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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.

Bergen kommune.

Saksnr. 202121229/7

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
Side 2 av 13

Bergenkommune. Saksnr.202121229/7

kan åpnesfor på eksisterendekaiareal.Blant annetmå det vurderesi forhold til behovfor
manøvreringsareal
på kaien og de andrefunksjonenesom skal ivaretas.
Alternativ 1B1 (datert01.07.2021)vurderestil ikke å værei tråd med KPA 2018,herunder
føringerfor sone4 og hensyntil strandsonen.
Da planarbeidetstartesopp med bakgrunni å ryddeopp i ulovligheteranbefalesdet å
fokuserepå dette,og ikke leggeopp til økt utnytting av kaiområdet,som vil kunneforsterke
flere problemstillinger.
Plankonsulentsendteinn et revidertalternativ1B (datert21.10.21)i etterkantav
oppstartsmøtet.
Forslagetgjelder i hovedsaketableringav et nytt bygg på parkeringsplassen
for salg-/utstillingav småbåter.Referateter på den bakgrunnrevidertden 10.11.2021med
punkt 6.1 om tilleggsavklaringeri etterkantav møtet.

Figur 2: Revidert alternativ 1B, datert 21.10.21

Arealformål
Områdeter avsatttil øvrig byggesone,småbåthavn,og bruk og vern av sjø, vassdrag,og
friluftsområderi kommuneplanens
arealdel2018.Vi er positive til å vurdereom eksisterende
situasjonkan videreføres.

1

Alternativ 1B somble sendtinn ved bestilling av oppstartsmøte.
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Næring
I sone4 er det åpnetfor arealkrevendevarehandel
dersombygningsstrukturog trafikkskapningikke gir
vesentligbelastningfor boligmiljøer. Videre stårdet i §
26.5.2at det kan tillates mindrenæringsvirksomhet
som
ikke medførerstøy,forurensning,trafikkbelastningeller
andreulemperfor omgivelsene.
Frittliggendesmåhusbebyggelse
Reguleringav eksisterendeeneboligervurderestil å
værei tråd medKPA 2018.
Småbåthavner
Gjennomplanarbeidetskal det vurderesom eksisterende
Figur 3: Utsnitt fra KPA 2018
tiltak i sjø, som ligger utenforformål småbåthavn(SH) i
KPA2018(plasseringav småbåthavn/brygge
med utriggere)kan videreføres.
Mindre flytebrygger,typisk privateog felles anlegg,hørerunderbebyggelseog anlegg§ 5
medunderformålsmåbåtanlegg
BSB, mensstørreanlegghørerunderbruk og vern av sjø § 9
medunderformålsmåbåthavnVS.
Flytebrygger,utriggereog tilhørendebåterskal i sin helhetligge innenforarealavgrensningen
for det aktuellereguleringsformåleller bestemmelsesområde.
Byform og arkitektur
Gjeldendearkitektur-og byformingspolitikkskal værepremissgiverfor planleggingog den
arkitektoniskeutformingen.Nyskapendeog variert arkitekturskal utvikles. Estetikkog kunst
i byenskal prioriteres.
Byarkitektensin foreløpigeuttalelse
Byarkitektenviser til vedtattArkitektur-og byformingsstrategifor Bergen,Arkitektur+.
Arkitektur+ definereråtte punkterfor hvordanarkitekturkan bidra til en vakker,særpreget,
inkluderendeog grønnby. Byarkitektenønskerat arkitekturstrategienleggestil grunnfor det
viderearbeidet,og at argumentasjonen
for arkitektoniskevalg tar utgangspunkti de åtte
punktene.
Det visestil § 8 i KPA2018 og relevantebestemmelser
der. Det skal redegjøresfor hvordan
ny bebyggelsefølger opp føringergitt i KPA og arkitekturstrategienArkitektur+.
Føringerfor gradav utnyttelseiht. § 26.5.3i KPA2018 gjelderi utgangspunktetfor
boligbebyggelse.Vår vurderingvil ta utgangspunkti føringenefor sone4. Gradav utnytting
og byggehøyderfor næringsvirksomhet
vil væreet temai planprosessen.
I planinitiativeter
det skissertet ønskeom å oppføreny bebyggelse.I utgangspunkteter det ikke åpnetfor å øke
gradav utnytting i forhold til eksisterendesituasjon,mendettevil diskuteresi den videre
planprosessen.
Sjø og vassdrag
Sammenhengende
blågrønnestrukturer,allmenninger,byrom og offentlig tilgang til sjø og
vassdragskal værede overordneteprinsippenefor bystrukturen.
I KPA2018ligger planområdetinnenforhensynssone
Landskap:Funksjonellstrandsone.
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I retningslinjenetil KPA2018 er det angitt følgende:
Kvaliteter knyttettil biologiskmangfold,kulturminner,landskap,kulturlandskap,
bygningsmiljøog allmennferdselskal tas vare på og videreutvikles.Tiltak skal plasseresog
utformesslik at forvaltningsmåletfor strandsonenikke påvirkesnegativt.
Videre er det i KPA angitt byggegrenserlangssjø:
§ 6.1.1 Langssjø gjelder følgendeminimumsgrenser
for tiltak etter pbl § 1-6:
Øvrig byggesoneog øvrige arealkategorier:
-regulerte områder: 25 meter
-uregulerte områder: 50 meter
Retningslinjer:Vedregulering av bebygdeog avgrensedeområderi strandsonenfor
videreutvikling,bruksendringeller transformasjonkan byggegrensen
etter 6.1 vurderes
fleksibelt.Det forutsettesat dennyesituasjonentilfører nyeog forbedreteallmenne
brukskvalitetertil området.
Vi anbefalerikke at det reguleresfor utvidelseav kaiområdeti sjø. Det visestil punkt 1.4 for
innspill fra bymiljøetatenpå temaet.
Med hensyntil nye tiltak på kaiområdetså har vi åpnetfor alternativ1A, hvor det er skissert
en mulighetfor å rive og oppføreet nytt bygg. Dette må drøftesi det videre planarbeidet
forhold til intensjonenmed funksjonellstrandsoneog byggegrenselangssjø.
Grønnstruktur og landskap
TemakartetSammenhengende
blågrønnestrukturerskal leggestil grunnfor planleggingen.
Sammenhengende
blå og grønninfrastrukturskal avsettesog opparbeides,ogsåi
fortettingsområdene,
for å ivaretaog leggetil rette fornaturmangfold,klimatilpasningog
trivelige uteområder.
Foreløpiginnspill fra Bymiljøetaten:
Blågrønnestrukturerog utfylling i strandsonen
Områdetrundt Alvøen Marina er sværtutbygd,og det er lite marineverdieri sjøengrunnet
områdetskarakter.Avrenningog utslipp fra verkstedsdriften,forurensningfra båterog
opparbeidetkaiområdeog småbåthavn,er faktorer som har redusertområdetsnaturverdi.
Bymiljøetatenstiller segderfor negativtil en utfylling i sjø som vil ytterligerebelasteet
alleredesværtbelastetområde.Tiltaket er av en slik karakterat det vil værenødvendigmed
betongkonstruksjon
og sterk fundamenteringi sjøbunn,noesom ogsågir en fare for skadelig
sedimentavrenning
fra anleggsfasen.
Ønsketutfylling for showroomvil ødeleggeet grøntbelte langssjø, som frem til i daghar fått
ståi fred. I Nasjonaltstrandsonevern
og Statligeplanretningslinjerfor differensiert
forvaltning av strandsonenlangssjø (2011) er det er en overordnetmålsetningå sikre
strandsonenmedde næresjøarealer,for allmennhetenspraktiseringav friluftsliv, hensynettil
natur-og kulturmiljø, landskapog andreallmenneinteresser.Det skal såledespraktiseresen
sværtstrengpraksisved behandlingav sakeri strandsonen.
Bymiljøetatenanbefalerå sepå andreløsningerfor sikker tilkomst hvor det eventueltkan
leggesopp til en mindrelandganglangsmed land eller lignendesom ikke kreverstore
utfyllinger i sjø, som vil fysisk avstengeog lukke strandsonen/sjøfronten.
Det foreligger i dagingen utslippstillatelsefor næringsdriften,som Bymiljøetatenkan se.
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Foreløpigeinnspill fra Miljørettet helsevern:
Viktig å sikre at det blir en reell adgangtil sjø for allmennheten.Det blir lagt opp til en
promenadeløsning:
Er tilgangennedtil dennegod, og er selvepromenadenuniverselt
utformetog bred nok til at for eksempelbarnevogner/rullestoler
vil kunnebenyttetilbudet.
Byplan støtterinnspillet fra bymiljøetatenoganbefalerikke at dagenskaiarealutvides.Vi
viser imidlertid til innspillet fra bymiljøetaten,der det kan vurderesen mindrelandgangeller
lignende.Det anbefaleså sepå dettei det videre planarbeidet.
1.4.1
Biologisk mangfold
Skalivaretasogkommenteresi alle saker,jf. naturmangfoldloven
Samferdsel
Tilkomst til områdeter fra fylkesveg5216 Håkonshellaveien.
Det må gjennomplanarbeidetvurderesom tilkomst skal utbedresut over standardensom er
regulertmht. planlagttrafikk nedtil kaiområde.Det må sespå dagenstrafikkmengdeog
fremtidig situasjon.

Ny adkomster gitt i gjeldende
reguleringsplan
Foreløpiginnspill fra Vestlandfylkeskommune
Våre innspelog interesserfor detteplaninitiativet vil vera;
- Planenog eventueltplanavgrensinga
må vera tilpassareguleringsplan60940000–
Laksevåg,gnr. 129 og 130, Håkonshellavegen,
gang-og sykkelveg
- Rekkefølgjekravom at avkøyrselog infrastrukturi plan 60940000skal opparbeidastfør
igangsetjingav tiltak i planområdet
- Vi kan gje informasjonom at oppstartav bygging av gang-og sykkelvegi samband
medplan 60940000mestsannsynlegstartarvåren2022.
- Planarbeidetmå ha en enkeltrafikkanalysesom sier noe om dagensbruk. Om
avkjørselener dimensjonertfor planlagtbruk.
- Rekkefølgekravom at infrastrukturblir opparbeidefør nye bygg.
Vi vil ettersendeC-teikningarfor avkøyrselspunktet
til planområdet.
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Byggegrenser
Byggegrensermot fylkesvegmå avklaresgjennomplanprosessen.
Det er lov om vegar§ 29
som er utgangspunktfor byggegrensei planarbeid.En mindrebyggegrensemå avklares
gjennomplanarbeideti samrådmedvegmyndighet.
Parkering
Det er ikke angitt en kategorifor småbåthavnog foreslåttenæringsformåli KPA2018.
Temaetog parkeringsdekningmå diskuteresi det videreplanarbeidet.
Antall parkeringsplasser
må begrunnes,bl.a. med utgangspunkti antall båtplasser.
Risiko og sårbarhet
Det må utarbeidesROS-analysesom viser alle risiko-og sårbarhetsforhold
som harbetydning
for om arealeter egnettil utbyggingsformål,og eventuelleendringeri slike forhold som følge
av planlagtutbygging.
Aktuelle temaer:
-Trafikksikkerhet,
-Støy
Hensynssone
i KPA 2018: Rød og gul støysonefra vei og Flystøy gul sone
KPA 2018
Nyerestøydatafra Avinor:

Foreløpiginnspill fra Miljørettet helsevern:
- Bestemmelsene
må sikre at det utarbeidesen støyutredningfor bådedrifts-og
byggeperioden.
- Det bør velgesstøysvaktutstyr, samtat det planleggesat støyendeaktiviteter utføres
innendørsog på dagtid.
- Tiltaket må ta hensyntil omkringliggendeboligeri byggeperioden(støy,støv).
-Havnivåstigningog ekstremvannstand,sebl.a. kommunedelplanfor overvann:
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Utsnitt fra kommunedelplanfor
overvann
Barn og unge
1.7.1
Skole og barnehage
Skolekapasitet,barnehagedekning
og skoleveiskal vurderesog kommenteres.
Når det gjelderskole,se skolebruksplanen
for 2021–2030,vedtatt22.09.2021.
Når det gjelderbarnehage,sebarnehagebruksplanen
2016–2030,vedtatt14.12.2016.
1.7.2
Barn og ungesinteresser
Barn og ungesinteresserskal ivaretasog kommenteres.
Det er ikke behovforå gjennomføreenbarnetråkkregistrering,
men det må gjennomføreset
barnetråkksøki samsvarmed signalenesom følger av sak92/16 i Bergenbystyre20.04.2016.
For info vedrørendebarnetråkk;sewww.barnetrakk.no.
Levekår ogfolkehelse
Levekårsone:Alvøy.
Det skal redegjøresfor hvordanplanforslagetvil bidra til å oppnåkommunensmål for
folkehelseog levekår.
Det skal redegjøresfor universellutforming bådeinternt i planområdetog i sammenheng
med
omgivelsene,jf. KPA2018§ 15.
Kulturminnerogkulturmiljø
Identitetsskapende
bygningsmiljø,kulturminnerog landskapskal ivaretas,og konsekvenser
for eventuellekulturminnerskal vurderes.KulturminnestrategienIdentitetmed særpregskal
leggestil grunn.
Byantikvarenhar ingen merknadmed hensyntilnyere tids kulturminner,om planområdetblir
utvidet eller det søkesom utfylling i sjø ber vi om at det taskontaktmed byantikvaren.
Det er ikke krav om egenkulturminnedokumentasjon
i dennesaken,temaetkan inngåi
planbeskrivelsen.
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Mye informasjonkan en finne i kulturminnegrunnlagutarbeideti forbindelsemed
reguleringsplanfor Håkonshellavegen
GS-vegog Kommunedelplanfor kystsonen.
Vannforsyning, avløpog overvannshåndtering
Overvannskal håndtereslokalt. Det må utarbeidesVA-rammeplan.VA-rammeplanenskal
værekomplettog det skal foreliggepositive uttalelsefra VA-etatenfør planforslagetsendes
til 1. gangsbehandling.
Foreløpiginnspill fra BergenVann:
De har sendtover et VA-kart som viser deler av privat vannledningog kommunaltVA-nett
somer etablerti området.Kommunenhar VA-ledningerpå land og i sjø vestfor planområdet.
BergenVann regnermed at det skal tilretteleggesfor vann og spillvann til marinaen.
Renovasjon
Forslagbør utarbeidesi samarbeidmed firma med renovasjonsteknisk
kompetanse.Foreslått
plasseringskal visespå illustrasjonsplan,i henholdtil kravspesifikasjonen.
Foreløpiginnspill fra Bymiljøetaten:
Renovasjon
For boligdelenav prosjektetmå det utarbeides(forenklet)RTP basertpå føringer i RTV fra
BIR. For næringsdelen,
og spesieltsmåbåthavnen
er det viktig med gode
renovasjonsløsninger
som forhindrerforsøplingog forurensning.Utbyggerbør vise dissei
planmaterialet.
Energi og klima
Det skal redegjøresfor valg av energiløsningerog byggematerialerog tiltak for å minimere
energibrukog klimagassutslipp.
Det er utarbeidetet innledendeklimagassregnskap.
I denneoppsummeres
følgende:

2.3 Oppsummering
2.3.1Totalt klimagassutslipp
Det totale klimagassutslippetfor de to ulike alternativeneer vist i tabell under.
Tabell8 Område
Klimagassutslipp
Enhet
Alternativ 1: Bevareog
474
tonn CO2e
rehabilitere
Alternativ 2: Rivingog
629 (+33%)
tonn CO2e
nybygg

2.3.2Forslagtil videreklimagassreduserende
tiltak
•
•
•
•
•

Gjenbrukav bygningsmaterialer(stålkonstruksjoner).
Trekledningpå nybygg.
Vurderebærendekonstruksjoneri treverk.
Grønnetak.
Solcellerpå tak for lokal energiproduksjon.

Det skal utarbeidesklimagassberegning
i henholdtil kommunensveilederfor
klimagassberegninger.
Ved valg mellom riving og bevaringskal det utarbeidesto helhetlige
klimagassberegninger
før 1. gangsbehandling.En beregningsom viser alternativmed
bevaringog rehabiliterebebyggelsen,og en beregningsom viser riving av eksisterende
bebyggelseog nybygg.Beregningeneskal sammenlignes,
og det må redegjøresfor hvilke
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vurderingersom er gjort med tankepå bevaringav bygg. Klimagassberegningene
skal
oppdateresførsluttbehandlingved endringer.
Terrenginngrep og massebalanse
Nye byggetiltakskal ha god terrengtilpasningmed minst mulig bruk av storeskjæringer,
fyllinger og murer.
Massebalansen
skal dokumenteres.Ved masseoverskudd
skal det redegjøresfor behandling
og trafikksikker transport.
2. MEDVIRKNING
Forslagsstillerskal leggetil rettefor aktiv medvirkning.Aktuelle tiltak utoverlovens
minstekravvurderesfortløpende.All medvirkningskal dokumenteres.
3. RAPPORTER OG UTREDNINGER
Partene er enige om å utarbeide følgenderapporter:
Tema/dokument
ROS-analyse

Ansvarlig
Forslagsstiller

VA-rammeplan

Forslagsstiller

Klimagassberegning

Forslagsstiller

Krav/veiledning
Samfunnssikkerhet
i kommunensarealplanlegging
(DSB)
NS 5814 Krav til risikovurderinger
Kommunenskravspesifikasjon
VA-etatensnettside
Kommunenskravspesifikasjon
Veilederfor klimagassberegninger

Nye momenterkan fremkommeog medførebehovfor ytterligereutredninger.
Konsekvensutredning(KU)
Det visestil forslagsstillersvurderingi planinitiativet.
Planforslagetkrever ikke behandlingetterforskrift om konsekvensutredninger.
4. REGULERINGSBESTEMMELSER
Rekkefølgekrav
- Rekkefølgekravom at avkjørselog infrastrukturi plan 60940000skal opparbeidesfør
igangsettingav tiltak i planområdet
Ordlyd på rekkefølgebestemmelser
må diskuteresut fra hva som planlegges.Ved videreføring
av eksisterendebygg vil et rekkefølgekravmedføreat byggetikke kan tasi drift før en får
ferdigattest.
5. KART OG PLANAVGRENSNING
Planavgrensning
Det anbefalesat planavgrensningen
er endeligavklart før oppstartav planarbeidkunngjøres
og varsles.
Det ble mottattinnspill fra GIS-gruppenpå plangrense.Det ble anbefaltå utvide planområdet
mot nord for å regulerefestepunkttil kaianleggtil naboanlegget.
I møtetble det gjort
oppmerksompå at det foreliggermidlertidigetillatelserpå det anleggetfrem til anleggsstart
på fylkesvegen.På bakgrunnav denneinformasjonenanbefalesdet ikke en utvidelseav
planområdetmot nord.
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Det må vurderesom en til oppstartskal varsleet størrearealved avkjørseltil planområdet,
slik at en har tatt høydefor eventuelleutvidelser.
Planbetegnelse
Følgendeplanbetegnelse
skal benyttespå alt planmateriell:
Laksevåg,gnr.129bnr.21 mfl.Alvøen marina
Eiendomsforhold
Det er registrertusikker eiendomsgrense
innenfor planområdet.
Eventuellnødvendigjusteringav eiendomsgrenser
bør skje i løpetav planprosessen
og
fremgåav forslagettil plankart.Seksjonfor oppmålingkan biståmed veiledningi dette
arbeidet.
6. KONKLUSJON
I forkant av oppstartsmøtet
diskutertevi sakeninternt i Plan-og bygningsetatenmedledelsen,
og konklusjonenble her følgende:
Oppstartav reguleringsplanarbeid
kan anbefales.
Reguleringav eksisterendevirksomhet
(alternativ1a) og eksisterendeboliger
I planinitiativet ble det fremmeten mulighetfor å øke utbyggingen,jf. alternativ1b, datert
1.juli 2021.Bakgrunnenfor vår konklusjoner at en skal kommei mål medplanarbeidet.Det
må gjennomplanprosessen
tasstilling til om eksisterendeutbyggingog tiltakkan tillates med
bakgrunni ulovlighetsoppfølgingen.
Ved å søkeom ytterligereutvidelsersom skisserti
alternativ1b(datert 1.juli 2021)vurderervi at dettevil forsterkeproblemstillingenei området,
og forsinkedet viktigste formåletmedplaninitiativet.
I møtetba forslagsstillerom å få presentereet nytt alternativtil planinitiativ. De ønskeren
tilbakemeldingfra plan-og bygningsetatenpå om det kan vurdereså starteopp et planarbeid
på bakgrunnav det reviderteplaninitiativet.Det ble skisserten løsningmed omdisponeringav
nytt bygg og parkeringsplasser;
nytt salgs-ogutstillingslokale/showroom
foreslåspå
parkeringsplass,
og delerav parkeringkan løsespå kaien.Det ble enigheti møtetat konsulent
oversenderrevidertinitiativ, og at byplan tar en avklaringinternt.
Avklaringer i etterkant av møtet
I møtetble det fremmetet ønskeom at Plan-og bygningsetatenskulle vurdereet revidert
planinitiativ hvor det ble foreslåttå flytte bebyggelsetil parkeringsplassen
sør i planområdet.
Detteble drøftetinternt, og det ble konkludertmed følgende:
Planprosessen
må avklare om plasseringav et bygg på eksisterende
parkeringsplasskan
gjennomføresi forhold til byggegrenselangs veg,byggegrenselangs sjø, hensyntil naboerog
parkeringsdekning.Arealformålmå ogsåavklaresnærmere.
Det foreligger ikke tilstrekkelig grunnlagtil å ta stilling til bygg eller formål på dette
tidspunktet.Vår hovedtilbakemeldinger derfor at vi er åpnefor at det utredesbebyggelse
påparkeringsarealet
og hvilke formål som kan anbefalesinnenforplanområdet,og vi vil ta
endeligstilling til hva vi anbefaleri forbindelsemedplanprosessen.
Konsekvenserfor
parkeringskapasitet
må særligfremgåav denneutredningen.
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Påbakgrunnav detteoppfordrervi tilat nødvendigeutredningerutarbeides,
og at vi avholder
arbeidsmøterfor å diskutereplangrep.Vi kan da formidle våreanbefalingerfør et planforslag
til 1.gangsbehandlingutarbeides.
Vi har ikke foretatten ny intern høringmed andreetater,og ser for ossatdet kan komme
innspill til de foreslåtteendringeneved varselom oppstart.Eventuelti forbindelsemed
arbeidsmøteri den videreplanprosessen.
Øvrige forslagtil endringersom er skissertirevidert
forslag1b har vi ikke tatt stilling til, men vi anserdet som foreslåttejusteringerpå bakgrunn
av tilbakemeldingergitt i oppstartsmøte.

7. FREMDRIFT –VIDERE SAKSGANG

A
B

Avtalte oppfølgings-og avklaringspunkter
Oppgave/tema
Revidertplaninitiativ
PBE tar stilling til revidertinitiativ

Ansvarlig
Plankonsulent
Byplan

Frist
Snarlig
Snarlig

Fremdrift
Parteneer enigeom følgendefremdrift, eventuelleavvik meldes:
Oppgave
Avklare revidert
planinitiativ
Eventueltmøte
Kunngjøring
planoppstart
Innsendingav
merknader
Arbeidsmøter

Ansvarlig
Frist
Forslagsstiller/byplan Snarlig
Forslagsstiller/byplan
Forslagsstiller
6 md. etter
oppstartsmøtet
Forslagsstiller
2 uker etter
merknadsfrist
Forslagsstiller
Etter behov
bestiller

Innlevering1. gangs Forslagsstiller
behandling
1. gangsbehandling Plan-og
bygningsetaten

1 år etter
oppstartsmøtet
12 ukers
behandlingsfrist

Krav/veiledning

Veilederprivateplanforslag
Veilederprivateplanforslag
Veilederprivateplanforslag
Materialeog agendafor møtetavtales
medsaksbehandler.
Materialeskal
sendesinn senestto uker før møtet
avholdes.
Jf. gebyrregulativet
Jf.pbl § 12-11

Dialog
Byplanavdelingenønsker
en god og konstruktiv dialog før planforslagetleveresinn til
behandling.Forslagsstiller,kommunenog andreaktuelleinstansermå væremestmulig
omforenteom planforslagetfør det leggesut til offentlig ettersyn.Utover kontakt per telefon
og e-post,anbefalesminst to arbeidsmøterføroffentlig ettersyn.
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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.

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

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.
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