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PLANINITIATIV 

Planinitiativ 
Forslagstiller for utvikling av området er Sandslimarka Utvikling AS, bestående av Bonava og 
DNB. MAD er engasjert som arkitekt og Opus som plankonsulent.  

De aktuelle eiendommene som danner grunnlag for planinitiativet, er 115/141 og 115/242. 
Planforslaget vil erstatte deler av gjeldende regulering for Sandsli Vest (plan-ID 61500000). 

Bonava utvikler flere felt innenfor, og i henhold til gjeldende regulering for Sandsli Vest. Felt 
BK9 er regulert til kontorformål, og planinitiativet gjelder omregulering slik at feltet kan utvikles 
med en større miks av funksjoner, som boligformål og offentlig/privat tjenesteyting, i tillegg til 
dagens kontorformål.  

Omreguleringen skal tilrettelegge for en fremtidsrettet bruk gjennom transformasjon av 
eksisterende bebyggelse. Utvikling av felt BK9 ses i sammenheng med utviklingen som skjer i 
tilgrensende felt, og i tilknytning til bybanestoppet og sentrumsutviklingen av felt BKB2 og 
BKB3. Planinitiativet skal støtte en bærekraftig utvikling for byfortettingsområdet.  

Visjonen for «Sandslibuen landsby» har til hensikt å kombinere kvalitetene ved å bo i en by, med 
kvalitetene ved å bo på landet. Sentrum bygges opp med grønne kvaliteter og en menneskelig 
skala i kombinasjon med urbane kvaliteter og tilbud.  

Figur 1 «Sandslibuen landsby», illustrasjon fra MAD Arkitekter. 

Forslag til plannavn Sandslibuen 

Bydel, gnr./bnr. Ytrebygda, gnr. 115, bnr. 141, m.fl 
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Planlagt bebyggelse, anlegg og tiltak 

Det planlegges å beholde eksisterende næringsbygg i sin helhet, og at deler av den tilpasses 
endret bruk. I nord og øst planlegges ny boligbebyggelse med ulik typologi. Gjeldende plan angir 
en maksimal utnyttelse på 250% BRA innenfor BK9, noe som tilsvarer 36 125 m2 BRA. Foreslått 
bebyggelse for BK9 i dette planforslaget er ca 28 000 m2 BRA som gir en utnyttelse på ca 194% 
BRA. Av dette er ca 17 900 m2 eksisterende bebyggelse (tall hentet fra bergenskart.no). 

 

 

Figur 2 Utklipp fra foreslått situasjonsplan for BK9. 

Eksisterende bebyggelse som skal videreutvikles 

Eksisterende bebyggelse som bevares planlegges renovert til ulike typer næring og tjenesteyting, 
med felleslokaler i 1 etasje, og leiligheter i øvrige etasjer. Ny bebyggelsesstruktur er planlagt med 
en kombinasjon av punkthus og småhus.  

Eksisterende bebyggelse 
bevares og transformeres 

Ny småhusbebyggelse Nye punkthus 
Eksisterende 
bebyggelse bevares  
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For eksisterende bebyggelse videreføres terrengtilpasset utvendig landskapsdesign. Bebyggelsen 
har et unikt inngangsparti og solavskjerming som er med på å gi bygningen en unik karakter. 
Hovedgrepene i transformasjonen av bebyggelsen vil være å beholde de karaktergivende 
elementene i fasaden, samtidig som man mykner den opp med trevinduer og dørkarmer. Mot sør 
er det et ønske å åpne opp mot det grønne, og se på mulighetene for å skape en kontrast til det 
horisontale uttrykket på den nordlige fasaden.  

Det er påbegynt en prosess med byantikvar og byarkitekt for hvordan de ulike sidene av bygget 
kan forholde seg til omgivelsene uten å gå på forringelse av byggets originale karakter. 

 

Figur 3 Bilder fra eksisterende bebyggelse. 

 

Figur 4 Illustrasjon-transformasjon av eksisterende bygg mot nordvest. 

 

 

 



Mal privat planforslag: planinitiativ 

Side 4 av 16 

Mal utarbeidet av: 
Byplanavdelingen, Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune. 03.03.2021 

Ny bebyggelse 

Nordøst i feltet planlegges ny småhusbebyggelse. Intensjonen for bebyggelsen er at det sammen 
med et nytt lokalsenter med variasjon i skala, torg og allmenning skal skape en hyggelig 
landsbyatmosfære.  

 

Figur 5 Illustrasjon som viser konsept for småhusbebyggelse nord i feltet 

 

Figur 6 Illustrasjon av situasjon med småhus mot bybanetrase. Sentrumsbebyggelse med henvendelse mot 
bybanestoppet vises i bakgrunnen.  
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Øst i feltet foreslås punkthusbebyggelse, som skaper sammenhengen med øvrig nylig oppført 
bebyggelse utenfor planområdet i sørvest.  

 

Figur 7 Illustrasjon for punkthusbebyggelse. 

Punkthus er plassert omtrent på området der midlertidig barnehage er i dag. Det vil si at terreng 
allerede er bearbeidet i dette området. Med en økt boligfortetting kan det være behov for flere 
barnehager i området. Som erstatning for den eksisterende barnehagen er det et ønske å 
tilrettelegge for barnehageformål, for å sørge for at dagens barnehagedekning opprettholdes og 
potensielt tilrettelegge for økt tilbud.  

Historikk 

Veiledningsmøte avholdt 31.08.21 innledet en dialog om hvordan best mulig sikre en fremdrift 
og god byutvikling for området. Konklusjonen fra veiledningsmøtet/ planforum var at det ble 
anbefalt en samlet reguleringsplan for BKB2, BKB3, BKB7 og BK9 for å få til helhetlig gode 
løsninger for blant annet torg, parkering, varelevering og renovasjon. Bakgrunnen for å be om en 
helhetlig reguleringsplan for området ligger i bestemmelsene i KPA18. I følge § 26.1.2.d skal det 
utarbeides områdereguleringsplan for minimum hele sentrumskjernen, jfr. § 3.4, samt for 
tilgrensende områder som er nødvendige for å sikre sammenheng i bystrukturen. 

Forslagsstillers ønske er å få til en sentrumsstruktur på Sandsli, i tråd med gjeldende 
reguleringsplan og overordnede mål og retningslinjer i KPA18. Det er ønskelig å realisere 
overordnede mål ved hjelp av parallelle prosesser, herunder detaljregulering/reguleringsendring 
av BK9 og byggesaker på BKB områdene i samsvar med gjeldende plan. En slik fremgangsmåte 
vurderes ikke å være i strid med kommuneplanens arealdel § 26.2.1 d jfr. § 3 pkt. 3.4, som 
fastsetter at et slikt plankrav om områderegulering gjelder før detaljregulering kan vedtas 
innenfor sentrumsområdene. Området er allerede detaljregulert og BK9 inngår ikke i 
sentrumsområdet. Bestemmelsen stenger etter ordlyden ikke for å gå direkte på byggesak i 
områder som allerede er detaljregulert, slik som i BKB områdene. 
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Det vises i denne sammenheng til kommunens referat fra veiledningsmøtet hvor det fremgår at 
byplan vil ta endelig avgjørelse på plankrav, når planinitiativet foreligger.  
 
For å sikre en helhetlig plan for sentrumsområder etter KPA18 §26.2.1 d. er området vurdert i sin 
helhet både gjennom stedsanalyse, mobilitetsanalyse og mulighetsstudie. Områdeanalyse og 
skisser fra mulighetsstudie fra MAD Arkitekter er vedlagt, V05_Mad about Sandslimarka. 

Ettersom prosjektering av BKB2, BKB3 og BKB7 også pågår parallelt med utvikling av BK9, og 
av samme forslagstiller, ses områdene naturlig i en sammenheng og det virker hensiktsmessig 
med en utvikling gjennom ulike prosesser i det videre arbeidet. I bestemmelser til reguleringsplan 
for Sandsli Vest er det sikret at det utarbeides en detaljert situasjonsplan for utbyggingen i §2. 
Med det er løsninger for kjøremønster, varelevering, avfallshåndtering, fortau- gang- og 
sykkelveier, samt støykrav sikret for samtlige BKB- områder.   

Med dette planinitiativ ønsker vi å understreke at selv om det legges opp til parallelle prosesser, 
betyr dette ikke at dette går ut over kvalitet, dokumentasjonskrav og den helhetlige løsningen for 
området.  Vi vil med dette skriv, samt tilhørende vedlegg dokumentere at de ovennevnte forhold 
blir ivaretatt. 

Planområdet – dagens situasjon 

Forslag til planavgrensning er vedlagt som PDF og SOSI-format.  

 

Figur 8 Flyfoto fra 1881.no  

Planområdet er lokalisert i Ytrebygda bydel, sørvest for Skranevatnet like ved Sandsli 
bybanestopp. Området ligger 15 km fra Bergen sentrum, 4 km fra Lagunen kjøpesenter og 5 km 
fra Bergen lufthavn, Flesland.  
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Innenfor planområdet ligger Akrobaten bedriftsbarnehage og et større næringsbygg som i dag står 
tomt. Bedriftsbarnehagen er en midlertidig barnehage oppført i 2006. Eksisterende 
næringsbebyggelse (Sandslimarka 251) ble oppført i 1984 med et tilbygg (Sandslimarka 251B) 
oppført i 2011. Næringslokalene har vært utleid til ulike bedrifter, men har hovedsakelig stått 
tomt i perioden fra 2017 og fram til i dag. Det jobbes kontinuerlig med å få inn leietagere i de 
ulike næringslokalene.    

Øvrig bebyggelse i området er frittliggende småhusbebyggelse i nord og vest, næringsbebyggelse 
i øst og nordvest for bybanelinjen og en blanding av næringsbebyggelse og ny boligbebyggelse i 
form av blokkbebyggelse i sør på Midtfjellet. Eiendommer som inngår i planforslaget, må ses i 
sammenheng med pågående utbygging og boligfortetting i området.  

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til større grøntområder og turstier rundt Skranevatnet. 
Gangforbindelsen mellom Skranevatnet og Håvardstunvatnet er en stor kvalitet for området med 
tanke på boligutvikling. Skogen sørvest for planområdet er kartlagt som et viktig friluftsområde 
for lek og rekreasjon. Området består av furuskog med flere stier, og er tilknyttet utearealene til 
barnehagen.  

           

Figur 9 Foto fra Skranevatnet med tilkomst fra Sandsliheiane 

Det er ingen kjente verdier knyttet til kulturminner eller registrerte eller fredede bygninger i 
området.  

Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

I Kommuneplanens arealdel 2018 (KPA 2018) ligger planområdet innenfor BY, 
byfortettingssone. Planområdet grenser til Sandslimarka bybanestopp og sentrumsområdet S29.  
Der KPA 2018 angir høyere kvalitet enn gjeldende planer, bør KPA 2018 legges til grunn for 
planarbeidet.  

Området berøres av flere hensynssoner i KPA18; 
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• Infrastruktursone, konsesjonsområde fjernvarme Flesland- Sentrum. 

• Delvis innenfor Støysone gul, Fana skytterlag- gul sone 

              

Figur 10 Utklipp fra bergenskart.no: KPA 2018, reguleringsplan og illustrasjonsplan for BK9. 

Gjeldende reguleringsplan Sandsli Vest (plan ID 61500000) legger opp til en bolig- og 
næringsutvikling i tråd med overordnede retningslinjer og intensjoner i KPA2018. BK9 er 
regulert til kontor. Illustrasjonsplan viser planlagt bebyggelse for BK9 (tidl. BK10) med en 
utnyttelse på 250% BRA. Byggehøyde i øst er angitt til 6 etasjer. Målet med bebyggelsen er å 
konsentrere hendelser langs veien for å gjøre den mer interessant for de som ferdes der. 
Høydedraget opp mot Midtfjellet i sør er tenkt bevart uten bebyggelse.         

Blågrønne strukturer:  

Sør for plangrensen er det registrert en økologisk korridor i temakartet sammenhengende 
blågrønne strukturer i kommuneplanens arealdel. Sør for BK9 og BKB7 er det regulert et belte 
fra øst til vest med grønnstruktur (G) for å ivareta en økologisk korridor i området. Dette feltet vil 
ikke berøres i nytt planforslag. 

 

Figur 11 Utsnitt fra bergenskart.no so viser registrerte blågrønne strukturer. 
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Vedtatte reguleringsplaner i området:  

 

Figur 12 Utsnitt fra bergenskart.no som viser reguleringsplaner i området 

PlanID: 61500000 
Plannnavn: Ytrebygda. GNR 116 BNR 107 MFL., SANDSLI VEST 
PlanID: 60480000 
Plannnavn: YTREBYGDA. GNR 116, 39 BNR 107, 128 MFL., SKRANEVASSHAUGEN 
PlanID: 61170000 
Plannnavn: YTREBYGDA. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND 
PlanID: 61130000 
Plannnavn: YTREBYGDA. DEL AV GNR 111, 114 OG 34, LILAND OG BIRKELAND ØVRE, KOKSTAD ØST 
PlanID: 18750000 
Plannnavn: YTREBYGDA. RV 556 YTREBYGDSVEGEN 
PlanID: 75300000 
Plannnavn: YTREBYGDA. SØREIDE/SØVIK/STEINSVIK, PLANOMRÅDE 6, FELT 1 
PlanID: 68700000 
Plannnavn: YTREBYGDA. SØREIDE/SØVIK/STEINSVIK, PLANOMRÅDE 4, SKRANEVATNET ØST 
 

61500000 
Sandsli vest 

60480000 
Skranevasshaugen 

61170000 
Bybanen Rådal- Flesland 

61130000 
Liland og Birkeland øvre 

18750000 
Ytrebygdsvegen 

75300000 
Planområde 6 

68700000 
Skranevatnet øst 
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Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet: 

 

Figur 13 Utsnitt fra bergenskart.no som viser pågående reguleringsplaner i området 

PlanID: 65860000 
Plannnavn: YTREBYGDA. GNR 116 BNR 119, SANDSLIMARKA 260 
PlanID: 70360000 
Plannnavn: YTREBYGDA. GNR 34 BNR 118, YTREBYGDSVEGEN, BOLIGER 
PlanID: 70500000 
Plannnavn: YTREBYGDA. GNR 116 BNR 115, SANDSLIHAUGEN 
PlanID: 63440000 
Plannnavn: YTREBYGDA. GNR 116 BNR 86 MFL., KNUTEPUNKT SANDSLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65860000 
Sandslimarka 260 70360000 

Ytrebygdsvegenn 

70500000 
Sandslihaugen 63440000 

Knutepunkt 
Sandsli 
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Andre overordnede retningslinjer og føringer: 

Kommuneplanens samfunnsdel 2030 (KPS 2030) ble vedtatt av bystyret i juni 2015, og 
visjonen for Bergens fremtid er at det skal være en aktiv og attraktiv by.  

KDP Overvann 2019-2028, vedtatt 2019. 

Arkitektur+ - arkitektur og byformingsstrategi for Bergen, vedtatt 2018. 

Gåstrategi for Bergen 2020-2030, visjon og hovedmål for strategien er at det skal være 
attraktivt og sikkert å gå i Bergen, og at flere skal gå mer. 

Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030, hovedmålet i forslaget til ny sykkelstrategi er at flere 
bergensere skal sykle mer. Ambisjonen er at andelen sykkelreiser skal øke til ti prosent. Det betyr 
omtrent en tredobling av dagens sykkelandel. 

Foreslått planinitiativ kommer ikke i konflikt med føringer gitt i overordnede planer og 
retningslinjer for byggehøyder, uteoppholdsareal og andre intensjoner for utforming og 
plassering.  

Stedsanalyse 

Stedsanalyse utarbeidet i henhold til veileder for innledende stedsanalyse er vedlagt, 
V03_Innledende stedsanalyse.  

Virkninger av planinitiativet 

Landskap, 
omgivelser og 
strøks-
karakter 

Etablert bybanestopp er et sentrum i transformasjonsprosessen i området. 
Området sør for eksisterende kontorbebyggelse består i dag av et lite høydedrag 
med skogsvegetasjon. Området nordøst for eksisterende kontorbebyggelse er 
ubygd areal i form av kjøreareal for tilkomst og små grønne lunger med trær og 
beplantning. Sørøst i planområdet er det en barnehage i dag med tilhørende 
grønne utearealer opp mot høydedraget. Pågående utbygging innenfor gjeldende 
reguleringsplan og andre tilgrensende planer vil med tiden etablere en «ny» 
strøkskarakter for området i tråd med overordnede føringer. Hoveddelen av 
bebyggelse innenfor planområdet er transformasjon av eksisterende bygg og vil 
ikke medføre vesentlige endringer for omgivelsene eller strøkskarakteren. De to 
planlagte punkthusene sørøst i planområdet etableres der barnehagen er i dag. 
Dette medfører mindre terrenginngrep og påvirkning for landskapet. Byggets 
karakter gjenspeiler punkthusbebyggelsen mot Sandslihaugen. Småhusene i 
nordøst skaper et variert og skalert bygningsmiljø, samtidig som det gir en 
sammenheng til eksisterende småhusbebyggelse i Sandsliområdet.  

Fjernvirkning For småhusbebyggelse i vest er det redusert sikt mot planområdet som følge av 
eksisterende vegetasjonsskjerm. I fortettingsområdet innenfor planen Sandsli 
vest må bebyggelse tilpasses pågående utbygging i området med tanke på 
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tilstrekkelige lys- og luftforhold, samt god nok kvalitet på uteoppholdsarealer 
mellom bebyggelse. Initiativet legger opp til mindre bebyggelse enn dagens 
regulering tillater og vil med det gi bedre forutsetninger for gode uterom og 
avstand mellom bebyggelse. Ut over nærliggende bebyggelse er 
fjernvirkningene ikke vesentlige på grunn av geologiske formasjoner i 
landskapet med nord- og sørgående daldrag. 

Økt trafikk og 
støy 

Som nærmeste nabo til bybanestoppet på Sandslimarka vil bybanen i stor grad 
medføre redusert biltrafikk for et nytt boligområde. Nærhet til skole, barnehage, 
idrettsanlegg og øvrig kollektivtrafikk begrenser også behovet for å benytte 
personbil. Nødvendig personbiltrafikk vil hovedsakelig løses innenfor 
eksisterende infrastruktur og veisystemer, innkjørsler, etc. Parkering løses i 
fellesanlegg under bakken og reduserer trafikk inne i bolig- og 
næringsområdene. Varelevering og renovasjon er også tenkt løst i eksisterende 
veisystem og holdes utenfor bolig- og uteoppholdsområder. Se illustrasjoner i 
vedlegg med områdeanalyse, Mad about Sandslimarka. Støy fra bybanetrafikk 
skal løses på en god arkitektonisk måte i bebyggelsens utforming og plassering 
av funksjoner. Planinitiativet legger opp til en lavere utnyttelse enn i gjeldende 
reguleringsplan og vil med det ha en positiv virkning for overordnet 
trafikkbelastning.  

Blågrønne 
strukturer og 
natur- 
mangfold 

Planområdet er nært knyttet til turtrase mellom Skranevatnet og 
Håvardstunvatnet. Turveier, vassdrag og det relativt brede vegetasjonsbeltet 
gjør dette til en viktig økologisk korridor. Den økologiske korridoren strekker 
seg videre opp og gjennom Sandslihaugane. Grøntdraget er sikret i gjeldende 
reguleringsplan og er et viktig premiss som ikke berøres i ny detaljregulering. 
Lavere utnyttelse har en positiv virkning for eksisterende grønnstruktur i 
området. I gjeldende regulering er det lagt opp til et større næringsbygg det 
barnehagen er i dag. Her er det planlagt punkthus med mindre fortavtrykk som 
gir et større sammenhengende grøntareal i planområdet. Utover dette er 
planområdet hovedsakelig allerede bebygd areal, og en videre boligutbygging 
vil ha liten konsekvens for eksisterende blågrønne strukturer og naturmangfold.  
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Illustrasjon fra planinitiativ                                    Illustrasjon fra gjeldende reguleringsplan 
 

Friluftsliv De nærliggende friluftsområdene Feråsen- Lonhaugen, Skranevatnet- 
Skranehaugen, Skranestranden turvei, Repadalen Friluftskogen og Sandslimarka 
bybanestopp ligger i anleggsregister parkdrift for Bymiljøetaten. Planforslaget 
er ikke i konflikt med noen av disse områdene. I grensen til planområdet er 
Midtfjellet og Sandslihaugene er registrert som viktig friluftsområde for leke- 
og rekreasjonsområde. Det er planlagt et større grøntområde/ uteareal vest for 
punkthusene som ivaretar sammenhengen og helheten til friluftsområdet.     

Barn og 
unges 
interesser 

Regulert grøntområde i gjeldende plan er godt egnet for naturlekeplass. I 
forbindelse med eksisterende barnehage i området (der det er planlagt punkthus 
i planforslag) er det satt opp lekehytter i skogsområdet. Etablerte lekeområder 
skal ivaretas i den grad det er mulig og eventuelt flyttes eller reetableres på 
egnede områder. Nærmeste ballbaner og idrettsanlegg ligger i tilknytning til 
skolen. Som følge av boligutbygging er det etablert lekeplasser i nærområdet. I 
nytt boligforslag vil det også etableres nye leke- og uteareal som vil være 
positivt for barn- og unges mulighet for lek og opphold i området. 
Tilrettelegging for permanent barnehageformål i BK9 vil også være positivt for 
bolig- og sentrumsutviklingen i området.  

Kulturverdier Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner eller andre typer 
kulturminner i eller nær planområdet. I innledende møter med byantikvar har 
det vært positivitet rundt et blandet program i eksisterende bebyggelse, samt 
delvis transformasjon av eksisterende fasader hvor en legger fokus på nærhet til 
det grønne landskapet rundt.  

Medvirkning 

Naboer og offentlig myndighet vil bli varslet ved oppstart og offentlig ettersyn. Dersom det 
skulle komme merknader fra naboer eller andre instanser som er viktige for saken, vil en vurdere 
nabomøte eller møte med aktuell instans. Oppstart av planarbeid offentliggjøres etter lovens krav, 
gjennom annonsering i avis og brev.  

Offentlige organer og andre interessenter som skal varsles om planoppstart:  

Statsforvalteren i Vestland 
Vestland fylkeskommune 
Bergen kommune v/ Plan- og bygningsetaten (Byplanavdelingen og GIS-seksjon) 
Statens vegvesen 
VA- etaten 
Bymiljøetaten 
Byarkitekten 
Byantikvaren 
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Fagavdeling for kunst og kulturformidling 
Ungdomsrådet v/ Byrådsleders avdeling 
Barn og unges representant i Utvalg for mljø og bytvikling v/ Endre Buanes, Etat for barn og 
familie 
Eldrerådet v/ Byrådsleders avdeling 
Etat for helsetjenester, Helsevernenheten 
Bergen kommune, Byrådsavdeling for Barnehage, skole og idrett 
Norges Handikapforbund Bergen 
Kommunalt råd for personer med funksjonsnedsettelse v/ Byrådsleders avdeling 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Bergen 
Hordaland Sivilforsvarsdistrikt 
Bergen Brannvesen 
BKK Nett AS 
BIR 
Bybanen AS, Vestland fylkeskommune. Plan, klima og folkehelse v/ Synnøve Stalheim 
Skyss AS 
NVE Region Vest 
Klimaetaten 
Bergen og omland friluftsråd 
Norges Miljøvernforbund 
Naturvernforbundet Vestland 
Natur og ungdom Vestland 
Forum for natur- og friluftsliv 

Samfunnssikkerhet og risiko  

Det er ikke registrert stor risiko eller sårbarhet i området som må spesielt ivaretas i det videre 
planarbeidet utover normale hensyn. 

Det legges i hovedsak opp til felles parkering under bakken for hele feltet. Dette bidrar til trygg 
parkering og et bilfritt boligområde.  

Ettersom planområdet allerede er nedbygget med tette flater er rasfare og andre hendelser knyttet 
til natur-/klimafarer ansett som lite sannsynlige. Det er heller ikke planlagt formål som krever 
hyppig transport eller lagring av farlige stoffer.  

Vurdering av behov for konsekvensutredning 

Vurdering etter Forskrift om konsekvensutredninger (FOR 2017-06-21-854) 

Det ønskede tiltaket er vurdert etter konsekvensutredningsforskriftens §§ 6-8.  
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§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

Denne paragrafen omhandler planer som alltid skal behandles etter forskriften, og gjelder 
følgende: 

a) Kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 
8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene 
fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II. 

b) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltak er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

c) Tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven. 

Vurdering av §6: 

Reguleringsplanen faller ikke inn under § 6 a) eller c). Vedlegg 1 til forskiften er gjennomgått, og 
planforslaget er etter dette vurdert å heller ikke falle inn under §6 b) da planlagte tiltak er i tråd 
med det tillatte i formålet sone 2, byfortettingssone, i KPA18. Planen er dermed ikke 
konsekvensutredningspliktig etter § 6.  

§ 7. Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding 

Paragrafen gjelder planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke 
ha melding, og omhandler følgende planer og tiltak: 

a) Tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven. 

b) Planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 
og som vedtas av et departement. 

Vurdering av § 7: 

Reguleringsplanen behandles ikke etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven, 
det er heller ikke andre lover som fastsetter rammer for tiltak for planen. Planen er dermed ikke 
konsekvensutredningspliktig etter § 7. 

§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. 

Paragrafen gjelder planer som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 
10, men ikke ha planprogram eller melding: 

a) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 
konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 
samsvar med denne tidligere planen. 

b) Tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. 

Vurdering av § 8: 
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Planforslaget er ikke vurdert til å få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn slik disse er 
lagt frem gjennom kriteriene i forskiften § 10. Planen er i tråd med overordnet plan og statlige 
planretningslinjer, og kommer ikke i konflikt med naturmangfold, kulturminner, verdifulle 
landskap mv. 

Konklusjon: 

Det aktuelle tiltaket er i samsvar med overordnet plan. Planforslaget vurderes ikke å være 
konsekvensutredningspliktig, jf. § 6, § 7 eller § 8 i forskriften. 

Innledende klimagassberegning 

Klimagassberegning kreves ved vesentlig naturinngrep, nybygg større enn 1000 m2 BRA og ved 
valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg, jf. KPA § 18.4. Innledende 
klimagassberegning er vedlagt, V04_Innledende klimagassberegning.   

Mål for klimagassberegningen som angitt i Bergen kommune sin veileder for 
klimagassberegninger er å: 

• Gi utbygger et grunnlag for å gjøre gode klimavurderinger 
• Gi et grunnlag for diskusjon mellom kommunen og utbygger om klimapåvirkning av 

ulike tiltak ved vurdering av ulike tiltaks klimapåvirkning 
• Bidra til å finne de beste løsningene for lavest mulig utslipp 
• Gi erfaringstall og grunnlag for statistikk og økt kunnskap i kommunen 
• Inspirere alle som bygger Bergen til å være med å bidra til målet om et klimanøytralt 

samfunn 

I dette planforslaget er det utført innledende klimagassberegning for nybygg som til sammen 
utgjør mer enn 1000 m2 BRA, samt valg mellom riving eller bevaring av eksisterende bygg.  

Resultat fra innledende klimagassberegning er angitt i tabell under.  

Område Klimagassutslipp Klimagassutslipp 
uten B6 og B8 

Enhet 

Alternativ 1: Riving og 
nybygg 

21 963 (+67%) 5 568 (+74%) tonn CO2e 

Alternativ 2: Bevare og 
rehabilitere 

13 160 3 202 tonn CO2e 
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