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MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT -  

OFFENTLIG ETTERSYN 

 
Plannavn Bydel FANA, gnr.12 bnr.34 mfl. Sandbrekkevegen 

Arealplan-ID 1201_65310000 

Saksnummer 201631205 

Utarbeidet av TAG Arkitekter, v/Aleksandra F. Widuto  

Datert/Revidert 19.10.2018/5.6.19 

  
Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Forslagsstillers kommentar Endringer 

Kart Best. 

 

Private merknader 

    

 

Nr. 1 

Elise Kongsvik og Tor 

Erling Paulsen 

 

Birkelundsbakken 3 B 

12/63 

 

Av 13.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samt supplerende mail av 

04.05.2018 

 

 

1.Skriver at det er to relevante eiketrær på deres eiendom. Det ene er 

kommentert i rapporten, men ikke det andre. De mener at det andre 

treet også kan komme i kategorien hul eik og har diameter over 30 cm. 

De ber om at begge trærne behandles iht naturmangfoldlovens kapittel 

6. 

 

2.De har en garasje med utkjørsel i Sandbrekkeveien og viser til at det i 

dokumentet så langt i denne saken ikke er kommentert endringer i bruk 

av garasjen. De forventer at dette også vil gjelde fremover.   

 

3. I forbindelse med tidligere kommentar om trapp fra Sandbrekkeveien 

påpekes det at det er noen mindre viktige faktafeil som gjelder 

byggemateriale i trapp (støpt trapp, ikke tre) og kartskisse som viser 

ufullstendige trapper).  

 

 

Tor Erling Paulsen videresender sms-dialog med arborist Harald 

Bratseth som konkluderer med at eiken ved trappen opp til 

Birkelundsbakken 3B kvalifiseres til betegnelse «hul eik» iht til 

definisjon i Forskrift om utvalgte naturtyper §3, punkt 3, nest siste 

setning.  

Tor Erling Paulsen ber for øvrig om at det redegjøres for hvem som 

beslutter at treet kan fjernes eller bevares og hvilken hjemmel som 

ligger bak beslutning.  

 

 

 

1.Det er beskrevet i rapporten fra arborist at den ene eiken ikke lar 

seg bevare. Det henvises til argumentasjon i planbeskrivelse, 

datert 19.12.2017.  

Dokumentasjon vil suppleres, samt vurdere den andre eiken iht 

Naturmangfoldloven. Vedlegg.  

 

2.Den omtalte garasjen vil rives som følge av utvidelse av 

offentlig veg og gang- og sykkelveg. Innkjørsel fra 

Sandbrekkevegen vil saneres. Tomten har også garasje med 

innkjørsel fra Birkelundsbakken 3 B.  

 

3. Tatt til orientering.  

 

 

 

 

 

Henviser til Pkt. 1 over.  

 

 

 

Dette blir vurdert og avgjort av kommunen i det endelige vedtaket, 

basert på dokumentasjon fra fagkyndig/arborist samt en 

helhetsvurdering.    

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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Nr. 2 

Else Marie Jensen  

 

Birkelundsbakken 3D 

 

Av 12.01.2018 

 

 

Anmoder om å få tilsendt utfylt merknadsskjema, inklusive 

forslagsstillers innstilling. 

 

Prosedyrefeil 

Hun nevner at hun som nærmeste nabo og grunneier er første gang blitt 

kjent med prosjektet gjennom brav fra Bergen Kommune datert 

24.01.18. Hun mener at dette ikke er tilstrekkelig. Jeg skulle vært 

kontaktet direkte med brev.  

Villastrøk  

Paradis er et rolig område med hovedsakelig villaer og lav spredt 

bebyggelse. Dette er stedets karakter og særpreg. All bygging og 

forskjønning bør tilpasses omgivelsene. 

Fortetning - Byantikvaren? 

Stiller spørsmål om Byantikvaren er blitt rådført i denne prosessen.   

Mener at det er brudd med stedskarakteren når man river eksisterende 

flotte eneboliger og bevaringsverdige hus over hele Paradis og bygger 

blokker istedenfor.  

Bryter med stedskarakteren 

Mener at boligblokkene bryter på alle punkter med stedskarakteren. 
Det ser ut som én sammenhengende blokk 

 Mener at avstand mellom bebyggelse bør økes.  

Høyder og volum 

Mener at denne fortetningen reduserer bokvalitet på grunn av 

blokkenes volum og ikke minst høyden - en dominerende blokk 

plassert inneklemt blant spredt småhusbebyggelse. 

Avstand til nabogrensen, regelbrudd 

Mener at blokkene bør plasseres med avstand 8 m fra eiendomsgrense. 

(halvparten av bygningens høyde som er 13,2 m).   

Anleggsarbeid i tomtegrensen? 

Det fremkommer ikke av presentasjonen om det er planlagt 

anleggsarbeid i hennes tomtegrense. 

Taket, vår nye utsikt 

Blokkene kommer på høyde med hennes hus og det gigantiske taket blir 

hennes nye utsikt. Taket må kamufleres mest mulig i forhold til 

omgivelsene og grøntarealene. 

Fortetning i Birkelundsbakken 3D 

Tomten hennes strekker seg helt ned til bilverkstedet. Hennes barn 

ønsker å bygge i skråningen ned mot bilverkstedet. Byggingen av 

blokkene må ikke skape hindringer for en fremtidig utvikling eller 

fortetting på hennes tomt. 

Topografien forsterker lyd 

Blokken blir liggende i et dalsøkk med fjellskrent på flere sider. Denne 

topografien gjør at lyd blir forsterket fra dalbunnen og opp til de 

omkringliggende husene. 

 

 

Tas til følge. 

 

 

 

Et brev angående oppstart av planarbeid ble sendt til alle naboer 

og berørte parter i desember 2016.  

 

 

 

Tatt til orientering. Paradis senter er et område hvor det foregår 

fortetting. Sandbrekkevegen 18 og 20 er en naturlig forlengelse av 

dette området.  

 

Ja. Det har vært dialog med Byantikvaren i denne saken.  

 

 

 

Stedskarakter er under forandring grunnet naturlig fortetting som 

skjer i området/Paradis.  

 

Ikke tatt til følge.  

 

 

Tatt til orientering. 

 

 

Ikke tatt til følge. 

 

 

Det er ikke planlagt anleggsarbeid i grensen utover det som 

eventuelt blir nødvendig for å sikre skråninger mot ras.  

 

 

Tatt til orientering.  

 

 

Det ser ikke ut at det er realistisk å oppføre et bygg i den bratte 

skråningen.  

 

 

 

Tatt til orientering. Videre i prosjekteringsprosessen vil det 

vurderes om bruk av bygningsmaterialer kan bistå å absorbere 

lyden.  
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Støy fra barnehagen og blokkene 

Nevnes mye støy fra barnehage på dagen. Med to boligblokker på til 

sammen 38 leiligheter som vender mot hennes eiendom, vil dette føre 

til en dramatisk økning i støynivået på kvelden. 

Støyskjerming med motsatt virkning? 

Mener at støyskjermene på 2,2 m høyde mot Sandbrekkeveien er ikke 

vist på tegningene eller illustrasjonene. Mener videre at støyskjerm kan 

virke mot sin hensikt ved at lyden inne på blokk området blir kastet 

tilbake fra innsiden av støyskjermene og opp fjellskrenten til hennes og 

andres hus. 

Målgruppen, sosiale boliger og prisfall  

Mener det er for mange små leiligheter. Det gjør at det blir flere yngre 

folk, større gjennomtrekk og mer støy. Mener at små leiligheter vil 

passe godt som sosiale boliger, og vil medføre mer rus, vold og 

innbrudd i området. Et slikt radikalt inngrep med blokkbebyggelse midt 

i et villastrøk gjør at eiendommene i nærområdet bli mindre attraktive 

og faller i pris. Stedskarakteren blir ikke ivaretatt. 

 

 

 

Det vurderes at støynivået ikke vil bli forverret i forhold til 

eksisterende bruk av tomten til bilverksted.    

 

 

Støyskjerm er beskrevet i tekst og er illustrert på både tegninger 

og illustrasjoner.  

Absorberende materiale kan eventuelt brukes ved oppføring av 

støyskjerm.  

 

 

I prosjektet forutsettes det en god miks av leiligheter og rekkehus i 

ulike størrelser. Samtlige boliger er planlagt tilrettelagt som 

familieboliger. Antall boenheter er redusert fra 38 til 22. Byggene 

passer seg inn i villaområdet ved å bryte volumene opp både i 

bredden og i høyden. 

 

Nr. 3 

Christian Magnus 

Thaulow 

 

Birkelundsbakken 9C 

 

Av 11.03.2018 

 

Området her består i vesentlig grad av eldre trehusbebyggelse og en 

slik boliginnretning som planlegges bygget vil bryte med det meste av 

bebyggelsen i nærområde.  

 

 

De mener at de vil få vesentlig redusert utsikt, og med 4. etasjer vil de 

planlagte boligene framstå markante i nærmiljøet.  

 

 

 

 

 

 

Det vil også bli markant økt trafikk i nærmiljøet.  

De ber innstendig om at byggeplanene ikke blir gjennomført, og i alle 

fall ikke med 4 etasjer. 

 

Paradis og området rundt er under fortetting og Sandbrekkevegen 

18-20 anses som en naturlig forlengelse av dette, også ut fra 

overordnede føringer i kommuneplanen om fortetting av 

stasjonsnære områder.  

 

Bebyggelse i Sandbrekkeveggen 18-20 er plassert vesentlig lavere 

i terrenget enn bebyggelse i Birkelundsbakken 9C. De planlagte 

byggenes volum vil fremstå med en tyngre base og en lettere 

inntrukket øvre del med sideveis nedtrapping mot nordvest og 

sørøst. Den tilbaketrukne øvre delen vil kamuflere boligblokk-

karakteren til de øvre etasjene. Snitt og visualiseringer viser at 

ikke deres utsikt vil bli vesentlig redusert. 

 

Trafikken vil ikke øke fra dagens trafikk med bilverksted. P-

dekning for prosjektet er lav, og all trafikk vil bli ledet direkte ut 

til vegen fra parkeringskjeller.  

  

  

 

Nr. 4 

 

Gro Hafstad  

Birkelundsbakken 9E 

 

Av 17.02.2018 

 

Plantegninger viser utelukkende høyde på planlagt bygning 

sammenlignet med høyde på deres terrasse.  

Skriver at deres terrasse utgjør kun en liten del av uteområdet som er i 

bruk, og resten av hagen ligger på et langt lavere nivå og vil i høy grad 

bli negativt påvirket av bygget. I praksis vil vi mer eller mindre få en 

13.5 meter høy "mur" i forkant av hele vår tomt. Det fremheves at 

bygget skal trekkes så langt inn mot vår eiendom som mulig for å gi 

plass til utearealer foran huset.  

 

Planlagt bygg vil ligge mye lavere enn bygning i 

Birkelundsbakken 9E. Gesimshøyde for bebyggelse i 

Sandbrekkevegen 18-20 vil ligge kun 2 meter høyere enn terrasse i  

Birkelundsbakken 9E. Dette er mindre enn en etasje, hvis man 

skulle tenke å oppføre en enebolig som ligger på den samme 

høyde i terrenget. Bygget trekkes helt til fjellskrenten, og på den 

måte blir sjenanse for naboene mye mindre, siden bygget blir lagt 

inn mot fjellvegen.     
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Svalganger er fortsatt tegnet inn og vil medføre høy grad av innsyn i 

hele vår hage + støy.  

 

 

Plan om klatrevegg står fortsatt tegnet inn. Vi har tidligere bemerket at 

denne veggen vil ende rett utenfor vår terrasse - vår merknad vedr. 

dette er ikke kommentert.  

 

De mener at det føles merkelig at de må forvente og akseptere at det 

skal bygges et 4. etasjers høyt leilighetskompleks i hele deres tomtens 

bredde - et prosjekt som i høy grad forringer deres eiendoms verdi og 

kvaliteter.  

 

Vi kjenner oss klart overkjørt og maktesløse gjennom manglende 

forståelse for hvordan dette vil virke inn på våre liv, og vi opplever at 

både våre og andres merknader til nå synes å bli fullstendig ignorert. 

 

 

 

Svalganger skal brukes som kommunikasjonsveier og ikke som 

oppholdsareal. Alle leiligheter skal ha balkonger og 

uteoppholdsareal mot Sandbrekkevegen.  

 

På utomhusplanen står det at det er «mulighet for klatrevegg». 

Denne er kun veiledende, og ikke juridisk bindende. 

 

 

Bebyggelse i Sandbrekkeveggen 18-20 er plassert mye lavere enn 

bebyggelse i Birkelundsbakken 9E. Bygningen vil fremstå som 

mindre enn en etasjes bygg sett fra Birkelundsbakken 9E.  

Ny bebyggelses volum brytes opp i bredden og i høyden, og 

bygningene trappes sideveis ned til 3 etasjer mot nordvest og 2 

etasjer mot sørøst. 

 

 

 

Nr. 5 

 

Hallskin og Astrid Fjøsne  

 

Nattlandsbotn 5A 

 

Av 13.03.2018 

 

Mener at de kommer til å bo bak blokkene. Utsikten deres er mot syd-

vest. De vil miste utsikten mot Nordåsvannet, og de vil få mindre 

solskinn foran huset. Hvis det blir fortetting i andre retninger, så vil 

også morgensolen forsvinne delvis.   

 

Mener at området der hvor de bor er utenfor bybanens 

fortettingsområde.  

 

De eier også Natlandsbotn 2 og 4 og er litt usikre på hvordan terrenget 

nederst på tomten 9/2 blir ivaretatt.   

 

Prosjektet er trappet ned på sidene til 3 og 2 etasjer for å gi minst 

mulig sjenanse for naboer. Resten av bygningskroppen er godt 

gjemt bak fjellveggen. Solstudier og snitt (vedlegg) viser at 

naboers solforhold og utsikt ikke blir vesentlig forringet.  

 

Området er en naturlig forlengelse av bybanens fortettingsområde, 

og tomten med den plassering og topografi egner seg veldig godt 

til større utnyttelse enn det ellers er på eneboligtomter.   

 

Prosjektet vil forholde seg til sine egne tomtegrenser.  

  

 

Nr. 6 

 

Bjørg Bolstad 

Bente Bolstad 

 

Nattlandsbotn 7 

9/119 

 

Av 12.03.2018 

 

1.Tomt ligger utenfor Paradis senterområde i område med eneboliger 

og tomannsboliger i hager, og planlagte prosjekt vil uansett skille seg 

ut. 38 enheter på de to tomtene er for mye, og for tett.  

 

2. Planlagt bygg vil være høyere enn første etasje og 

uteplasser/terrasser ved eksisterende hus i Birkelundsbakken, noe som 

tilsier at nybyggene vil være sjenerende, og at fire etasjer er en etasje 

for høyt. 

3. Det nevnes også planløsning med soverom mot fjellveggen, og det 

stilles spørsmål til adkomst for brannbil. 

4. Er overasket over at det ikke er funnet forurensing på tomten, og 

mener at flere undersøkelser burde gjennomføres.  

 

 

 

1. Området er en naturlig forlengelse av bybanens 

fortettingsområde, og tomten med den plassering og topografi 

egner seg veldig godt til større utnyttelse enn det ellers er på 

eneboligtomter.   

2. Prosjektet er trappet ned til 3 og 2 etasjer for å gi minst mulig 

sjenanse for naboer. Resten av bygningskroppen er godt gjemt bak 

fjellveggen. 

 

 

3. Brannteknisk prosjektering er ivaretatt i prosjektet.  

 

4. §3.5 i forslag til bestemmelser sier følgende: Forurensning i 

grunn. Det skal foretas undersøkelser, særlig i området der det 

kan ha vært nedgravde oljeutskillere. Det bør også foretas 

supplerende prøvetaking i områder der det planlegges 
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5. Er bekymret for økt trafikk og feil parkering.  

 

6. Det skisseres høy andel av gående og syklende trafikk, men settes 

ikke krav om at sykkeltrase skal klargjøres før/når det bygges. 

 

 

7. Påpeker at konsekvenser ved planlagt utvidelse av 

vei/fortau/sykkelvei mot Paradis og brannstasjonen vil ved gnr 12 bnr 

224 påvirke en garasje – ikke en terrasse. 

8. Mener at krysset mellom Sandbrekkevegen og Birkelundsbakken er 

lite oversiktlig for kjørende fra Nattland i retning Sandbrekkevegen. 

Gangfeltet i dette veikrysset oppleves ikke trygt.  

9. Skal fortau på nordsiden av Sandbrekkevegen reguleres frem til 

Nattlandsbotn må det tas hensyn til at Nattlandsbotn er en bevart del av 

gammel postvei/historisk veifar, og derfor fortsatt må bevares  

særlig murene langs veien må tas vare på. 

10. En omlegging av vannforsyning i Sandbrekkevegen vil angå 

husstandene i Natlandsbotn 5, Natlandsbotn 5A, Natlandsbotn 7 og 

Myravegen 1, som alle er tilknyttet ledning i Sandbrekkevegen i 

punkt tvers over veien fra innkjørsel til Statped. Vest. De kan ikke se at 

dette er registrert i VA-etatens skisser, og er etter gjentatte henvendelser 

til etaten ennå ikke overbevist om at dette er blitt oppdatert og registrert 

der. Vannforsyning og trykk må opprettholdes på disse adressene,  

og de trenger å motta meldinger om eventuelle avvik. 

 

gravearbeider. 

 

5. Nærheten til bane vil oppfordre folk til å gå eller bruke sykkel 

istedenfor bil.  

 

6. Det er forutsatt 3,5 meter gang- og sykkelveg med rekkverk på 

nordsiden av veien. Etterpå sak det bygges både sykkelvei og 

fortau på sydsiden av veien. Kravet til gående og syklende er mer 

enn godt nok ivaretatt.  

7. Tatt til orientering.  

 

 

8. Statens Vegvesen har ansvar for dette krysset. Det pågår 

reguleringsendring der og krysset vil bli etterhvert oppgardert. 

Krysset er ikke del av planområdet. 

 

 

9. Gammel postvei/historisk veifar ligger utenfor planområdet.  

 

 

 

 

10. Det er utarbeidet VA-rapport. Ved videre detaljprosjektering 

skal det tas hensyn til eksisterende VA nett og prosjekteres og 

utføres slik at dagens trykk opprettholdes.   

 

Nr. 7 

 

Mayra Henriquez & Aslak 

Orre 

 

Sandbrekkevegen 19 

 

Av 12.03.2018 

 

1. UKORREKT VARSLING: Planen er ikke varslet korrekt etter loven. 

Behandlingen av planforslaget må stoppes og det må foretas 

ny/supplerende varsling. 

 

2.   MANGLENDE MEDVIRKNING: Medvirkningen i saken har vært 

ytterst mangelfull i forhold til naboer. Det må avholdes informasjons- 

og medvirkningsmøte med naboene i saken før den fremmes til ny 

førstegangsbehandling. 

 

3.   MANGLER I PLANFORSLAGET: Planforslaget er beheftet med 

feil som må rettes opp. Plandokumentasjonen er mangelfull spesielt hva 

gjelder begrunnelser for og virkninger av gang- og sykkelveganlegget 

på sørsiden av Sandbrekkevegen. Saken må belyses, og alle 

innvendingene anført under og i nabobrev må hensynstas tilstrekkelig 

før ny behandling. 

 

 

1.Planen er varslet korrekt og ihht lovverket. Utfyllende 

informasjon er videre formidlet gjennom offentlig ettersyn.  

 

 

2.Det at saken er blitt lagt ut til offentlig ettersyn er en del av 

medvirkningsprosess. Ny begrenset høring i forbindelse med 

endringer i planforslaget etter offentlig ettersyn gir ny mulighet for 

medvirkning. 

 

3. Vi tar til orientering og til følge de opplysninger som har 

kommet fra naboer i forbindelse med offentlig ettersyn. 

Plandokumentasjon vil bli revidert, og konsekvensene vurdert mer 

nøye. Gang- og sykkelveganlegget på sørsiden av 

Sandbrekkevegen er ikke lenger del av planen. 
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Mener at prosjektet (utvidelse av veien mot sør) vil ha mange og svært 

store konsekvenser for naboer. Følgende konsekvenser oppgis:  

- gang- og sykkelanlegget vil måtte bruke en del av arealet på 

gbnr. 12/219 

- 60 meter lang mur med opptil 4 meter høyde på eller tett 

inntil deres tomt. Muren/veien vil så vidt vi kan se fra 

plantegningene komme bare 2-4 meter fra fasaden på huset. 

- På deler av strekket mellom eiendommen og veien er i dag en 

bergknatt med mye trær og vegetasjon som i stor grad 

skjermer mot veien. Denne vil i sin helhet måtte sprenges 

bort. Dette er et stort inngrep i terrenget.  

- All trevegetasjonen langs sørsiden av Sandbrekkevegen som 

vil bli rasert – ca. 28 store trær langs veien pluss ny 

beplantning inne på deres eiendom.  

- Punktet der fortauet krysser dagens adkomst ligger ca. 2 

meter høyere enn adkomsten som er tegnet inn. Adkomsten 

er relativt bratt fra før og kan ikke gjøres brattere. 

Reguleringsplanen innebærer derfor at eiendommen vil bli 

stående uten adkomst. 

- Det er tegnet inn siktlinjer fra alle avkjørsler i planen, bortsett 

fra til Sandbrekkevegen 19. Dette må vises i planen. 

 

- Det foreligger ingen støyrapport som sier noe om hvordan 

endringene i veianlegget vil påvirke støysituasjonen for 

boligen deres. 

 

 

 

- Gang- sykkelvegen vil, slik det blir foreslått, innebære at tre 

biloppstillingsplasser må saneres. I tillegg må to uteboder 

rives. Planforslaget viser ikke hvordan disse byggene kan 

erstattes. 

- Nærføringen av gang- og sykkelvei vil bety at 

innsynsforholdene fra vei mot bolig blir endret. 

- Nærføringen vil føre til betydelig sjenanse over en lang 

byggeperiode. Vil veien bli mer attraktiv for 

gjennomgangstrafikk mellom Paradis og Midttun? 

- Det opplyses at gang- og sykkelveianlegget kan reduseres i 

bredde med inntil 2 meter, men det er ikke gjort noen konkret 

vurdering av hvor det bør gjøres og altså ikke regulert dette 

inn på noe punkt. 

 

 

 

 

 

 

Vegen vil ikke utvides mot sør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Innkjørsel til en boenhet reguleres med en pil, og det er dermed 

ikke behov for å regulere inn frisiktslinjer. Frisikt må allikevel 

ivaretas.  

- Det er utarbeidet både trafikkanalyse og støyrapport. 

Trafikkanalyse konkluderer med følgende: Utbyggingen vil ikke gi 

vesentlige endringer i trafikkmengder, trafikksikkerhetsforhold, 

kapasitet og trafikkavvikling sammenlignet med dagens situasjon. 

Som følge av dette vil trafikkstøy ikke bli endret i forhold til 

dagens situasjon.  

Gang- og sykkelveg på sørsiden av vegen er ikke lenger del av 

planen. 

 

 

-Tatt til orientering.  

 

-Nesttunveien er vel en naturlig forbindelse mellom Nesttun og 

Paradis. Utvidelse av veien innebærer oppgradering av veg med 

gang- og sykkelvei kun på vegens nordside og ikke økning av 

bredden på selve veien.   

- §4.2.3 angir at Det tillates stedvis innsnevring av sykkelfelt og 

fortau på sydsiden av Sandbrekkevegen inntil 2 meter for å unngå 

negative konsekvenser for tilstøtende tomter med eksisterende 

bebyggelse. Nærmere vurdering skal foretas ved utarbeidelse av 

detaljerte planer for gang og sykkelvei. Dette er selvfølgelig 

aktuelt ved garasje på 12/219.   
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Lokalisering av gang- og sykkelveganlegget på sørsiden av 

Sandbrekkevegen. Både i saksutredningen og i kommunens fagnotat 

opplyses at gang- og sykkelveganlegget skal legges på sørsiden, men 

det er ikke gitt noen faglig begrunnelse for dette. Tvert imot følger en 

egen trafikkvurdering med plandokumentene der det motsatte 

anbefales: «Det forutsettes etablert gjennomgående gang/sykkel-

løsning på nord/øst-siden av Sandbrekkeveien som gir 

sammenhengende, trygg gang/sykkelforbindelse mellom planområdene 

og Paradis/bybanestoppet». Vi har laget en kartillustrasjon (se figur 2 i 

illustrasjonsannekset) for å vise hvordan man kan legge det foreslåtte 

veianlegget i sin helhet på nordsiden av eksisterende veibane – på 

utbyggernes tomtearealer, og innenfor det varslede området for 

regulering. 

Overvann og spillvann 

Vann- og avløpsetaten skriver i sin uttalelse (vedlagt saksdokument): 

«Eksisterende bebyggelse har i dag et tilknytningspunkt for spillvann 

på offentlig anlegg over Sandbrekkeveien og inn på eiendom 12/219 

som vist på tegning H1. Eksisterende ledning har ikke tilstrekkelig 

kapasitet til å håndtere den nye utbyggingen.» 

VA-etat skriver om «ikke tilstrekkelig kapasitet» fram til 

spillvannskummen på sørsiden av vegen 

(merket i kart som SK1, den befinner seg i dag i garasjen til 12/219). 

Det stilles spørsmål: Vil spillvannet fra nye 38 leiligheter, som tydelig 

fortsatt skal føres gjennom SK1 og derfra gjennom eksisterende og 

svært gamle avløpsrør under deres tomt, kunne håndteres av 

eksisterende infrastruktur? Vil dette få negative konsekvenser for 

12/219? 

 

Bekk (vannveier) i området.  

I et kommunalt dokument fra 1972 er det tegnet inn en bekk over 

eiendommen. Denne bekken eksisterer fortsatt, siden vann fra bekken – 

som trolig er lagt i rør fra oppsiden av Sandbrekkevegen og gnr 12/34 – 

i dag renner ut i dagen i hagen til Sandbrekkevegen 17 (gnr 12/224). 

Denne bekken renner deretter fritt i dagen helt ned til Eikelundstjørna. 

Det gjøres oppmerksom på eksistensen av denne bekken, da det kan ha 

sammenheng med overvann fra vei og eiendommene på 

oppsiden/nordsiden av Sandbrekkevegen. 

 

4.   TILTAK MOT ULEMPER: Ulempene ved foreslått gang- og 

sykkelveganlegg er alvorlige for Sandbrekkevegen 19.  Om dette 

veganlegget skal anlegges på sørsiden av Sandbrekkevegen må 

forslagsstiller i langt større grad redusere ulempene og vise avbøtende 

tiltak. Følgende ulemper angis (i tillegg til de over):   

- Inngrep i eiendom og tilliggende areal, behov for ekspropriasjon.  

- Nærføringsulemper og redusert trivsel   

 

 

Vegen vil ikke utvides mot sør. Gang- og sykkelveg skal ikke 

etableres på sørsiden av vegen. 

Forslagstiller har forholdt seg til de føringen som har kommet fra 

kommunen. Det ble antatt at kommunen v/Bymiljøetaten og 

Planavdeling har foretatt den faglig vurdering hvor sykkelvei og 

fortau skal plasseres. Antar at denne vurderingen skal tas på nytt 

og innkommende merknader skal hensyntas.   

 

 

 

 

 

 

 

Det er forutsatt i tillatelse fra VA etaten at: Tiltakshaver må sørge 

for at eksisterende bygg som blir berørt av utbygging får ny 

tilkobling for vann og spillvann.  

Følgende er også angitt i VA-rammeplan: Eksisterende VA- 

ledningsnett for vannforsyning er ikke kartlagt i detalj, men 

eksisterende digitale data gir en bra oversikt. Før innsending av 

forhåndstilsagn må eksisterende digitale data kontrolleres opp 

mot eksisterende rørleggermeldinger for bebyggelsen i området. 

 

 

 

 

 

 

Denne informasjon skal formidles til VA-konsulent og eventuelle 

konsekvenser vurderes. Planbeskrivelse oppdateres med denne 

informasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas til orientering. Gang- og sykkelveg skal ikke etableres på 

sørsiden av vegen. 
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- Støy og helseplager, økt trafikk, økt innsyn 

- Forvansket/forverret tilkomst 

- Mye vegetasjon forsvinner, fugle- og dyreliv rammes 

- Verdiforringelse av eiendommen, tap av etablerte bygninger 

- Sjenerende byggeperiode 

- Generell usikkerhet: Reduseres verdien av boligen? Kan de investere i 

vedlikehold og lykkes vi i å selge boligen dersom de skulle ønske eller 

få behov for å flytte før det nye anlegget er ferdigstilt? 

 

 

Nr. 8 

 

Berit Hartveit 

 

Gnr. 12 bnr. 252/256 

 

Av 12.03.2018 

 

1. Ved ny utforming av Sandbrekkevegen må eksisterende 

landskapskvaliteter og vegetasjon langs vegen i størst mulig grad søkes 

bevart. 

2. Hele området med eiketrær i ulike aldre på gnr.12, bnr. 256 må 

defineres som hensynssone, og sikres mot inngrep. 

3. Begge eiketrærne langs nordsiden av Sandbrekkevegen tilhører 

utvalgt naturtype "Hul eik". Fravik fra veinormal må aksepteres for å 

sikre bevaring av eiketrærne. 

4. Forvaltningsplan må utarbeides for utvalgt naturtype "Hul eik" i 

Paradis / Tveiterås. 

 

 

1.Tas til orientering. 

 

 

2. Tomt 12/256 ligger hovedsakelig utenfor planområdet, og 

trærne skal ikke være berørt av tiltaket.    

3.Det foreligger vurdering fra trepleier på dette i saken.  

 

 

4.Kommunen vil kunne svare om det er behov for forvaltningsplan 

i saken. Fram til nå ble det ikke stilt et slikt krav.     

  

 

Nr. 9 

 

Espen Hartveit 

 

Gnr. 12 bnr. 252/256 

 

Av 13.03.2018 

 

Viser til felles høringsmerknad fra velforeningen Under Eiken, samt til 

individuelle merknader fra flere berørte parter (Berit Hartveit, Hanne 

Merete og Jens Moldung, Siri Lange og Per Morten Ekerhovd, Mayra 

E. Henriquez og Aslak Orre).  

I tillegg til har generelt budskap til Bergen kommune:  

1. Bergen kommune må i det videre arbeidet sørge for en planprosess 

som er i samsvar med både Plan- og bygningsloven og 

Naturmangfoldloven, både i henhold til disse lovenes bokstav og 

intensjon. 

 

2. Bergen kommune må i det videre arbeidet sørge for en planprosess 

av langt høyere kvalitet enn det resultatene som så langt har vært lagt 

frem tyder på. 

 

3.Bergen kommune må i det videre arbeidet vise en tydeligere vilje til å 

ta et overordnet ansvar for helheten i de ulike prosjektene. 

 

 

 

Tas til orientering.  
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Nr. 10 

 

Siri Lange og Per Morten 

Ekerhovd  

 

Sandbrekkeveien 15A 

 

Av 11.03.2018 

 

 

Vi viser til felles høringsmerknad fra velforeningen Under Eiken.    

 

 

 

OK.  

  

 

Nr. 11 

 

Hanne Merete og Jens 

Moldung 

 

Sandbrekkevegen 15C 

Gnr. 12 bnr. 252/256 

 

Av 12.03.2018 

 

Vi viser til felles høringsmerknad fra velforeningen Under Eiken.  

 

Stiller spørsmål om Utnyttelsesgraden på %BRA = 110% er riktig 

beregnet, samt om høyden på +55 er satt riktig.   

 

 

Vi mener både utnyttelsesgrad og byggehøyde på 4. etasjer bryter sterkt 

med gjeldende arkitektur i området, og at planforslaget i altfor stor grad 

legger opp til en ruvende og dominerende bygningsmasse som ikke er i 

samsvar med gjeldende reguleringsplaner i området. 

 

Ber om at kommunen tar koordineringsansvar.   

 

 

 

 

Dette skal være riktig beregnet. Forslag til 

reguleringsbestemmelser sier også hva som skal regnes med til 

%BRA. Høyder er OK.  

 

Henvises til uttalelser over.  

 

  

 

Nr. 12 

 

Gunnar Langlo  

12/40 

 

13.03.2018 

 

 

Gunnar Langlo kommer i merknad av 13.03.2018 med foreløpig 

innsigelse om utvidelse av Sandbrekkeveien dersom det innebærer 

inngrep på deres eiendom. De vises til tidligere avståelse til Vegvesenet 

og foreliggende forslag til bebyggelse av deler av vår eiendom.  

 

 

Tatt til orientering. Gnr 12 bnr 40 ligger utenfor planområdet. 

  

 

Nr. 13 

 

Geir Brugaard og Clive 

Leeves  

 

Sandbrekkevegen 15, 

12/70 

 

Av 12.03.2018 

 

Advokatfirma Harris sender merknad på vegne av Brugaard og Leeves.  

Uttalelsen er et supplement til uttalelse fra velforeningen Under Eiken.   

 

Brugaard og Leeves har bolig som ligger nær Sandbrekkevegen.  

 

Den planlagte vegen med gangveg og sykkelveg vil på sørsiden ha 

behov for a erverve areal fra 12/70 for a kunne realiseres.  Vegarealet 

vil komme svært nære bolighuset.  

Eiendommen har også innkjørsel fra Sandbrekkevegen, samt nylig 

etablert biloppstillingsplass innen på eiendommen. I planforslaget er 

lagt opp til at eiendommen skal ha en helt annen innkjørsel til  

eiendommen. Eiendommen skal benytte fellesveg frem til eiendommen 

lenger øst. Dette vil gå ut over hagearealet og ødelegge den pene 

 

 

 

 

 

 

Vegen vil ikke utvides mot sør. Gang- og sykkelveg skal ikke 

etableres på sørsiden av vegen. 

Ser i samråd med kommunen hvordan negative konsekvenser for 

12/70 kan reduseres, samt om fortau kan innsnevres, eller 

sykkelvei flyttes til nordsiden av veien.  

Samt om innkjørsel kan beholdes.  
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eiendommen.  

De ber om at kommunen/forslagsstiller forskyver den planlagte veg 

med gangveg og sykkelveg lenger nord, eller at  

sykkelvegen flyttes fra sør til nordsiden av vegen. De ber om å beholde 

dagens innkjørsel.  

De mener at det er uheldig at planen legger opp til erverv av areal til 

vei uten at eier vet om eller når dette kan bli realisert.  

 

 

Nr. 14 

 

Stroller AS  

 

Sandbrekkevegen 13,  

 

12/43 

 

Av 13.03.2018 

 

Advokatfirma Harris sendte merknad på vegne av Stroller AS 

(Sandbrekkevegen 13).   

Anmoder kommunen om ikke a godkjenne forslag til sanering av 

deres innkjørsel. Utkjørsel fra Sandbrekkeveien 13 ble for få år siden 

flyttet ca. 15 meter mot øst i forbindelse med ombygging av krysset 

Birkelundsbakken/Sandbrekkeveien. Den nye utkjørselen ble nøye 

prosjektert og godkjent av Bymiljøetaten i forbindelse med 

byggetillatelse og bruksendring til næringsbygg som er under oppføring 

nå. Sandbrekkeveien 13 er et planlagt nøringsbygg på 1.400 kvm under 

oppføring nå. Det skal være rundt 20 ansatte, og mange kunder. I første 

etasje blir det veterinær/dyrehospital og i andre etasje blir det et 

helsehus med lege, fysioterapeuter og trening. Det vil være stor 

aktivitet hele dagen, i alle fall seks dager i uken. Denne aktiviteten er 

ifølge eiere ikke mulig å betjene med den alternative avkjørselen. 

Eierne av 12/43 gjennomfører i disse dager en stor investering (35-40 

millioner) i tillitt til nylig innvilger byggetillatelse og godkjent 

adkomst. Bestemmelsen om sanering av utkjørsel er ødeleggende 

for virksomheten på eiendommen, og etterlater spørsmål om 

hvordan utkjøring overhodet skal sikres. 

 

Advokatfirma Harris mener at det ikke er sammenheng mellom 

planforslag (hvor det angis at utbygging ikke vil føre til 

trafikkbelastning på Sandbrekkegen) og krav til sanering av avkjørsel 

(behov for oppgradering av veien og sanering av innkjørsel).  

 

Nevner at administrasjon legger vekt på at det er flere ulike planforslag 

under arbeid i omradet langs Sandbrekkevegen.  Dette synes å være 

avgjørende, men de øvrige planforslagene omtales ikke nærmere.  

Det foretas heller ikke en helhetlig analyse av konsekvensene av de 

ulike planforslagene. I stedet bygger dette enkeltstående planforslaget 

på en forutsetning om at flere ikke-vedtatte, mulige reguleringsplaner 

vil medføre behov for oppgradering også av sørsiden av 

 

 

 

Det er ikke lagt inn i revidert planforslag at avkjørselen skal 

saneres. Ser i samråd med kommunen om innkjørsel kan beholdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avkjørselen skal ikke saneres. Privatrettslig tilkomst til den 

alternative avkjørselen OSKF3 må sikres gjennom bestemmelser.  
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Sandbrekkevegen. Savner også tilfredsstillende begrunnelse på hvorfor 

det er nødvendig å sanere denne konkrete avkjørselen.  

Planforslaget har heller ikke tatt stilling til hvordan 12/43 skal sikres 

privatrettslig tilkomst til den alternative avkjørselen OSKF3. Slik 

tillatelse mangler i dag, og eiere regner ikke som sannsynlig at tillatelse 

vil bli gitt fra grunneier av denne innkjørsel.  

 

 

Nr. 15 

 

Akasia barnehage  

Foreldre  

 

 

Vi går ut fra at det meste av anleggsarbeidet i rive- og byggeperioden er 

planlagt å foregå på dagtid, altså i den tiden barna er i barnehagen, og 

gjerne også skal leke ute. Støy, støv og utslipp fra anleggsmaskiner kan 

virke negativt på barnas helse. Det etterlyses dermed en plan med tiltak 

for å begrense ulempene for barnehagen i anleggsperioden. 

 

Det er ikke vist noen simuleringer for vinterhalvåret, da sola vil stå 

lavest på himmelen. Barnehagen med lekeplass ligger rett nord for den 

planlagte utbyggingen. Utfra deres skisse vil det foreslåtte bygget 

skyggelegge så godt som hele lekeplassen i perioden 20. november til 

22. januar selv midt på dag når sola står høyest. Dette betyr altså at selv 

på dager med strålende vintersol vil barna våre måtte leke i skyggen 

hele dagen. 

 

Vi stiller oss også noe undrende til at prosjektet omtales offentlig som å 

ha en tydelig familieprofil og “rekkehuskvaliteter”, samtidig som 

leilighetene oppgis å ha størrelse fra 46,5-100 m2 i plantegningene.  

 

Vi oppfordrer utbygger til tett dialog med barnehagen for å finne gode 

løsninger, og forventer at også barnas «arbeidsmiljø» ivaretas både 

under byggeperioden og etter ferdigstillelse. 

 

 

Det vil bli utarbeidet en plan med tiltak for å begrense ulempene 

for barnehagen i anleggsperioden. 

 

 

 

 

Vi har utarbeidet sol- og skyggediagrammer for den 15. desember 

og 15. februar. I sammenlikning med dagens situasjon, vil tiltaket 

i Sandbrekkevegen 18-20 gi noe mer skygge på sørvestlig del av 

uteoppholdsarealer for barnehagen den 15. desember kl.10. 

Samme dato kl 13 vil eksisterende skyggefall på østlig del av 

utearealet endres, og muligens økes litt, som følge av tiltaket.   

 

15.februar vil tiltaket kaste skygge på sørlig del av utearealet, men 

skyggen vil i hovedsak falle på utsiden av barnehagens gjerde. 

Høyden på bebyggelse er delvis redusert ved sideveis nedtrapping 

for å begrense negative konsekvenser for barnehagens 

uteoppholdsarealer.   

 

Boligkomplekset har en god og fremtidsrettet miks av 

familierettede leiligheter og rekkehus i et sentrumsnært strøk, hvor 

de de minste enhetene er på om lag 70m2. 

 

Utbygger vil ha kontinuerlig dialog med barnehage for å ivareta 

deres interesser på best mulig måte.   

  

Nr. 16  

 

Synnøve Kåset og Odd 

Kåre Stokkeland 

Sandbrekkeveien 15 B  

 

 

Viser til felles høringsmerknad fra velforeningen Under Eiken.    

 

 

OK. Tatt til orientering.  
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Nr. 17 

 

Velforening under Eiken:  

Sandbrekkevegen 15: Geir 

Brugaard og Clive Leeves  

 

Sandbrekkevegen 15a: Siri 

Lange og Per Morten 

Ekerhovd  

 

Sandbrekkevegen 15b: 

Synnøve Kåset og Odd 

Kåre Stokkeland  

 

Sandbrekkevegen 15c: 

Hanne Merethe Moldung 

og Jens Moldung  

 

Sandbrekkevegen 15d 

(12/252): Berit Hartveit og 

Espen Hartveit  

 

Sandbrekkevegen 17: 

Marta Sander og 

Thorbjørn Johan Sander  

 

Sandbrekkevegen 19: 

Mayra Elena Henriquez 

og Aslak Jangård Orre 

Beboerne på de tilstøtende eiendommene på sørsiden av 

Sandbrekkevegen, organisert i velforeningen Under Eiken, har 

vesentlige merknader i saken som gjelder 1) planprosess, 2) utvidelse 

av Sandbrekkevegen, 3) sanering av avkjørsler og 4) andre 

konsekvenser for deres eiendommer. 

I tillegg til felles brev sendt av velforeningen på vegne av beboerne i 

Sandbrekkeveien 15, 15 a-d, 17 og 19 vises det til separate merknader 

fra de enkelte partene. 

 

1.Planprosessen  

Mener det er manglende samkjøring av ulike planer og tiltak. 

Organiseringen av planprosessen og fragmentering av helheten i ulike 

planer og tiltak bidrar til forvirring, og gjør det svært vanskelig å ta 

stilling til de totale konsekvensene av pågående fortetting. At Bergen 

kommune står som forslagsstiller for et av planforslagene bidrar i 

tillegg til å gi et uklart bilde av kommunens rolle og interesser i saken. 

Både foreliggende planforslag på høring og de tilgrensende planene har 

direkte og vesentlige konsekvenser for naboene i velforeningen Under 

Eiken. Vi er sterkt bekymret for konsekvensene av fortettingen og 

krever at Bergen kommune trekker ut regulering av veien fra 

foreliggende Arealplan- ID 65310000, og iverksetter en 

områderegulering som oppfyller kommunens målsettinger slik de er 

beskrevet i Arkitektur - og Byformingspolitikk 2011 - 2017: 

«I prioriterte fortettingsområder ønsker kommunen tidligst mulig å: 

• avklare de lokale rammene for stedsutvikling og bystruktur, 

• etablere gode arenaer for samarbeid med private grunneiere og 

prosjektutviklere, 

• iverksette gode informasjonsopplegg overfor allmennhet og berørte 

parter.»  

 

Medvirkning 

Medvirkning er en forutsetning for at krevende fortettingsprosesser skal 

lykkes. Å redusere unødvendige konflikter må skje gjennom god dialog 

med berørte parter, jf plan og bygningsloven § 

5-1. Når konsekvensene, spesielt av veganlegget, kan bli så vidt 

alvorlige for naboer i området er det urovekkende at forslagsstiller 

overhodet ikke har tatt initiativ til dialog om planene 

(informasjonsmøte el). Slik vi ser det har heller ikke Bergen kommune 

så langt oppfylt sin plikt etter loven ved å legge til rette for 

tilfredsstillende medvirkning. 

 

Som berørte naboer legger vi derfor til grunn at Bergen kommune 

balanserer formålet (fortetting) med hensynet til natur- og miljøverdier 

og de eksisterende bokvalitetene i området. Vi krever at all videre 

planlegging baseres på reell medvirkning og at planarbeidet stilles i 

bero inntil dette er på plass. 

Endring av plangrense: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har vært et godt samarbeid mellom de 3 planene i regi av 

Bergen kommune med felles koordineringsmøte og felles 

samarbeid for prosjektering av vei, VA-anlegg samt støyvurdering 

og vurdering av eiken (sikringstiltak).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny begrenset høring gir mulighet for medvirkning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppstart av planarbeid er utformet på en vanlig og 
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I oppstartsvarselet var det, ifølge Under Eiken, ingenting som kunne 

forberede dem på omfanget av det planforslaget som fremmes. Teksten 

i varselet er knapp og gir lite informasjon om mulige konsekvenser av 

planen. Varselet gir heller ingen indikasjon på at det planlegges et 

dobbeltsidig fortaus anlegg med tillegg av toveis sykkelveg, samt 

sanering av avkjørsler. Store deler av arealet som medgår til fortaus- og 

sykkelveganlegget er heller ikke innenfor varslet planområde. 

Det er først ved utleggelsen av selve planforslaget at de som rettslig 

part har fått mulighet for å gjøre seg kjent med at reguleringsplanen 

potensielt kan få betydelige konsekvenser for deres eiendommer på 

sørsiden av Sandbrekkevegen. Kommunen må derfor trekke ut vei 

delen av Arealplan-ID 65310000 og iverksette områderegulering hvor 

veien inngår, jfr. vår konklusjon i punkt 1 over. Om så ikke 

skjer, krever vi at det blir foretatt justering av planforslaget merket med 

Arealplan-ID 65310000, med påfølgende begrenset høring etter 

behandling av innkomne merknader. Alternativt vil vi påklage vedtaket 

med bakgrunn i manglende varsling og mangelfullt opplyst 

saksgrunnlag. 

 

2. Utvidelse av Sandbrekkevegen  

Vi er sterkt kritiske til at planbeskrivelsen ikke gir en seriøs beskrivelse 

av valg av løsning og gang- og sykkelveganleggets konsekvenser for 

naboer.  

De legger til grunn at de arealene som trengs for å oppgradere gang- og 

sykkelveiforbindelsen finnes på nordsiden av Sandbrekkevegen i 

samsvar med de faglige rådene i planens forarbeider, og at de 

fortettingsprosjektene som planlegges om nødvendig avstår areal til 

dette. Fortauet på sørsiden av veien må kunne brukes sånn som det nå 

ligger. Dermed spares deres eiendommer og det er heller 

ikke behov for endret innkjøring til nr. 15 og 13. 

 

Dette vil også kunne gi en sammenhengende gang- og sykkelsti langs 

nord/østsiden av hele Sandbrekkevegen fra Birkelundsbakken til 

Nesttun / Midtun. 

 

3.Sanering av private avkjørsler 

Det avvises sanering av private avkjørsler og at framtidig kjøreadkomst 

til Sandbrekkeveien 13 og 15 skal skje via vår private stikkvei. Nylig 

omsøkt og godkjent avkjørsel direkte fra Sandbrekkevegen til gnr. 12 / 

bnr 43 opprettholdes. Dersom kommunen velger å regulere inn ny 

adkomst for nr. 13 via deres private vei vil de avvise å gi bruksrett og 

eneste løsning vil være via ekspropriasjonsprosess. 

 

Uansett utfall vil det være de ulike tiltakshaverne som gjennom 

utbyggingsavtaler og utbyggingsbidrag må finansiere nødvendig 

utvidelse / opparbeidelse av den private veien, slik at den tilfredsstiller 

trafikale krav. En slik utvidelse vil innebære en vesentlig 

forskriftsmessig måte, iht veileder. Hensikten med varsel om 

oppstart er ikke å gi detaljert informasjon om planlagt utbygging. 

Mer detaljert informasjon er angitt ved offentlig ettersyn.   

Vegen vil utvides med gang- og sykkelveg på nordsiden. Vegen 

vil ikke utvides mot sør. Gang- og sykkelveg skal ikke etableres 

på sørsiden av vegen. 

Opprinnelig var det planer om at veien skulle utvides nordover, 

dette ble etter tilbakemelding fra kommunen endret og utvidelse 

foreslått syd for Sandbrekkevegen. Det ble ikke sendt ut ny 

varsling om oppstart, da detaljert dokumentasjon ble fremlagt ved 

offentlig ettersyn.  

Innkommende merknader mottatt i forbindelse med offentlig 

ettersyn er vurdert nøye i videre prosessen.  

 

 

 

 

 

 

 

Planbeskrivelsen beskriver valgt løsning for samferdsel og 

konsekvenser av tiltaket. 

 

 

Vegen vil ikke utvides mot sør. Gang- og sykkelveg skal ikke 

etableres på sørsiden av vegen. 

Utvidelse av veien og videre prosess vil bli revurdert i samråd med 

kommunen.   

Det ble formidlet av kommunen tidlig i prosessen at utvidelse av 

veien på sørsiden skulle kun sikres i plankart og bestemmelser, og 

at det ikke skulle stilles krav til opparbeidelse. Dermed ble 

konsekvenser av utvidelse ikke fullstendig vurdert. Vi har forstått 

at kommunen skulle videre stå ansvarlig for detaljering og 

gjennomføring samt sikring av privatrettslige forhold.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Behov for sanering av avkjørsler er vurdert på nytt. Omtalte 

avkjørsler skal ikke saneres.  
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byggekostnad, og i tillegg påløper kostnad for erstatning til de som 

grunneiere, der tilstøtende tomter må avgi areal for veiutvidelse. 

 

Dersom krav om å sanere antall avkjørsler opprettholdes på tross av 

deres argumenter, vil de kreve å benytte avkjørselen til nr. 13, og la 

trafikken til deres eiendommer gå via denne, istedenfor motsatt. Særlig 

ettersom avkjørsel bør ligge nærmest mulig det bygget som står for 

mesteparten av trafikken på adkomstveien. 

 

4.Andre konsekvenser for deres eiendommer. 

- Inngrep i eiendommene 

- Verdiforringelse av eiendommene 

- Nærføringsulemper for estetikk og trivsel 

- Støy og helseplager 

- Økt innsyn 

- Forvansket/forverret tilkomst 

- Mye vegetasjon forsvinner 

- Fugle- og dyreliv rammes 

- Tap av etablerte bygninger 

- Sjenerende byggeperiode 

- Generell usikkerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering.     

 

 

 

 

 

Nr. 18 

(mottatt etter fristens 

utløp) 

MAD Arkitekter  

på vegne av Høyanger 

Invest AS 

 

Eikåsen 1,  

12/72 

Av 25.04.208 

 

 

 

De har fått godkjent rammetillatelse for tiltak i Eikåsen 1. De har 

oppdaget at planavgrensningen i plan 65310000 (Sandbrekkevegen 18) 

overlapper planområdet i gjeldende plan 62230000 (som de har 

forholdt seg til ved rammesøknad). Området «Annen veggrunn – 

teknisk anlegg» er redusert i vårt planforslag.  De ber om at vår plan for 

Sandbrekkevegen 65310000 tar hensyn til gjeldende formål i plan 

62230000 og tillatelse til tiltak i Eikåsen 1, siden dette vil gi 

konsekvenser for godkjent rammetillatelse og tiltak under oppførsel.  

 

 

SVG1, som merknaden gjelder, er tatt ut av planen ved at planen 

er redusert i omfang i dette området.    

 

 

 

X  

 

 

 

 

X  

 

Høringsinstanser: 

    

 

Nr. 19 

 

Akasia Barnehage  

13.03.2018 

 

1. For at tiltakshaver skal kunne få tillatelse stilles det krav om 

solforhold på utvendige lekeareal, og det mottatte planforslag 

dokumenterer at nødvendige krav er ivaretatt. 

 

2. Mener at det er en klar forverring av dagens situasjon og viser 

at bebyggelsen i planforslaget bør reduseres i antall etasjer, 

som eventuelt i tillegg kombineres med avtrapping av høyder 

i den nordlige enden eller, å trekke ny bebyggelse lengre mot 

 

1. Vi har utarbeidet sol- og skyggediagrammer for den 15. 

desember og 15. februar. I sammenlikning med dagens situasjon 

vil tiltaket i Sandbrekkevegen 18-20 gi noe mer skygge på 

sørvestlig del av uteoppholdsarealer for barnehagen den 15. 

desember kl.10. Samme dato kl 13 vil eksisterende skyggefall på 

østlig del av utearealet endres, og muligens økes litt, som følge av 

tiltaket.   

15.februar vil tiltaket kaste skygge på sørlig del av utearealet, men 
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syd. 

3. Ber kommunen om å gå nøye gjennom bestemmelser i KPA 

2010 og 2021 (Barn og unges interesser og 

Uteoppholdsareal).  

4. Ny tilkomst til barnehagen fra syd kan være en fordel, med 

mulighet for foreldre å benytte besøksparkering for ny 

bebyggelse som hente- og bringeparkering, da dette 

antakeligvis vil foregå utenfor normal «besøkstid» til ny 

bebyggelse. 

5. De stiller seg undrende til at en formålsgrense, som definerer 

formålet Sentrumsformål S15 i gjeldende Kommuneplanens 

arealdel (KPA) 2010-2021, tilsynelatende elastisk kan flyttes 

og utvides med opptil 75 meter.  

 

skyggen vil i hovedsak falle på utsiden av barnehagens gjerde. 

Tiltakshaver er positiv til å diskutere kompenserende tiltak med 

Akasia. 

2. Høyden på deler av planlagt bebyggelse er redusert for å 

begrense negative konsekvenser for barnehagens 

uteoppholdsarealer, også jfr. punkt over.    

 

 

3.Barn og unges interesser er ivaretatt i planarbeidet. 

 

 

4. Ikke tatt til følge. Det etableres allikevel en sti for å gi mulighet 

til snarvei fra Sandbrekkevegen og oppover til barnehage.  

 

5.Ja, grenser i sentrumsformål er ikke bindende og disse kan 

flyttes og tilpasses etter en konkret vurdering i planprosessen. 

Fagetaten har vurdert at planområdet ligger så pass nær 

senterområdet Paradis med kort vei til bybanen, slik at foreslått 

fortetting kunne anbefales.  

 

 

Nr. 20 

Avinor 

07.03.2018  

 

Avinor har ingen ytterligere merknader i forbindelse med offentlig 

ettersyn av planforslaget. 

 

OK.  

  

 

Nr. 21 

Bane NOR  

12.02.2018  

 

 

Tiltaket ligger ikke i nærheten av jernbaneinteresser. Følgelig har Bane 

NOR ingen merknader til planforslaget. 

 

OK.  

  

 

Nr. 22 

BIR 

09.03.2018 

 

 

Mener at avfallsløsningen ikke er tilstrekkelig utredet og sikret i 

plandokumentene. BIR har følgende innspill: 

- Krav i planbestemmelsene om fremtidsrettet nedgravd avfallsløsning  

- Krav i planbestemmelsene om utarbeidelse av renovasjonsteknisk 

plan (RTP) i samsvar med vår renovasjonstekniske veileder (RTV) og 

som skal være forelagt BIR for uttale forut for søknad om 

rammetillatelse/igangsettingstillatelse/byggesak  

- Rekkefølgekrav om ferdigstillelse av avfallsanlegget iht. til BIRs 

uttale til RTP før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest  

 

 

 

- Tilstrekkelig og egnet areal for alle avfallstypene må sikres og vises i 

arealplankart/ illustrasjonsplan  

- Tilstrekkelig areal for tilkomst med lastebil (L) og oppstilling ved 

henting av avfallet må sikres, jamfør BIRs renovasjonstekniske veileder 

 

-Renovasjonsløsning er revidert og iht RTV. 

Vi har sett på oppstillingsplass renovasjon og laget en skisse på 

alternativ uten rygging. I praksis vil det bli som for flere buss 

traseer i Bergen, at når buss skal inn i busslomme medfører dette 

kryssing av sykkeltrase/ stopp for syklist. Men i tilfelle for 

renovasjonspunkt er dette maks en gang per uke, samt det er en 

oversiktlig veisituasjon og kommer ikke i konflikt med frisikt for 

utkjørsel p- kjeller. Det er slik vi ser det, valg mellom to onder, og  

slik vi vurderer det en tryggere  løsning å unngå rygging her, men 

å evt. ha nedsenket fortaus kant evt. en markering i fortausdekke/ 

evt. andre tiltak. 

 

-Tatt til følge.  

 

-Tatt til følge. 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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(RTV) og veinormal (N100), Statens vegvesen.  

 

 

 

 

 

 

 

For øvrig har BIR følgende kommenterer til foreslåtte avfallsløsninger:  

- Bosskur og avfallscontainere som er skjermet eller overbygget er ikke 

i tråd med RTV. 

- Med fire containere må plasscontaineren være komprimerende for å 

tilfredsstille dimensjoneringskravene for 38 boenheter.  

- Halvnedgravde containere ikke er i tråd med BIRs 

renovasjonstekniske veileder.  

- Nærhet til trafo og sykkelstativ.  

- Trafikksikkerhet   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatt til orientering. Tiltaket krever kun 3 konteinere. 

 

 

Tatt til følge. 

 

 

Tatt til følge. Renovasjon og trafo ligger utenfor frisiktslinjer ved 

innkjørsel. Trafikksikkerheten anses å være ivaretatt med den nye 

løsningen uten rygging.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 23 

Brannvesenet  

15.02.2018 

 

 

Viser til tidligere uttalelse i saken.   

  

Dersom det planlegges oppført bygninger hvor vindu eller balkong 

utgjør en av utgangene fra branncelle i risikoklasse 1, 2, 3 og 4, jf. 

VTEK §§ 11-13 og 11-17, må vindu eller balkong være tilgjengelig for 

brannvesenets stigemateriell (lift/snorkel). Avstand fra oppstillingsplass 

for lift/snorkel til uttak av slokkevann må ikke overstige 25 meter.   

 

 

 

 

Rømning ivaretas via svalgangene (ingen rømning via balkong 

eller vindu).  

 

 

Ivaretas i detaljprosjektering.  

  

 

Nr. 24  

 

Bymiljøetaten  

Av 12.03.2018 

 

 

Grøntfaglige forhold  

Det bør inntas i bestemmelsene at alle tiltak som berører eiken, slik 

som sikring av stamme og vakumsuging av røtter, skal gjennomføres 

av sertifisert trepleier eller en med tilsvarende kompetanse. 

 

Utenfor Sandbrekkeveien 13 står det en annen eik som faller inn under 

naturtypen hul eik. Ideelt sett burde denne også vært omfattet av en 

hensynssone, og gitt samme bestemmelser, men denne eiken er ikke 

omfattet av nåværende planavgrensning. Bymiljøetaten mener at det må 

inntas i bestemmelsene at dersom o_SS1 og o_SF5 kommer innenfor 

rotsonene til denne eiken, må de samme sikringstiltak gjennomføres 

som for eiken omfattet av hensynssone H560.  

 

En tredje eik, ved Sandbrekkeveien 18, har en stammeomkrets som er 

akkurat på grensen til at denne faller inn under naturtypen hul eik. I 

planbeskrivelsen konkluderes det med at denne eiken ikke vil kunne 

bevares ved planlagt utvidelse av vei med sykkelvei/fortau. Det 

kommer imidlertid ikke fram hvorfor eiken ikke kan bevares eller om 

det er vurdert hvorvidt vei med sykkelvei/fortau kan legges annerledes 

 

 

Tatt til følge.  

 

 

 

Tas ikke til følge.  

Vegen utvides ikke med fortau og sykkelveg på sørsiden av vegen. 

 

 

 

 

 

 

Det er bestemt at avkjørsel til nr 18 skal utformes som kryss, med 

inntrukket gang- og sykkelveg. Ny gang- og sykkelveg kommer 

dermed i konflikt med treet. Eiken er imidlertid vurdert til ikke å 

måtte bevares, da treet har en stammeomkrets som ligger i grensen 

for om det kan vurderes som hul eik, og siden treet vurderes som 

ikke utpreget viktig for landskapsbildet eller til å ha særlig viktig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
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for å ivareta eiken. Bymiljøetaten mener at det må foretas en slik 

vurdering.   

 

Trafikkfaglige forhold: 

Innspill til reguleringskartet  

1. Kartet mangler tverrsnitt for Sandbrekkevegen, jfr. plan- og 

lengdeprofil for Sandbrekkevegen opparbeidet av Haugen VVA. 

 

 

 

2.  Kartet skal vise sammenhengende offentlig annen veggrunn på 

begge sider med bredde minst 1,5 meter. Offentlig annen veggrunn er 

nødvendig for oppgradering av vegen, etablering av veglys mm. Annen 

veggrunn må ha samme betegnelse både på plankart og 

reguleringsbestemmelser, o_AVG. 

3.Etter vårt syn må ikke midlertidig avkjørsel til brannstasjon vises, da 

eksisterende avkjørsel allerede er omregulert i plan ID nr. 19150000. 

Plankartet bør vise stenging av eksisterende avkjørsel. 

4.  Plankartet mangler stenging av avkjørsel for eiendommen 12/63, 

som har sin adkomst fra Birkelundsbakken. 

5.  Utforming av avkjørsler skal være i tråd med vegnormalene og skal 

utformes på myke trafikanters premisser. Kartet viser gjennomgående 

fortau. I slik tilfelle skal fortauskantstein nedsenkes fra 16 cm til 5 cm 

på 4 meter med overgangssone 1 m på begge sider av avkjørselen. 

 

Bymiljøetaten ber om at ordlyden i følgende 

reguleringsbestemmelser endres: 

§ 3.2.2 Detaljplan veg 

Detaljerte tekniske planer (vegplan og lengdeprofiler, normalprofil og 

overbygning, dreneringsplan, kabel- og belysningsplan med tilhørende 

lysberegninger, tverrprofiler og detaljer) for oppgradering  

av offentlige vegområder innenfor planavgrensning skal være godkjent 

av vegmyndigheten senest ved søknad om rammetillatelse. Utforming 

av avkjørsler skal vises i detaljerte tekniske planer. 

 

4.1.4.2: Ved areal for renovasjon BRE skal det etableres 

parkeringsplass med tilhørende snumuligheter for bossbil, uten 

rygging/manøvrering på kommunal veg. Mindre justering av BRE  

arealet kan tillates i samråd med kommunen. 

 

4.2.1 Kjørevei o_SKV 

Kjørebanen skal minimum være 6m inkludert veiskulder (2x0,25m). 

Nødvendig breddeutvidelse kommer i tillegg. 

 

4.2.2 Sykkelvei o_SS1 og o_SS2 

Sykkelvei skal minimum være 2x1,5 meter bred. 

 

rolle i annen sammenheng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Tverrsnitt foreligger i dokumentasjon fra veikonsulent. Dette 

anses å være tilstrekkelig. Reguleringsbestemmelser henviser også 

til Vei prosjektering av 03.01.2018. (Dokumenter som er 

retningsgivende). Vegtegningene er reviderte og følger som 

vedlegg tilrevidert planforslag. 

 

2. Vegen utvides kun på nordsiden. Her er det lagt in tilstrekkelig 

areal for annen veggrunn. 

Utvidelse av veien vil ha store konsekvenser for eiendommer syd 

for Sandbrekkevegen, slik at det vil være behov for innsnevring av 

fortauet noen steder. Vi ser det uhensiktsmessig å regulere enda 

mer av arealet til annen vei grunn.  

 

3.Tatt til følge.  

 

 

4. Tatt til følge.  

 

5.Tas til orientering og etterretning (dette er detaljprosjektering av 

veien).  

 

 

 

 

 

 

Tatt til følge.  

 

 

 

 

 

Tatt til følge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 
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4.2.3 Fortau o_SF1 til SF5 

Fortau o_SF1 til o_SF3 ‐ Fortau bør minimum være 3 meter. Minimum 

bredde på fortauet kan reduseres i hensynssonen til eik, jfr. § 5.2. 

Endelig løsning skal være godkjent ved detaljerte tekniske planer. 

Fortau o_SF4 til o_SF5 ‐ Fortau bør minimum være 2 meter. Minimum 

bredde på fortauet kan reduseres av hensyn til eksisterende bebyggelse. 

Eventuelt avvik kan søkes ved opparbeidelse av detaljerte tekniske 

planer. Alle avvik skal begrunnes. 

 

Følgende setning mener vi at da bør utgå: Det tillates stedvis 

innsnevring av sykkelfelt og fortau på sydsiden av Sandbrekkevegen, 

inntil 2 meter for å unngå negative konsekvenser for tilstøtende tomter 

med eksisterende bebyggelse. Nærmere vurdering skal foretas ved 

utarbeidelse av detaljerte planer for gang og sykkelvei. 

 

4.2.4 Annen vei grunn – Grøntareal 

Utforming/beplantning av annen vei grunn (o_AVG) skal vises i 

tekniske planer. 

 

4.2.5 Kombinert formål – (o_SKF1 – o_SKF3) 

o_SKF1 – o_SKF3 skal utformes som sammenhengende fortau med 

nedsenket kantstein. Kantstein i avkjørselen nedsenkes fra 16cm til 

5cm høyde. Nedsenket fortau skal være 1 meter bredt på hver side av 

den 4 meter brede avkjørselen. 

 

4.2.6 Sanering av avkjørsler 

- Eksisterende avkjørsel til brannstasjonen skal saneres ved eventuell 

bruksendring/ombygning av eksisterende bygg. 

 

Tatt til følge. 

 

 

Planforslaget viser ikke sykkelveg, men gang- og sykkelveg 

o_SGS med 3 meters bredde. 

 

Planforslaget viser gang- og sykkelveg o_SGS med 3 meters 

bredde. Eksisterende fortau beholdes på sørsiden av vegen. 

Bredden på dette påvirkes av utvidelse av offentlig kjøreveg. 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke lenger aktuelt. 

 

 

 

 

 

 

Tas til følge.  

 

 

 

Tatt til følge. Fortau er endret til gang- og sykkelveg. 

 

 

 

 

 

Avkjørselen reguleres som kryss. 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X (?) 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Nr. 25 

Direktoratet for 

mineralforvaltning  

08.02.2018 

 

 

Ingen merknader.  

 

OK.  

  

 

Nr. 26 

 

FAU Paradis skole  

 

Etter overfladisk gjennomgang kan vi ikke se at det er tatt hensyn til 

trafikksituasjonen i byggeperioden. Byggeområdet ligger ved mange 

barns skolevei og den belastende trafikksituasjonen i forbindelse med 

 

Det vil bli utarbeidet redegjørelse for sikring av skolevei under 

utbyggingsperioden senere i prosessen.  
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09.03.2018 utbygging av området - i tillegg til alle de andre utbyggingsplanene i 

området, er ikke vurdert. Paradis skole / FAU ved Paradis skole ønsker 

å få en redegjørelse for sikring av skolevei under utbyggingsperioden. 

 

 

Nr. 27  

Paradis skole  

01.02.2018 

 

Dette er en generell bekymring fra Paradis skole om alle bygginger i 

området rundt Paradis skole. Boligfortetting rundt bybanen i området 

rundt Paradis skole fører til mye tungtransport, endret trafikkmønster 

og farlige situasjoner for barn på skolevei. 

Rektor ber om at alle som gis rammetillatelse til utbygging, blir pålagt 

vakt der elever ferdes til og fra skolen ved transport inn og ut på 

byggeplassen. 

 

 

Tas til orientering.  

  

 

Nr. 28 

Fylkesmannen  

12.03.2018 

 

 

1. Viser til støyrapport hvor det står at det må gjennomføres 

støyavbøtende tiltak. FM savner mer konkrete føringer i 

plankart og/eller bestemmelser på hvordan støyavbøtende 

tiltak skal gjennomføres. Det må bl. a vises til støyrapport og 

maks støygrense på uteoppholdsareal skal inngå i 

planbestemmelsene (§ 4.1.1.3 og 4.1.1.4 bør justeres). 

 

2. Minner om at det i særlig utfordrende områder som her (med 

hensyn på lek) er viktig å fastsette slike lekearealer i 

plankartet. 

 

3. Minner om at det er viktig å sikre andre større eiker (særlig 

eiken som står på høyden i nordøst i ytterkant av 

planområdet) som kan bli berørt ved gjennomføring av 

detaljreguleringen. 

 

 

 

1. Tatt til følge.  

 

 

 

 

 

 

2.Tas ikke til følge. Dette er vurdert å være tilstrekkelig sikret i 

bestemmelsene.  

 

 

3.  Eiken ved Sandbrekkevegen 18 lar seg ikke beholde på grunn 

av utvidelse av veien med fortau. Det foreligger uttalelse fra 

arborist som sier at eiken ikke er av stor verdi. Dette punktet tas 

ikke til følge.  

  

X 

 

Nr. 29 

Helsevern  

12.03.2018 

 

 

Har følgende kommentarer:  

1. De ber om at reguleringsbestemmelsene anfører at 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-

1442 (2016) skal følges i bygge- og anleggsfasen.   

2. Ber om en plan for hvordan barnehagen skal sikres gode 

støyforhold i åpningstiden, hvordan støv fra byggearbeidet 

skal begrenses og hvordan sikkerheten skal ivaretas i 

anleggsperioden. Dette må være gjort før arbeidet 

igangsettes, og tiltakshaver må etablere dialog med 

barnehagen. 

3. Ber om at det presiseres i bestemmelse § 7.2.3 hvilke 

støytiltak som skal være ivaretatt. 

4. Det vil være svært uheldig dersom tiltak på naboeiendommer 

fører til at kvaliteten til uteområdet for barnehage reduseres. 

 

 

 

1.Tas til følge.  

 

 

2.Tas til følge.  

 

 

 

 

 

3.Dette er definert i §§ 4.1.1.3 og 4.1.1.4.  

 

4.Negative konsekvenser er redusert ved at ny bebyggelse 

nedtrappes mot barnehagen. Del av barnehagens areal i sørvest 

blir skyggelagt 15. desember kl 10 som følge av tiltaket. Kl 13 vil 

  

 

 

X 
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skygge på østlig del av utearealet endres. Den 15.februar vil 

tiltaket kaste skygge på sørlig del av utearealet, men det meste av 

skyggen ser ut til å ville falle utenfor barnehagens gjerde. 

 

 

Nr. 30  

Fylkeskommune  

13.03.2018 

 

 

Har ingen vesentlige kommentarer.  

 

OK.   

  

 

Nr. 31 

NVE 

20.02.2018 

 

 

Det henvises til veiledere.  

NVE gjev ikke konkret fråsegn i denne saka.  

 

OK 

 

  

 

Nr. 32 

 

Rådet for byform og 

arkitektur   

21.02.2018 

 

 

 

Rådet er positive til formålet bolig i planforslaget, men er kritisk til 

størrelsen på bygningsvolumet som vist. RBA anbefaler en oppdeling 

av de store blokkvolumer i separate bygningsvolumer med varierte 

høyder. En rekkehustypologi med leiligheter over flere plan kunne 

være et alternativ.  

  

Rådet forstår grepet med å legge bebyggelsen mot øst i planområdet 

slik at man får frigjort et uteareal mot vest.  

 

 

 

 

I planforslaget er tilkomsten illustrert som en svalgangsløsing mot 

bakenforliggende bergvegg. RBA mener at dette ikke er optimal sett i 

forhold til opplevelse og estetikk. Rådet ønsker derfor at forslagstiller 

ser på alternative tilkomstløsninger fra veien for å synliggjøre 

inngangspartiene bedre.  

 

Dersom svalgangsløsningen velges som tilkomst, må lengden på 

svalgangene begrenses kraftig i lengde.   

  

 

 

 

Rådet påpeker at eiketrærne i området bør bevares, og at hensynet til 

grøntfaglige interesser blir førende i planforslaget.  

 

 

Volumene er nedtrappet i øst til 3 og 2 etasjer og i vest til 3 

etasjer, og prosjektet er delt inn i to separate volum. 

 

 

Bebyggelse er bevisst nedtrappet mot øst for å gi minst mulig 

negative konsekvenser for naboer nord øst for planområdet hvor 

fjellskrenten er lavere, og bygget ikke er så godt «gjemt» bak 

fjellskrenten slik det er tilfelle i nord vest. I tillegg har vi revidert 

prosjektet og redusert omfang av 4. etasje mot vest.   

 

Vi har sett på forskjellige alternativer for å synliggjøre 

inngangsparti. Den foreslåtte løsningen er den mest optimale med 

tanke på både framkommelighet, gode solforhold i leilighetene, 

gode planløsninger og støyproblematikk.  

 

 

Svalgangene sørger for nødvendig adkomst til alle boenheter, samt 

rømningsvei. Lengden kan ikke begrenses. Utforming og 

materialbruk på svalganger er nøye vurdert, slik at de estetiske 

kvalitetene skal være ivaretatt.    

 

Eiken ved Brannstasjon skal bevares. Eiken ved Sandbrekkevegen 

18 lar seg ikke bevare på grunn av utvidelse av veien. Det 

foreligger også vurdering fra arborist som sier at treet vurderes 

ikke som utpreget viktig for landskapsbildet eller til å ha særlig 

viktig rolle i annen sammenheng. Treet har en stammeomkrets 

som ligger i grensen for om det kan vurderes som en utvalgt 

naturtype (Hul eik) etter Naturmangfoldloven.  
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Nr. 33  

 

Statens Vegvesen 

14.03.2018 

 

 

1. Statens Vegvesen påpeker at plankartet regulerer sykkelveg med 

fortau på sørsiden av Sandbrekkeveg (og ikke sykkelfelt slik det 

angis i dokumentasjon). Kart, bestemmelser og beskrivelse burde 

rettes opp.  
2. SVV anbefaler at planområdet utvides vestover fram til Tunvegen, 

og at det reguleres sammenhengende sykkelveg med fortau 

(bredde 3+2 meter) fram til Tunvegen. Vi anbefaler også at 

opparbeidelsen sikres gjennom rekkefølgebestemmelsene til 

planen. 

3. SVV stiller spørsmål ved planens manglende forbindelse til 

Nattlandsbotn. Etter deres syn burde planen også omfattet fortau 

til Nattlandsbotn.  

4. Bestemmelsene åpner for å ikke realisere sykkelveg med fortau i 

det trangeste snittet forbi eiendom 12/70. Vi vil klart frarå en slik 

bestemmelse.  

5. Planen bør regulere inn anleggsbelte på begge sider av vegen 

langs hele strekket. 

6. Siktlinjer for sykkelvegen (SS1/SS2) er ikke vist i planforslaget. 

Dette bør reguleres inn. 

7. Planen differensierer i liten grad arealbruken på selve 

boligtomten. Blant annet bør samferdselsanlegg og grønnstruktur 

på tomten reguleres. Spesielt bør man vurdere byggegrensen ved 

den planlagte avkjørselen. 

8. Trafikksikkerheten knyttet til avkjørsel og renovasjon er ikke er 

vurdert i ROS-analysen. SVV stiller spørsmål ved om 

trafikksikkerheten til myke trafikanter som benytter eller krysser 

avkjørselen er tilstrekkelig vurdert. 

9. SVV anbefaler vi at det legges til rette for et oversiktlig snuareal 

for tyngre kjøretøy innenfor byggeområdet, adskilt fra 

uteoppholdsareal og interne gang/sykkel-akser. Dette bør hjemles 

i plankartet innenfor det som per nå er foreslått som 

boligbebyggelse (1113).  

10. Planforslaget legger opp til lavere parkeringsdekning enn i 

gjeldende arealdel til kommuneplan (KPA2010). Man bør vurdere 

om parkeringsplass for bildeling skal hjemles i planen, samtidig 

som kravet til sikker og lett tilgjengelig sykkelparkering skjerpes. 

Støtter fagetatens vurdering av parkeringsdekning og krav til 

sykkelparkering. 

 

 

1.Ikke lenger aktuelt.  

 

 

 

 

2.Tas ikke til følge. Planens omfang er allerede vesentlig utvidet. 

Denne delen må eventuelt tas inni planen som Statens Vegvesen 

har ansvar for.  

 

 

 

3.Tas delvis til følge. Gang- og sykkelveg reguleres ned mot 

Nattlandsbotn, men planen er avgrenset like før Nattlandsbotn.  

 

4.Konsekvenser for 12/70 ved utvidelse av veien med sykkelveg 

og fortau skal nøye vurderes i videre prosess. Dette blir en 

avveining. Eksisterende fortau videreføres på sørsiden av vegen 

ved 12/70. 

5.Tas ikke til følge. 

 

6. Siktlinjer fra kryss til gang- og sykkelveg er vist i planen. 

 

7.Byggegrenser mot vei er tegnet inn. Trafo og renovasjon er 

regulert inn. Øvrige forutsetninger ivaretas gjennom 

bestemmelser. Vi ønsker å ha reguleringskart mest oversiktlig uten 

mange detaljer som vil gjøre reguleringskartet lite lesbart.    

 

8. ROS-analyse er oppdatert. Myke trafikanters sikkerhet er 

vurdert og ivaretatt.  

 

 

 

9. Tatt til følge.    

 

 

 

 

10.Vi skal vurdere videre i prosessen om planen skal tilrettelegge 

for el-biler. Tatt til orientering. 

 

Lett tilgjengelig sykkelparkering er tegnet inn i Illustrasjonsplanen 

som er gjort retningsgivende i reguleringsbestemmelser. Ivaretas 

eller i rammesøknaden jfr. Kommuneplanens bestemmelser.  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X  

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X(?) 
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Nr. 34 

Vann- og avløpsetaten  

Av 01.03.2018  

 

 

Vann- og avløpsetaten viser til tidligere uttalelse VA-rammeplan av 

28.09.17 (snr. 201730062) i forbindelse med varsel om oppstart av 

planarbeid. VA-etaten har følgende tilleggsmerknader:  

  

Vi forutsetter at denne planen koordineres med tilgrensende planer, og 

at endringer som følge av denne reguleringsplanen ikke medfører 

ulemper (vedrørende overvannshåndtering, kapasitet på ledningsnettet) 

for tilgrensende planer.  

  

 

 

Tas til orientering.  

  

 

Nr. 35 

Fagnotat til offentlig 

ettersyn 

 

1. Det må bedre sikres en bebyggelse med variasjon i fasadeutrykk og 

en vertikal oppdeling. Ulike illustrasjoner som viser aktiv bruk av 

variasjon i både byggehøyder og fasadeutrykk må utarbeides før 2. 

gangbehandling. 

2. Krav til utforming av svalgangsløsninger og trapper med vekt på 

estetikk og kvalitet må sikres i bestemmelsene. 

3. Avstanden mellom de to bygningskroppene må være minimum 5 

meter også for 2. etasje og oppover. 

4. Byggegrenser mot nord, øst og vest må fastsettes i plankartet. 

5. Tiltak angående støy som nevnt i støyrapporten må sikres i 

bestemmelsene. 

6. Bestemmelsen angående høyder på støyskjerming må justeres og 

tilpasses. 

7. Det må sikres i bestemmelsene at støyskjermer skal utformes med 

variasjon i materialbruk. 

8. Innglassing av balkonger tillates kun for de enkelte balkongene hvor 

dette er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig kvalitet. 

9. Det må sikres en synlig og lesbar adkomst for de myke trafikantene. 

10. Krav til utforming og beplanting av fellesareal og terreng/murer må 

sikres i bestemmelsene. 

11. En allmenn tilgjengelig stiforbindelse fra boligprosjektet til 

barnehagen i nord skal opparbeides, dette må sikres i bestemmelsene. 

12. En eventuell utvidelse av parkeringskjelleren må inngå i plankartet 

med bestemmelsesområde. 

12. Parkeringsdekning for sykkel skal være 2,5 sykler per 100 m2 BRA 

bolig. 

13. Fortau på nordsiden av Sandbrekkevegen (o_SF3) må reguleres 

frem til avkjørsel for Nattlandsbotn. 

14. Bestemmelsen angående renovasjonsløsninger må revideres og 

suppleres. 

15. Bestemmelsen angående forurensning i grunn må justeres til at det 

må tas supplerende prøver, spesielt der hvor eksisterende bygninger 

står til en byggesak. 

16. Det må vurderes om det er behov for hensynssone for skredfare i 

plankartet. 

 

Alle punkter tas til følge unntatt pkt. 3 og 13 som ønskes å drøfte 

nærmere med kommunen.    

 

Til orientering: Prosjektet er redusert noe i omfang. Deler av 4. og 

3. etasje mot vest og deler av 4. etasje mot øst er fjernet og antall 

boenheter er redusert fra 38 til ca. 22. Det blir flere større 

leiligheter noe som reduserer krav til p-plasser, sykkelplasser, 

renovasjon mm.      
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17. Det må gjøres en grundigere gjennomgang av §§ 8-12 i 

Naturmangfoldloven, og det må vurderes avbøtende tiltak som følge av 

at eiketrærne må felles. 

18. ROS-analysen må gjennomgås og vurderes på nytt. 

19. Planmateriale må oppdateres jf. planfremstilling. 

 

 

Nr. 36 

Byantikvaren  

Av 03.05.2018 

(Kom etter fristens 

utløp)  

 

 

 

Byantikvaren beklager på det sterkeste for at de ikke har svart innen 

fristens utløp.  Byantikvaren opprettholder anbefalingen i 

oppstartsvarselet om at bygningstypologien bør endres da 

blokkbebyggelsen bryter med strøkskarakteren som er 

småhusbebyggelse. Når det gjelder materialbruk oppfordrer de til å 

bruke tre eller mur, ikke platekledning. 

 

 

 

Prosjektet er redusert noe i omfang og antall boenheter er redusert 

fra 38 til ca. 20.  

Det skal brukes treverk som fasadekledning.    

  

 

ENDRINGSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS OPPSUMMERING AV ENDRINGER I PLANKART OG BESTEMMELSER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 
 

Plankart 

 

Reguleringsbestemmelser 

 

1. Planens avgrensning er endret. 

2. Avkjørsel ved o_SKF1 og to er endret til kryss.  

3. f_SV1 og 2 er lagt til. 

4. Avkjørselpil til 12/44 er tatt ut. 

5. o_SF1-3 er endret til o_SGS1-3. 

6. o_SGS3 reguleres frem til avkjørsel for Nattlandsbotn. 

7. Sørsiden av o_SKV er endret iht eksisterende situasjon. 

8. o_SS1-3 er tatt ut.  

9. o_SF4 og 5 er endret til o_SF1-3. 

10. o_SKF3 er tatt ut. 

11. SVG er endret til o_SVG. Nummerering er endret. 

12. Stenging av avkjørsel til 12/43 og 12/70 er tatt ut. 

13. f_BUT er endret til o_SVG. 

14. H560 og regulert tre som skal bevares er flyttet litt i vestlig retning. 

15. o_SKV er innsnevret ved H560. 

16. SE er tatt ut. 

17. Linjer for regulert byggehøyde er tatt ut. 

18. Renovasjonsareal f_BRE er justert. 

19. Byggegrenser mot nord, øst og vest fastsettes i plankartet. 

 

 

 

   

 

 

1. Ved areal for renovasjon BRE skal det etableres parkeringsplass med tilhørende 

snumuligheter for bossbil, uten rygging/manøvrering på kommunal veg. Mindre justering 

av BRE arealet kan tillates i samråd med kommunen. 

2. Krav i planbestemmelsene om fremtidsrettet nedgravd avfallsløsning.  

3. Krav i planbestemmelsene om utarbeidelse av renovasjonsteknisk plan (RTP) i samsvar 

med renovasjonstekniske veileder (RTV) og som skal være forelagt BIR for uttale forut for 

søknad om rammetillatelse/igangsettingstillatelse/byggesak. 

4. Rekkefølgekrav om ferdigstillelse av avfallsanlegget iht. til BIRs uttale til RTP før 

midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 

5. Sikres en bebyggelse med variasjon i fasadeutrykk og en vertikal oppdeling. 

6. Energianlegg SE er tillatt innenfor felt BBB.  

7. En eventuell utvidelse av parkeringskjelleren vil inngå i plankartet med 

bestemmelsesområde. 

8. Byggehøyde er satt til maks gesimshøyde. Maks byggehøyde er endret. 

9. Uteoppholdsareal sikres iht KPA 2018. 

10. Krav til utforming av svalgangsløsninger og trapper med vekt på estetikk og kvalitet sikres i 

bestemmelsene. 

11. Avstanden mellom de to bygningskroppene må være minimum 5 meter. 

12. En allmenn tilgjengelig stiforbindelse fra boligprosjektet til barnehagen i nord skal 

opparbeides, dette sikres i bestemmelsene. 

13. Alle tiltak som berører eiken, slik som sikring av stamme og vakumsuging av røtter, skal 

gjennomføres av sertifisert trepleier eller en med tilsvarende kompetanse. 

14. Annen vei grunn – Grøntareal (4.2.4). Utforming/beplantning av annen vei grunn (o_AVG) 

skal vises i tekniske planer. 

15. Kjøreveg o_SKV (4.2.1). Kjørebanen skal minimum være 6m inkludert veiskulder 

(2x0,25m). Nødvendig breddeutvidelse kommer i tillegg. 
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16. Detaljerte tekniske planer (vegplan og lengdeprofiler, normalprofil og overbygning, 

dreneringsplan, kabel- og belysningsplan med tilhørende lysberegninger, tverrprofiler og 

detaljer) for oppgradering av offentlige vegområder innenfor planavgrensning skal være 

godkjent av vegmyndigheten senest ved søknad om rammetillatelse. Utforming av 

avkjørsler skal vises i detaljerte tekniske planer. 

17. Gang- og sykkelveg o_SGS1-3 skal være 3 meter. Eventuelle avvik kan søkes ved 

opparbeidelse av detaljerte tekniske planer. Alle avvik skal begrunnes. Eksisterende fortau 

o_SF1-3 opprettholdes iht dagens situasjon. 

18. o_SKF1 – o_SKF3 skal utformes som sammenhengende gangs- og sykkelveg med 

nedsenket kantstein. Kantstein i krysset nedsenkes fra 16cm til 5cm høyde. 

19. Stenging av avkjørsel for eiendommen 12/63, som har sin adkomst fra Birkelundsbakken. 

20. Det skal vises til støyrapport og maks støygrense på uteoppholdsareal skal inngå i 

planbestemmelsene (§ 4.1.1.3 og 4.1.1.4 justeres). 

21. Tiltak angående støy som nevnt i støyrapporten sikres i bestemmelsene. 

22. Bestemmelse om at «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 

(2016) skal følges i bygge- og anleggsfasen.» tas med i reguleringsbestemmelser.  

23. Innglassing av balkonger tillates kun for de enkelte balkongene hvor dette er nødvendig for 

å oppnå tilstrekkelig kvalitet. 

24. Det skal sikres 2,5 sykkelplasser per 100m2 bolig. 

25. Sykkelparkering, støyskjerm og mur mot 12/62 tillates utenfor byggegrensen. 

26. Bestemmelse angående forurensning i grunn er justert til at det må tas supplerende prøver, 

spesielt der hvor eksisterende bygninger står til en byggesak. 

27. Rekkefølgebestemmelse vedr barnehage- og skolekapasitet, RTP, ferdigstillelse av 

infrastruktur og renovasjon. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


