregulerte områder: 50 meter

Retningslinjer: Ved regulering av bebygde og avgrensede områder i strandsonen for
videreutvikling, bruksendring eller transformasjon kan byggegrensen etter 6.1 vurderes
fleksibelt. Det forutsettes at den nye situasjonen tilfører nye og forbedrete allmenne
brukskvaliteter til området.

Vi anbefaler ikke at det reguleres for utvidelse av kaiområdet i sjø. Det vises til punkt 1.4 for
innspill fra bymiljøetaten på temaet.

Med hensyn til nye tiltak på kaiområdet så har vi åpnet for alternativ 1A, hvor det er skissert
en mulighet for å rive og oppføre et nytt bygg. Dette må drøftes i det videre planarbeidet
forhold til intensjonen med funksjonell strandsone og byggegrense langs sjø.

Grønnstruktur og landskap
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen.
Sammenhengende blå og grønn infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i
fortettingsområdene, for å ivaretaog legge til rette fornaturmangfold, klimatilpasning og
trivelige uteområder.

Foreløpig innspill fra Bymiljøetaten:
Blågrønne strukturer og utfylling i strandsonen
Området rundt Alvøen Marina er svært utbygd, og det er lite marine verdier i sjøen grunnet
områdets karakter. Avrenning og utslipp fra verkstedsdriften, forurensning fra båter og
opparbeidet kaiområde og småbåthavn, er faktorer som har redusert områdets naturverdi.
Bymiljøetaten stiller seg derfor negativ til en utfylling i sjø som vil ytterligere belaste et
allerede svært belastet område. Tiltaket er av en slik karakter at det vil være nødvendig med
betongkonstruksjon og sterk fundamentering i sjøbunn, noesom også gir en fare for skadelig
sedimentavrenning fra anleggsfasen.

Ønsket utfylling for showroom vil ødelegge et grønt belte langs sjø, som frem til i dag har fått
stå i fred. I Nasjonalt strandsonevern og Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjø (2011) er det er en overordnet målsetning å sikre
strandsonen med de nære sjøarealer, for allmennhetens praktisering av friluftsliv, hensynet til
natur-og kulturmiljø, landskap og andre allmenne interesser. Det skal således praktiseres en
svært streng praksis ved behandling av saker i strandsonen.

Bymiljøetaten anbefaler å se på andre løsninger for sikker tilkomst hvor det eventuelt kan
legges opp til en mindre landgang langs med land eller lignende som ikke krever store
utfyllinger i sjø, som vil fysisk avstenge og lukke strandsonen/sjøfronten.

Det foreligger i dag ingen utslippstillatelse for næringsdriften, som Bymiljøetaten kan se.
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Foreløpige innspill fra Miljørettet helsevern:
Viktig å sikre at det blir en reell adgang til sjø for allmennheten. Det blir lagt opp til en
promenadeløsning: Er tilgangen ned til denne god, og er selve promenaden universelt
utformet og bred nok til at for eksempel barnevogner/rullestoler vil kunne benytte tilbudet.

Byplan støtter innspillet fra bymiljøetaten oganbefaler ikke at dagens kaiareal utvides. Vi
viser imidlertid til innspillet fra bymiljøetaten, der det kan vurderes en mindre landgang eller
lignende. Det anbefales å se på dette i det videre planarbeidet.

1.4.1 Biologisk mangfold
Skalivaretas ogkommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven

Samferdsel
Tilkomst til området er fra fylkesveg 5216 Håkonshellaveien.

Det må gjennom planarbeidet vurderes om tilkomst skal utbedres ut over standarden som er
regulert mht. planlagt trafikk ned til kaiområde. Det må ses på dagens trafikkmengde og
fremtidig situasjon.

Ny adkomst er gitt i gjeldende
reguleringsplan

Foreløpig innspill fra Vestland fylkeskommune
Våre innspel og interesser for dette planinitiativet vil vera;

- Planen og eventuelt planavgrensinga må vera tilpassa reguleringsplan 60940000 –
Laksevåg, gnr. 129 og 130, Håkonshellavegen, gang-og sykkelveg

- Rekkefølgjekrav om at avkøyrsel og infrastruktur i plan 60940000 skal opparbeidast før
igangsetjing av tiltak i planområdet

- Vi kan gje informasjon om at oppstart av bygging av gang-og sykkelveg i samband
med plan 60940000 mest sannsynleg startar våren 2022.

- Planarbeidet må ha en enkel trafikkanalyse som sier noe om dagens bruk. Om
avkjørselen er dimensjonert for planlagt bruk.

- Rekkefølgekrav om at infrastruktur blir opparbeide før nye bygg.

Vi vil ettersende C-teikningar for avkøyrselspunktet til planområdet.
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Byggegrenser
Byggegrenser mot fylkesveg må avklares gjennom planprosessen. Det er lov om vegar § 29
som er utgangspunkt for byggegrense i planarbeid. En mindre byggegrense må avklares
gjennom planarbeidet i samråd med vegmyndighet.

Parkering
Det er ikke angitt en kategori for småbåthavn og foreslåtte næringsformål i KPA2018.
Temaet og parkeringsdekning må diskuteres i det videre planarbeidet.
Antall parkeringsplasser må begrunnes, bl.a. med utgangspunkt i antall båtplasser.

Risiko og sårbarhet
Det må utarbeides ROS-analyse som viser alle risiko-og sårbarhetsforhold som harbetydning
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge
av planlagt utbygging.

Aktuelle tema er:
-Trafikksikkerhet,
-Støy
Hensynssone i KPA 2018: Rød og gul støysone fra vei og Flystøy gul sone
KPA 2018 Nyere støydata fra Avinor:

Foreløpig innspill fra Miljørettet helsevern:
- Bestemmelsene må sikre at det utarbeides en støyutredning for både drifts-og

byggeperioden.
- Det bør velges støysvakt utstyr, samt at det planlegges at støyende aktiviteter utføres

innendørs og på dagtid.
- Tiltaket må ta hensyn til omkringliggende boligeri byggeperioden (støy, støv).

-Havnivåstigning og ekstrem vannstand, se bl.a. kommunedelplan for overvann:



Bergen kommune. Saksnr. 202121229/7

Side 8av 13

Utsnitt fra kommunedelplan for
overvann

Barn og unge
1.7.1 Skole og barnehage
Skolekapasitet, barnehagedekning og skolevei skal vurderes og kommenteres.

Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2021–2030, vedtatt 22.09.2021.
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016.

1.7.2 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser skal ivaretas og kommenteres.

Det er ikke behov forå gjennomføre enbarnetråkkregistrering, men det må gjennomføres et
barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak92/16 i Bergen bystyre 20.04.2016.
For info vedrørende barnetråkk; sewww.barnetrakk.no.

Levekår ogfolkehelse
Levekårsone: Alvøy.
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for
folkehelse og levekår.

Det skal redegjøres for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng med
omgivelsene, jf. KPA2018 § 15.

Kulturminnerogkulturmiljø
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas, og konsekvenser
for eventuelle kulturminner skal vurderes. Kulturminnestrategien Identitet med særpregskal
legges til grunn.

Byantikvaren har ingen merknad med hensyn tilnyere tids kulturminner, om planområdet blir
utvidet eller det søkes om utfylling i sjø ber vi om at det tas kontakt med byantikvaren.

Det er ikke krav om egen kulturminnedokumentasjon i denne saken, temaet kan inngå i
planbeskrivelsen.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/skolebruksplan-for-bergen-2021-2030
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/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/kulturminnestrategien


Bergen kommune. Saksnr. 202121229/7

Side 9av 13

Mye informasjon kan en finne i kulturminnegrunnlag utarbeidet i forbindelse med
reguleringsplan for Håkonshellavegen GS-veg og Kommunedelplan for kystsonen.

Vannforsyning, avløpog overvannshåndtering
Overvann skal håndteres lokalt. Det må utarbeides VA-rammeplan. VA-rammeplanen skal
være komplett og det skal foreligge positive uttalelse fra VA-etatenfør planforslaget sendes
til 1. gangs behandling.

Foreløpig innspill fra Bergen Vann:
De har sendt over et VA-kart som viser deler av privat vannledning og kommunalt VA-nett
som er etablert i området. Kommunen har VA-ledninger på land og i sjø vest for planområdet.
Bergen Vann regner med at det skal tilrettelegges for vann og spillvann til marinaen.

Renovasjon
Forslag bør utarbeides i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått
plassering skal vises på illustrasjonsplan, i henhold til kravspesifikasjonen.

Foreløpig innspill fra Bymiljøetaten:
Renovasjon
For boligdelen av prosjektet må det utarbeides (forenklet) RTP basert på føringer i RTV fra
BIR. For næringsdelen, og spesielt småbåthavnen er det viktig med gode
renovasjonsløsninger som forhindrer forsøpling og forurensning. Utbygger bør vise disse i
planmaterialet.

Energi og klima
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere
energibruk og klimagassutslipp.

Det er utarbeidet et innledende klimagassregnskap. I denne oppsummeres følgende:
2.3 Oppsummering
2.3.1 Totalt klimagassutslipp
Det totale klimagassutslippet for de to ulike alternativene er vist i tabell under.

Tabell 8 Område Klimagassutslipp Enhet
Alternativ 1: Bevare og
rehabilitere

474 tonn CO2e

Alternativ 2: Riving og
nybygg

629 (+33%) tonn CO2e

2.3.2 Forslag til videre klimagassreduserende tiltak
• Gjenbruk av bygningsmaterialer (stålkonstruksjoner).
• Trekledning på nybygg.

• Vurdere bærende konstruksjoner i treverk.
• Grønne tak.
• Solceller på tak for lokal energiproduksjon.

Det skal utarbeides klimagassberegning i henhold til kommunens veileder for
klimagassberegninger. Ved valg mellom riving og bevaring skal det utarbeides to helhetlige
klimagassberegninger før 1. gangs behandling. En beregning som viser alternativ med
bevaringog rehabilitere bebyggelsen, og en beregning som viser riving av eksisterende
bebyggelse og nybygg. Beregningene skal sammenlignes, og det må redegjøres for hvilke
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vurderinger som er gjort med tanke på bevaring av bygg. Klimagassberegningene skal
oppdateres førsluttbehandling ved endringer.

Terrenginngrep og massebalanse
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer,
fyllinger og murer.

Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for behandling
og trafikksikker transport.

2. MEDVIRKNING
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres.

3. RAPPORTER OG UTREDNINGER
Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:

Tema/dokument Ansvarlig Krav/veiledning
ROS-analyse Forslagsstiller Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

(DSB)
NS 5814 Krav til risikovurderinger
Kommunens kravspesifikasjon

VA-rammeplan Forslagsstiller VA-etatens nettside
Kommunens kravspesifikasjon

Klimagassberegning Forslagsstiller Veileder for klimagassberegninger

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger.

Konsekvensutredning (KU)
Det vises til forslagsstillers vurdering i planinitiativet.
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.

4. REGULERINGSBESTEMMELSER
Rekkefølgekrav

- Rekkefølgekrav om at avkjørsel og infrastruktur i plan 60940000 skal opparbeides før
igangsetting av tiltak i planområdet

Ordlyd på rekkefølgebestemmelser må diskuteres ut fra hva som planlegges. Ved videreføring
av eksisterende bygg vil et rekkefølgekrav medføre at bygget ikke kan tas i drift før en får
ferdigattest.

5. KART OG PLANAVGRENSNING
Planavgrensning

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid kunngjøres
og varsles.

Det ble mottatt innspill fra GIS-gruppen på plangrense. Det ble anbefalt å utvide planområdet
mot nord for å regulere festepunkt til kaianlegg til naboanlegget. I møtet ble det gjort
oppmerksom på at det foreligger midlertidige tillatelser på det anlegget frem til anleggsstart
på fylkesvegen. På bakgrunn av denne informasjonen anbefales det ikke en utvidelse av
planområdet mot nord.

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/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
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Det må vurderes om en til oppstart skal varsle et større areal ved avkjørsel til planområdet,
slik at en har tatt høyde for eventuelle utvidelser.

Planbetegnelse
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell:
Laksevåg, gnr.129bnr.21 mfl.Alvøen marina

Eiendomsforhold
Det er registrert usikker eiendomsgrense innenfor planområdet.
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.

6. KONKLUSJON
I forkant av oppstartsmøtet diskuterte vi saken internt i Plan-og bygningsetatenmed ledelsen,
og konklusjonen ble her følgende:
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.

Regulering av eksisterendevirksomhet (alternativ 1a) og eksisterende boliger

I planinitiativet ble det fremmet en mulighet for å øke utbyggingen, jf. alternativ 1b, datert
1.juli 2021. Bakgrunnen for vår konklusjon er at en skal komme i mål med planarbeidet. Det
må gjennom planprosessen tas stilling til om eksisterende utbygging og tiltakkan tillates med
bakgrunn i ulovlighetsoppfølgingen. Ved å søke om ytterligere utvidelser som skissert i
alternativ 1b(datert 1.juli 2021)vurderer vi at dette vil forsterke problemstillingene i området,
og forsinke det viktigste formålet med planinitiativet.

I møtet ba forslagsstiller om å få presentere et nytt alternativ til planinitiativ. De ønsker en
tilbakemelding fra plan-og bygningsetaten på om det kan vurderes å starte opp et planarbeid
på bakgrunn av det reviderte planinitiativet. Det ble skissert en løsning med omdisponering av
nytt bygg og parkeringsplasser; nytt salgs-og utstillingslokale/showroomforeslås på
parkeringsplass, og deler av parkering kan løses på kaien. Det ble enighet i møtet at konsulent
oversender revidert initiativ, og at byplan tar en avklaring internt.

Avklaringer i etterkant av møtet
I møtet ble det fremmet et ønske om at Plan-og bygningsetaten skulle vurdere et revidert
planinitiativ hvor det ble foreslått å flytte bebyggelse til parkeringsplassen sør i planområdet.
Dette ble drøftet internt, og det ble konkludert med følgende:

Planprosessen må avklare om plassering av et bygg på eksisterende parkeringsplass kan
gjennomføres i forhold til byggegrense langs veg, byggegrense langs sjø, hensyn til naboer og
parkeringsdekning. Arealformål må også avklares nærmere.
Det foreligger ikke tilstrekkelig grunnlag til å ta stilling til bygg eller formål på dette
tidspunktet. Vår hovedtilbakemelding er derfor at vi er åpne for at det utredes bebyggelse
påparkeringsarealet og hvilke formål som kan anbefales innenfor planområdet, og vi vil ta
endelig stilling til hva vi anbefaler i forbindelse med planprosessen. Konsekvenser for
parkeringskapasitet må særlig fremgå av denne utredningen.
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På bakgrunn av dette oppfordrer vi tilat nødvendige utredningerutarbeides, og at vi avholder
arbeidsmøter for å diskutereplangrep. Vi kan da formidle våre anbefalinger før et planforslag
til 1.gangs behandling utarbeides.

Vi har ikke foretatt en ny intern høring med andre etater, og ser for oss atdet kan komme
innspill til de foreslåtte endringene ved varsel om oppstart. Eventuelt i forbindelse med
arbeidsmøter i den videre planprosessen. Øvrige forslag til endringer som er skissert irevidert
forslag 1b har vi ikke tatt stilling til, men vi anser det som foreslåtte justeringer på bakgrunn
av tilbakemeldinger gitt i oppstartsmøte.

7. FREMDRIFT –VIDERE SAKSGANG

Avtalte oppfølgings-og avklaringspunkter
Oppgave/tema Ansvarlig Frist

A Revidert planinitiativ Plankonsulent Snarlig
B PBE tar stilling til revidert initiativ Byplan Snarlig

Fremdrift
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes:
Oppgave Ansvarlig Frist Krav/veiledning
Avklare revidert
planinitiativ

Forslagsstiller/byplan Snarlig

Eventuelt møte Forslagsstiller/byplan
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 minst to arbeidsmøterfør offentlig ettersyn.

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 13 108, eller e-post 
heidi.saua@bergen.kommune.no  
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202121229. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Heidi Saua - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
  
 

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
mailto:heidi.saua@bergen.kommune.no

	Referat oppstartsmøte – reguleringsplanarbeid
	Laksevåg, Gnr. 129, Bnr. 21 m.fl., Alvøen Marina
	1. Premisser for planarbeidET
	1.1 Arealformål
	1.2 Byform og arkitektur
	1.3 Sjø og vassdrag
	1.4 Grønnstruktur og landskap
	1.4.1 Biologisk mangfold

	1.5 Samferdsel
	1.6 Risiko og sårbarhet
	1.7 Barn og unge
	1.7.1 Skole og barnehage
	1.7.2 Barn og unges interesser

	1.8 Levekår og folkehelse
	1.9 Kulturminner og kulturmiljø
	1.10 Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering
	1.11 Renovasjon
	1.12 Energi og klima
	1.13 Terrenginngrep og massebalanse

	2. Medvirkning
	3. Rapporter og UTredninger
	3.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:
	3.2 Konsekvensutredning (KU)

	4. Reguleringsbestemmelser
	4.1 Rekkefølgekrav

	5. Kart og planavgrensning
	5.1 Planavgrensning
	5.2 Planbetegnelse
	5.3 Eiendomsforhold

	6. Konklusjon
	6.1 Avklaringer i etterkant av møtet

	7. FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG
	7.1 Avtalte oppfølgings- og avklaringspunkter
	7.2 Fremdrift
	7.3 Dialog
	VIKTIG INFORMASJON



