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1. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 
Eiendommen gnr. 161 bnr. 1032, Nattlandsveien 150, er regulert til industri/kontor/bolig. Det 
står i dag et næringsbygg på eiendommen som foreslås revet.  Forslagsstiller ønsker å 
transformere dagens bruk til boligbebyggelse og allment tilgjengelige grøntområder. 
Foreslåtte reguleringsformål er konsentrert småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, grøntareal, 
renovasjonsanlegg, samt tilhørende infrastruktur. Adkomst er planlagt fra den private veien 
Kolstibotn.  
 
Hovedformål: Forslagsstiller ønsker å etablere 75-90 boenheter. Antallet er redusert i forhold 
til antallet som ble presentert i veiledningsmøtet. Foreløpige skisser viser bebyggelse på 4–5 
etasjer og felles parkeringsanlegg under bakken, i tillegg grønnstruktur/park, gangvei og 
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renovasjon. Eksisterende elv/bekk holdes åpen. Bensinstasjon (gnr 161, bnr 1033) videreføres 
i samsvar med dagens formål, men forslagsstiller ønsker i utgangspunktet ikke å inkludere 
eiendommen i planområdet.   
 
Aktuelle problemstillinger er støyforhold, nærhet til byfortettingssone, byggegrense mot 
fylkesvei, byggehøyder og grad av utnytting, grøntområde med elv/bekk og 
gangvei/tverrforbindelse og trafikksikkerhet. 
 

 
2. FORHÅNDSUTTALELSER  
Det ble avholdt veiledningsmøte 04.12.2020. Saken har eget saksnummer, 202024814.  
I referatet fra veiledningsmøtet er viktige overordnede premisser, detaljopplysninger og 
anbefalinger presentert. Referatet fra veiledningsmøte 04.12.2020 må leses i sammenheng 
med referat fra dagens oppstartsmøte for å få et komplett bilde av hva som er viktig i den 
videre planprosessen. Begge referat må gjøres tilgjengelig ved varsel om planoppstart. Det må 
fremgå av kunngjøringen at referatene må leses i sammenheng.  
 
Før veiledningsmøte og oppstartsmøtet blir interne og eksterne høringsparter invitert til å 
komme med foreløpige uttalelser.  
 
Hovedpunktene i høringspartenes innspill til: 
- veiledningsmøtet er omtalt i referatet fra veiledningsmøtet (sak 202024814, dok. 9),  
- oppstartsmøtet blir presentert i dette referatet.   
 
Innspill fra begge runder er sentrale for det videre planarbeidet. For en komplett oversikt over 
saksdokumentene, se tabellen under: 
 
Oppstartsmøte  
Sak 202104412 
Dok.nr.  

Dok. dato 
innspill til 
oppstartsmøte 

Høringsinstans Dok. dato 
Innspill til 
veiledningsmøtet 

Veiledningsmøte 
Sak 202024814 
Dok.nr.  

7 09.03.2021 GIS-avdelingen   
17 22.03.2021 Byantikvaren 24.11.2020 10 
14 
19 

23.03.2021 og 
07.04.2021 

Bymiljøetaten 30.11.2020 
 

14 

13 22.03.2021 Klimaetaten   
15 23.03.2021 Statens vegvesen   
16 22.03.2021 Vestland 

fylkeskommune 
  

  Miljørettet 
helsevern 

09.12.2020 15 

  Byrådsavd for 
barnehage skole 
og idrett 

24.11.2020 9 

 
 
3. PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
I referat fra veiledningsmøtet punkt 3 ble det konkludert med at byplanavdelingen er positiv 
til boligformål i området under forutsetning av at: 

 Det sikres god bokvalitet og tilpasning til kulturmiljøet og blågrønnstruktur.  
 Føringer i KPA og KDP må legges til grunn for et eventuelt planarbeid.  
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 De samlede vurderingene knyttet til uteoppholdsareal, grønnstruktur og kulturmiljø 
 tilsier at bestemmelser for ytre fortettingssone må legges til grunn når det gjelder 
 uteoppholdsareal, og kvalitetsbestemmelser knyttet til disse temaene gjelder foran 
 tillatt grad av utnytting i KPA. 
 

Videre fremgår det at «Byplanavdelingen anbefaler at tema diskutert i dette veiledningsmøte 
følges opp dersom det utarbeides et planinitiativ og bestilles oppstartsmøte». 
 
Før oppstartsmøtet har Plan og bygningsetaten diskutert mottatt planinitiativ og konkludert 
med at planoppstart kan anbefales under følgende forutsetninger:  

 Planområdet må utvides til å omfatte adkomst fra Nattlandsveien.  
 Planforslaget må reduseres i omfang og må tilpasses omgivelser og terreng også  

    de føringene vi har mottatt om avstand til fylkesveg.  
 Støyskjermer tillates ikke. 

 
Forslagsstiller har etter møtet bedt om en nærmere redegjørelse for hva som menes med 
redusert omfang. Byplan opplyser at det innebærer en reduksjon av det totale omfanget av den 
bebyggelse som er presentert. Hvor mye som bør reduseres vil bli en viktig del av 
planprosessen.  
 
3.1 Arealformål 
Foreslått arealformål er bolig 
 
Planområdet omfattes av:  

 Gjeldende reguleringsplan Årstad. Gnr. 161 bnr. 1032 og 1033, Nattlandsveien 150, 
 offentlig plan, arealplan-ID 10520400. 

 Kommunedelplan (KDP) Landås 
 Kommuneplanens arealdel (KPA). 

 
Arealformål i: 

 Gjeldende reguleringsplan er industri/kontor/bolig, bensinstasjon, park, gangvei 
 KDP Landås er industri, friområde og bygninger med særskilt allmennyttig formål 
 KPA er bebyggelse og anlegg, ytre fortettingssone (sone 3). Nordre del av  

    planområdet er regulert til grønnstruktur. I blågrønt temakart ligger nordlig del av  
    planområdet innenfor økologisk korridor. Hensynssone kulturmiljø, og historisk 
 veifar langs Nattlandsveien. Rød og gul støysone mm 

 
For flere opplysninger om gjeldende planstatus, hensynssoner mm vises det til opplysninger 
gitt i forslagsstillers planinitiativ (dok. 1) og i møtereferat fra veiledningsmøte 04.12.2020, jf. 
dok. 202024814/9. 
 
3.2 Byform og arkitektur 
Gjeldende arkitektur- og byformingspolitikk skal være premissgiver for planlegging og den 
arkitektoniske utformingen. Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst 
i byen skal prioriteres.  
 
I referatet fra veiledningsmøtet pkt. 2.2 blir det redegjort for at planområdet ligger i 
hensynssone kulturmiljø og hvilke forutsetninger som må legges til grunn i for planarbeidet. 
Byantikvarens uttalelse blir også presentert. 
 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien
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Bymiljøetaten skriver dette om byromsfaglige forhold i forhåndsuttalelse 23.03.2021: 
«Planområdet stiger mot nordøst og det må legges vekt på god terrengtilpasning av 
bebyggelse og anlegg. Uterom og forbindelser må planlegges som en helhet med gode 
koblinger til tilstøtende terreng. Det må legges vekt på overgangene mellom privat, felles og 
offentlig areal». 
 
Plankonsulent/arkitekt har et mål om at bebyggelsen skal gjenspeile mye av arkitekturen i 
eksisterende boligbebyggelse i nærområdet, for eksempel med tanke på byggehøyder og 
takform (saltak). 
 
3.2.1 Bebyggelsesstruktur 
Landås har lamellbebyggelse med store grønne utearealer, jf. referat fra veiledningsmøtet 
punkt 2.2. Byplan legger til grunn at ny bebyggelse tilpasser seg dagens bebyggelsesstruktur i 
samsvar med bestemmelser til KPA og KDP.  I referatet fra veiledningsmøtet punkt 2.4 blir 
det redegjort for byplans foreløpige vurderinger av skissert bebyggelse.  Tilbakemeldingene 
er i stor grad fulgt opp i planinitiativet, herunder er bebyggelsen i større grad trukket unna 
regulert grønnstruktur i nord og det er mer åpent mot grøntområdet og elven. 
 
Plankonsulenten opplyste at foreslåtte bebyggelsesstruktur innebærer rekkehus ut mot 
Nattlandsveien for å skjerme nytt boligområde mot støy. Mot privat veg Kolstibotn foreslås 
punkthus i stedet for lamellform for å gi mer åpenhet og ikke skape en vegg mot vegen og den 
eksisterende bebyggelsen bak. Punkthus gir også mer fasade på bakkeplan. Bebyggelsen 
skaper et internt gårdsrom med sammenheng mot offentlig grøntområde i nord. 
 
Byplan viser til at boligene langs Nattlandsveien omtales som rekkehus, men er vist i fire 
etasjer. De fremtrer som leilighetsbygg med altan på 2.plan, og terrasser på loftsplan. 
Rekkehus faller innenfor begrepet «konsentrert småhusbebyggelse», familieboliger som har 
direkte kontakt med bakkeplan og har en husstand/boenhet i hvert rekkehus. Det vises her for 
eksempel til «Veileder for grad av utnytting» der det fremgår at: «Konsentrert 
småhusbebyggelse er småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, med inntil tre målbare plan, 
der bygningens høyde faller innenfor høydene som er angitt i pbl. § 29-4»  
 
Det er viktig at boligene har rett typologi for å sikre at bygningene kan realiseres ved søknad 
til byggesak. Krav til størrelsen på utearealer avhenger jo også av hvilken boligtype det 
reguleres for. Arkitekt presiserer at det er rekkehus med tre etasjer pluss loftsstue med 
takterrasse som er ønsket, med en boenhet i hvert rekkehus. Det er mulig at arealformålet i 
plankart må bli blokkbebyggelse, men at utforming kan presiseres nærmere i bestemmelsene. 
 
3.2.2 Byggehøyder og grad av utnytting 
Til oppstartsmøtet oppgir forslagsstiller at: «Planforslaget legger opp til rekkehus på 4 etasjer 
og punkthus på 5 etasjer. Eksisterende nabobebyggelse ligger på 2-5 etasjer, hvor 
lamellblokkene nord og øst for planforslaget har 4 boligetasjer, samt full kjeller- og 
loftsetasje, dvs. 5 etasjer. Foreslått bebyggelse vil ha tilnærmet samme høyde som 
eksisterende blokkbebyggelse».  
 
Det vises til pkt. 2.7 i referat fra veiledningsmøtet for byplans kommentarer, herunder at ny 
bebyggelse må være maksimalt fire etasjer gesims. Det vises også til pkt. 2.8 der byplan 
redegjør for grad av utnytting og gir en vurdering av grensejustering mellom soner.  
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Planprosessen skal gi svar på hvilke byggehøyder og grad av utnytting som kan aksepteres. 
Byplan understreker at krav til uteoppholdsareal og hensyn til kulturmiljøet vil være førende, 
og i tillegg er det andre begrensende faktorer som byggegrense mot elv og fylkesveg. 
 
3.2.3 Støyforhold 
Planområdet er støyutsatt. I planinitiativet foreslås bebyggelse lagt langs Nattlandsveien for å 
skjerme boligområdet mot støy. Støykrav i KPA må ivaretas, det vises til punkt 2.5 i referat 
fra veiledningsmøtet. Etter Plan- og bygningsetatens vurdering kan det ikke tillates oppføring 
av støyskjermer langs Nattlandsveien, primært av hensyn til kulturmiljøet. 
 
3.2.4 Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og 
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 
 
3.3 Bokvalitet og uteoppholdsarealer 
For opplysninger om krav til uteoppholdsarealer vises det til punkt 2.6 i referat fra 
veiledningsmøte. Det er krav om 75 m2 uteoppholdsareal per boenhet. Ifølge forslagsstiller er 
det lagt vekt på gode uteoppholdsarealer på bakkeplan i samsvar med tilbakemeldingene i 
veiledningsmøtet. For rekkehusene er det tenkt private for- og bakhager. 
 
3.4 Grønnstruktur og landskap 
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen. 
Sammenhengende blå og grønn infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 
fortettingsområdene, for å ivareta og legge til rette for naturmangfold, klimatilpasning og 
trivelige uteområder. Byplan opprettholder sin anbefaling om at bebyggelsen avgrenser seg til 
asfalterte/ opparbeidede flater. Det vises til punkt 2.3 i referat fra veiledningsmøtet. 
Forslagsstiller gjør oppmerksom på at det ikke er planlagt bebyggelse innenfor det som er 
avsatt til grønnstruktur i hverken KPA eller gjeldende eldre reguleringsplan. Deler av foreslått 
bybebyggelse mot Nattlandsvegen strekker seg utenfor eksisterende asfaltert/opparbeidet 
område for å skjerme grøntareal/grønnstruktur for støy. 
 
Bymiljøetaten skriver dette om grønnstruktur i sin forhåndsuttalelse 23.03.2021 «det som er 
vist som grønnstruktur i KPA, forutsettes å bli bevart slik det er i dag. Vi ser positivt på at noe 
av skogen i Ytre fortettingssone også blir bevart – slik vi tolker de presenterte tegningene». 
 
Bymiljøetaten skriver følgende om gangforbindelser  
Når det gjelder mulig tilrettelegging av gangforbindelse, minner vi om at kun enkel og 
naturvennlig tilrettelegging er tillatt innenfor grønnstruktur (jf. KPA2018 § 29.2). 
Bymiljøetaten ser positivt på at det opprettes en gangforbindelse i planområdets nordøstlige 
del (mellom Kolstibotn og Nattlandsveien), men en slik gangforbindelse skal ikke ligge 
nærmere enn 20 meter fra vassdraget (jf. KPA2018 § 6.1.1) og heller ikke innenfor området 
som er vist som grønnstruktur i KPA – dette for å bevare mest mulig av naturkvalitetene som 
hører til vassdraget og dets kantvegetasjon. 
 
Forslagsstiller har et ønske om parkmessig opparbeiding av grøntområdet langs elven slik at 
det kan legges til rette for økt bruk. Prosjektet kan på denne måten gi noe tilbake til 
nærmiljøet. I etterkant av oppstartsmøtet ba Byplan Bymiljøetaten om å redegjøre for hvordan 
snarveisforbindelse mellom Kolstibotn og Nattlandsveien kan løses i praksis når gangveien 
ikke kan legges nærmere enn 20 meter fra vassdraget. 
 



Bergen kommune.    Saksnr. 202104412/18 

 
Side 6 av 14 

Bymiljøetaten svarte følgende 09.04.2021: «Innenfor grønnstrukturformålet kan det gjøres 
enkel og naturvennlig tilrettelegging. Det kan f.eks. være gruset sti, benker og forsiktig 
tynning. Hvis gangforbindelsen skal utføres med fast dekke, skal denne legges utenfor arealet 
regulert til grønnstruktur og bør legges 20 meter fra vassdraget. Ved utformingen av 
gangvegen bør det jobbes med, og ikke imot terrenget for å tilstrebe minst mulig inngrep».  
 
Forslagstiller anbefales å ha kontakt med Bymiljøetaten for å få til en gangveiforbindelse som 
innordner seg grønnstruktur og elv/bekk.  Byplans foreløpige vurdering er at grønnstruktur og 
gangveg bør reguleres til eierform offentlig for å sikre allmennhetens tilgang.  
 
3.4.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. En naturmangfolds-
vurdering bør fortrinnsvis baseres på en befaring, og da i sommerhalvåret. Både fauna og 
flora må vurderes. Eventuelt truede planter og dyr må registreres. Bymiljøetaten minner om 
Forskrift om fremmede organismer, kap. 5. 
 
3.5 Samferdsel, mobilitet og parkering 
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal 
prioriteres. Det vises til pkt. 2.9 Trafikk og samferdsel i referat fra veiledningsmøtet. Avsnittet 
omfatter også parkering. Ifølge plankonsulent legges det opp til parkering under bakken med 
innkjøring fra Kolstibotn, slik at det ikke blir biltrafikk inn i selve gårdsrommet. 
 
Statens vegvesen (SVV) ga sin foreløpige uttalelse til oppstartmøtet 23.03.2021:  

 «Området rundt bensinstasjonen er uoversiktlig trafikalt og det må skje en   
     opprydning med tanker på trafikksikkerhet, spesielt for gående og syklende. 

 Trygge ganglinjer til nærmeste kollektivholdeplass må vises.  
 Nattlandsveien er ulykkesutsatt spesielt for syklister, det er viktig at dette blir   

     hensyntatt.  
 Nattlandsveien er fylkesveg, vi legger til grunn at arbeidet med trafikksikkerhet blir  

    gjort i samarbeid med Vestland fylkeskommune som rette vegmyndighet.  
 Skoleveg må utredes/kommenteres.  
 For å støtte oppunder målene om nullvekst i privatbiltrafikken må området  

    planlegges med lav parkeringsdekning og særdeles gode forhold for gående og    
    syklende.  

 Støy må utredes». 
 
Vestland fylkeskommune (VLFK) oppsummerer temaet mobilitet slik i en foreløpig uttalelse 
22.03.2021:  

  Fylkeskommunen ved avdeling for infrastruktur og veg vil ikkje opne for meir  
     biltrafikk direkte ut i fylkesvegen. Planområdet må derfor ha ei alternativ tilkomst.  
     Det kan opnast for at gåande og syklande har tilkomst til fylkesveg. 

 Fylkeskommunen ved avdeling for infrastruktur og veg kan ikkje akseptere  
     plassering av bustadbygg som vist i skisse tilsendt oss frå plan- og bygningsetaten.  
    Bygga er plassert for nært fylkesvegen. 

 Det må utarbeidast ei trafikkanalyse som viser korleis gåande og syklande blir  
    ivaretatt i planarbeidet. Det må og visast kor alternativ tilkomst skal vere og 
    korleis ein kan sanere avkøyrsler. 

 Planarbeidet må vise korleis dei vil sikre gang- og sykkeltilkomst til fylkesvegen,     
    slik at det blir raskare å gå og sykle enn å køyre. Låg parkeringsdekning vil også vere ein    
    føresetnad i eit slikt sentralt område, jf. krav om nullvekstmålet i Miljøløftet. 
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Fylkeskommunen er i tidlig fase med å vurdere utbedringer av Nattlandsveien, herunder 
sykkelveg eller utbedring av eksisterende sykkelfelt. Det er derfor behov for byggegrense fra 
midtlinje fylkesveg på 15–20 meter. Foreslått planavgrensning må argumenteres for i 
planarbeidet. Utforming, høydeforskjeller og foreslåtte formål/arealbruk vil spille inn i 
fylkeskommunens vurdering.  
 
Byplan anbefaler at det reguleres samme løsning for kryss mellom fylkesveg og kommunal 
veg, i dette planarbeidet og i pågående planarbeidet Nattlandsfjellet (arealplan-ID 66470000). 
Byplan ber om at fylkeskommunen gir tilbakemelding om hvor stor del av Nattlandsveien 
som bør være med i planområdet, herunder om den planavgrensning som er vist i 
planforslaget for Nattlandsfjellet er tilstrekkelig.  
 
Forslagstiller opplyste etter møtet at SVV bestilte rapport fra Norconsult i 2018 knyttet til 
trafikksikkerhetstiltak og utbedringer av Nattlandsveien. Rapporten konkluderte med 
«Alternativ C» i krysset Nattlandsveien/Nattlandsfjellet i 2019. Plan 66470000 har forholdt 
seg til dette alternativet, og regulert krysset utfra de gjeldende premisser i Alternativ C. 
Plankonsulent avventer tilbakemelding for hvor langt nord langs Nattlandsveien plangrensen 
skal gå, for å sikre kontinuitet i planarbeidet med gang og sykkelvei.  
 
Bymiljøetaten skriver dette om mobilitet i foreløpig uttalelse 23.03.2021:  

 Krysset mellom privat vei Kolstibotn og kommunal vei Nattlandsfjellet i sør-øst må 
 inkluderes i foreslått planområde (jf. figur 1). Det blir i denne sammenheng vist til 
 tilsvarende kommentar til veiledningsmøtet.  

 Det planlegges med mange boenheter samtidig som nevnte veikryss er uoversiktlig 
 og udefinert, og bør utbedres. Aktuelle håndbøker må følges for å bedre siktforhold 
 og trafikksikkerhet. Frisiktsoner skal ligge innenfor plangrensen.  

 Plangrensen bør utvides til å omfatte avkjørselen i nord-øst (11/303) slik at ikke 
 myke trafikanter ledes ut i veibanen (jf. figur 2).  

 Kolstibotn bør utbedres til å følge gjeldende krav i henhold til Statens vegvesens 
 håndbøker N100 Veg- og gateutforming 

 

     
Fig 1 Kryss i sør-øst                  Fig 2. Kryss i nord-øst 
 
I dialog med VLFK, Bymiljøetaten og GIS-avdelingen er det i etterkant av møtet utarbeidet et 
forslag til plangrense, se vedlegg A. Plangrensen omfatter planID 30120000. GIS-avdelingen 
ber om at denne eldre planen oppheves gjennom planarbeidet, inkludert de områder som 
ligger utenfor planområdet. Sistnevnte ved eget kartvedlegg. Opphevingen må varsles ved 
varsel om oppstart av planarbeidet, og må fremgå av senere planbeskrivelse og fagnotat.  
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VLFK påpekte i sin uttalelse 22.03.21 at det ville være en fordel at Kolstibotn ble kommunal 
vei. Byplan ba derfor Bymiljøetaten om en tilleggsuttalelse, som ble mottatt 07.04.2021.  
 
Bymiljøetaten skriver dette 07.04.2021:  
Om den private vegen skal bli regulert til offentlig må en regulere inn en snuhammer på 
enden av vegen. Vegen og fortau må også etableres slik det vart uttalt i uttalen fra 
Bymiljøetaten datert 23.03.2021, der en utbedrer de til å følge gjeldende krav i henhold til 
Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming og Vegnorm for Bergen kommune. 
Herav må en etablere snuhammer, en må øke områdeavgrensningen til gnr. 11 bnr. 303 for å 
utbedre veg og fortau. Påpeker at fortau skal forlenges for å ikke lede myke trafikanter ut i 
vegen slik dagen situasjon gjør.  
 
Viser til uttale gitt på dette punktet: «Slik områdeavgrensningen viser, følger den dagens 
situasjon for fortau i privat veg Kolstibotn. Avgrensningen bør utvides til avkjørsel nord-øst 
(gnr. 11 bnr. 303) for å ikke lede myke trafikanter ut i vegbanen og sikre en sikker tilkomst til 
området for myke trafikanter. Kolstibotn er en smal veg og med et smal fortau. Vegen bør 
utbedres til å følge gjeldende krav i henhold til Statens vegvesens håndbøker N100 Veg- og 
gateutforming».   
  
Om det ikke er mulig å få til en akseptabel snuhammer må vegen forbli privat. 
 
Etter Byplan vurdering bør Kolstibotn fortsatt være klassifisert til privat vei siden det kan bli 
vanskelig å få regulert en snuhammer uten å berøre privat eiendom. 
 
Bymiljøetatens skriver videre 07.04.21:  
Videre ønsker vi noe større planavgrense enn hva VLFK viser til i uttalen. Dette for å få med 
krysset mellom privat veg Kolstibotn og kommunal veg Nattlandsfjellet. Som vi uttalte oss om 
er dette et vegkryss som er udefinert, det er et uoversiktlig kryss på grunn av at det har mange 
tilkomstveger på kort avstand og det bør utbedres for å sikre trafikksikkerheten i området. 
Vegkryss og veg skal følge gjeldende krav i henhold til Statens vegvesens håndbøker N100 
Veg- og gateutforming, V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss og Vegnorm for 
Bergen kommune.   
 
Videre støtter vi uttalen til VLFK der de ønsker å minimere avkjørselspunkter til fylkesveg 
Nattlandsveien. Dette gjør området mer trafikksikkert for gående og syklende som de nevner. 
 
Vedrørende tilkomst til området viste forslagstiller bruk av privat veg, og vi tenker dette 
fortsatt den mest trafikksikre løsningen og de får som VLFK påpeker «en samlet tilkomstveg 
til det nye boligområdet, samt det er eksisterende tilknytting til denne tilkomstvegen, 
Kolstibotn». Det bør kun reguleres en tilkomstveg til området.  
 
Byplan stiller seg bak Bymiljøetatens vurdering. 
 
3.6 Barn og unge 
3.6.1 Skole og barnehage 
Skolekapasitet, barnehagedekning og skolevei skal vurderes.  
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.06.2016. 
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 
 
Det vises til opplysninger om skole- og barnehagekapasitet i referat fra veiledningsmøtet pkt. 
2.11. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/skolebruksplan-for-bergen-kommune
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/planer-i-kommunen/informasjon-om-enkeltplaner/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/barnehagebruksplan-for-bergen-kommune
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3.6.2 Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser skal ivaretas og kommenteres. 
Det er ikke behov for å gjennomføre en barnetråkkregistrering, men det må gjennomføres et 
barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i Bergen bystyre 20.04.2016. 
For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 
 
3.7 Kulturminner og kulturmiljø 
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas, og konsekvenser 
for eventuelle kulturminner skal vurderes. Kulturminnestrategien Identitet med særpreg skal 
legges til grunn.  
 
Det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon som skal være forelagt Byantikvaren for 
uttalelse før planforslaget sendes til 1. gangs behandling.  
 
Byantikvaren innspill blir gjengitt i pkt. 2.2 i referat fra veiledningsmøtet, blant annet: 
«Basert på en høyst overfladisk og foreløpig undersøkelse, kan det se ut til at eksisterende 
bebyggelse ikke har så høy arkitektonisk verdi at vi vil motsette oss en transformasjon av 
denne eiendommen». 
 
I etterkant av veiledningsmøtet har byantikvaren gått noe grundigere inn i saken. I sin 
uttalelse 22.03.21 skriver byantikvaren:  
 
«I tillegg vil vi opplyse om at bygningen på eiendommen er markert i kulturmiljøkartet. 
Bygget er bygget i 1964 av forsvaret. Vi ber om at det blir undersøkt om bygningen har hatt 
betydning som «kaldkrig anlegg». Vi oppfordrer forslagstiller til å ta kontakt med 
Forsvarsbygg for å høre om de har informasjon som kan belyse bruken og avklare eventuelle 
verneverdier». 
 
Byantikvaren vil sannsynligvis ikke motsette seg rivning av eksisterende bebyggelse, men må 
ha et bedre grunnlag for å kunne gjøre en endelig vurdering.  
 
Etter plankonsulents vurdering vil rivning av eksisterende bebyggelse og oppføring av ny, 
tilføre bedre kvaliteter til nærområdet og ny bebyggelse vil i større grad være i samsvar med 
KDP Landås. Arkitektonisk uttrykk på eksisterende bebyggelse er endret over tid, og har 
ifølge plankonsulent ikke lengre den historiske verdien som den en gang hadde. 
 
Det er utarbeidet kulturminnerapport, plankonsulent sendte et utkast til Byplan og til 
Byantikvaren i etterkant av møtet. Byantikvaren opplyste at en foreløpig gjennomgang tyder 
på at rapporten ikke svarer ut hva Forsvaret brukte bygningene til, for eksempel om 
hovedbygningen var en del av et større militært anlegg. Forslagstiller har i etterkant av møtet 
opplyst at det fra Forsvarsbygg side ikke er mer informasjon om byggene enn det som 
kommer frem av kulturminnerapporten. En presisering av dette vil tydeliggjøres i oppdatert 
kulturminnerapport. Luftforsvaret er kontaktet angående informasjon om bebyggelsen, men 
det avventes fremdeles svar. Kulturminnerapporten vil oppdateres etter luftforsvarets 
tilbakemelding når den kommer, og videresendes til Byplan og Byantikvaren.  
 
Ettersom at bensinstasjon, Nattlandsveien 152, ikke er nevnt i veiledningsmøtet, ikke del av 
tiltaket eller del av eiendommen Nattlandsveien 150 er denne ikke tatt med i 
kulturminnerapporten. Byantikvaren har i epost av 22.04.2021 følgende kommentar til saken:  
 

https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=74369&d=&day=92&u=BEBY&y=20.04.2016
http://www.barnetrakk.no/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/kulturminnestrategien
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«Så lenge det ikke legges opp til endringer av bruk eller bygningsmasse gjennom 
planarbeidet trenger konsulentene ikke ta med bensinstasjonen». 
 
3.8 Risiko og sårbarhet 
Det må utarbeides analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. Det vises ellers til pkt. 2.10 i referat fra veiledningsmøtet.  
 
3.9 Levekår og folkehelse 
Det skal redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 
folkehelse og levekår. 
 
Det skal redegjøres for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng med 
omgivelsene. 
 
3.10 Sjø og vassdrag 
Bymiljøetaten skriver i sin forhåndsuttalelse 23.03.2021: 
«I Ytre fortettingssone skal det ikke utføres tiltak (jf. PBL § 1-6) nærmere enn 20 meter fra 
vassdrag (jf. KPA2018 § 6.1.1). Vi ber om at denne 20-metersgrensen følges i den videre 
planprosessen». 
 
3.11 Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering 
Overvann skal håndteres lokalt. Det må utarbeides VA-rammeplan. VA-rammeplanen skal 
være komplett og det skal foreligge positive uttalelse fra VA-etaten før planforslaget sendes 
til 1. gangs behandling. Vedlagt følger VA-kart som er mottatt fra VA-etaten, jf. vedlegg B.  
 
3.12 Renovasjon 
Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og i minst mulig grad 
beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom. Fremtidsrettete, nedgravde 
renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i samarbeid med firma med 
renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, i henhold 
til kravspesifikasjonen. I dokumenter til veiledningsmøtet ble det foreslått at renovasjonsbil 
skulle kjøre gjennom området, fra Kolstibotn til Nattlandsveien, et forslag som berørte 
uttaleparter ikke støtter. Det vises også til pkt. 2.9 i referat fra veiledningsmøtet. 
Plankonsulenten har nå gått bort fra denne løsningen og legger opp til at renovasjonsbil skal 
snu på egen eiendom.   Forslagsstiller anbefales å ha en dialog med både BIR og 
Bymiljøetaten tidlig i prosessen for å finne frem til den beste løsningen.   
 
For boligområder og kombinasjonsbygg: 
Det skal redegjøres for avfallshåndtering gjennom utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan 
(RTP) basert på BIRs veileder. Det anbefales tidlig dialog med BIR, og at RTP sendes til 
uttale hos BIR før 1. gangs behandling.  
 
Bymiljøetaten skriver i sin forhåndsuttalelse 23.03.2021 at renovasjon må planlegges i tidlig 
fase for å sikre tilstrekkelig areal samt en god og sikker løsning. Det vises til tidligere 
kommentarer til veiledningsmøtet: 
 
"Utkjøring for renovasjon i Nattlandsveien må avklares med Vestland fylkeskommune. Vi er 
kjent med at fylkeskommunene vurderer trafikksikringstiltak for syklister på strekningen, som 
kan innebære endrede avkjørselsforhold. Slik gjennomkjøring for renovasjon er planlagt kan 
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det også åpne for gjennomkjøring av andre kjøretøy direkte til Nattlandsveien, noe som ikke 
er ønskelig". 
 
Renovasjonsløsning er, slik vi forstår det, ikke vist. Utbyggingen er fortsatt såpass omfattende 
at utbygger bør tidlig planlegge for en god renovasjonsløsning».  
  
3.13 Energi og klima 
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere 
energibruk og klimagassutslipp. 
 
Det skal utarbeides klimagassberegning i henhold til kommunens veileder for 
klimagassberegninger. Ved valg mellom rivning og bevaring skal det utarbeides to helhetlige 
klimagassberegninger før 1. gangs behandling. En beregning som viser alternativ med bevare 
og rehabilitere bebyggelsen, og en beregning som viser rivning av eksisterende bebyggelse og 
nybygg. Beregningene skal sammenlignes, og det må redegjøres for hvilke vurderinger som er 
gjort med tanke på bevaring av bygg. Klimagassberegningene skal oppdateres før 
sluttbehandling ved endringer. 
 
Klimaetaten viser til overnevnte i sin forhåndsuttalelse 22.03.2021, og ber videre om at: 
«det blir presisert at det er (KPA) §18.4 punkt 3. valg mellom riving og bevaring 
klimagassberegningen som skal utføres for planen». 
 
Byplan orienterte forslagsstiller 08.03.2021 om at oppdatert veileder tilsier at innledende 
klimagassregnskap skal være en del av planinitiativet til oppstartsmøtet. Forslagsstiller svarte 
10.03.2021 at «Sweco er engasjert mtp. klimagassberegning, men kan dessverre ikke 
garantere at dette arbeidet er ferdig utført innen oppstartsmøtet». Byplan ga tilbakemelding 
om at klimagassregnskap må utarbeides før varsel om planoppstart. Etter møtet har 
forslagstiller etterspurt informasjon om hva som kreves ved klimagassberegninger. Byplan 
svarte i epost av 21.04.2021. Der vises til dok. 23. 
 
3.14 Terrenginngrep og massebalanse 
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer, 
fyllinger og murer. 
 
Massebalansen skal dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for behandling 
og trafikksikker transport. 
 
I dette tilfelle kan det være forurenset grunn. Forholdet må undersøkes og forurensede 
overskuddsmasser må kjøres til egnet deponi.  
 
4. MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 
 
5. RAPPORTER OG UTREDNINGER 
5.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 
 

Tema/dokument Ansvarlig Krav/veiledning 
Renovasjonsteknisk plan 
(RTP) 

Forslagsstiller BIRs veileder 
Kommunens kravspesifikasjon 

ROS-analyse Forslagsstiller Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 

https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
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(DSB) 
NS 5814 Krav til risikovurderinger 
Kommunens kravspesifikasjon 

Kulturminnedokumentasjon Forslagsstiller Byantikvarens veileder 
Kommunens kravspesifikasjon 

VA-rammeplan Forslagsstiller VA-etatens nettside 
Kommunens kravspesifikasjon 

Klimagassberegning Forslagsstiller Veileder for klimagassberegninger 

Støyanalyse Forslagsstiller  
Trafikkanalyse og 
parkeringsplan 

Forslagsstiller  

Mobilitetsplan Forslagsstiller  
 
Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 
 
5.2 Konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. Det vises til 
forslagsstillers redegjørelse i sitt planinitiativ side 13 (dok. 1)  
 

 
6. REGULERINGSBESTEMMELSER 
6.1 Rekkefølgekrav 
Må påregnes, jf. for eksempel: 

 Etter innspill fra berørte veimyndigheter. 
 Etablering av snarveiforbindelse/gangvei sikres for allmenhetens bruk ved at 

 gjerdet åpnes ved Nattlandsveien og at eventuelle høydeforskjeller mot 
 Nattlandsveien løses.  

 Det er mulighet for forurenset grunn/masser og det må forventes at det stilles   
     rekkefølgekrav om grunnundersøkelser. 

 
Listen er ikke uttømmende. Det kan forventes flere rekkefølgekrav 
 
6.2 Utbyggingsavtaler 
Kan være aktuelt, jf. eventuelle rekkefølgekrav som vil komme om vei, fortau el 
 
7. KART OG PLANAVGRENSNING 
7.1 Planavgrensning 
Byplan har laget et forslag til plangrense basert på innspillene fra ulike uttaleparter som følger 
som vedlegg A.  
 
7.2 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell: 
Årstad, Gnr. 161, Bnr.1032 mfl, Nattlandsveien. 
 
7.3 Eiendomsforhold 
Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 
fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 
arbeidet. Det er ikke registrert usikre eiendomsgrenser i området. 
 
 
 

https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere/veileder-kulturminnedokumentasjon
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/vann-og-avlop/arbeid-pa-vannog-avlopsnett/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
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8. KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 Avklare offentlig og privat vei. 
 Avklare byggegrense og plangrense 
 Avklare hvor gangveiforbindelse skal gå 

 
Partene er ikke enige om følgende:  
Plankonsulenten ser det som hensiktsmessig å legge ny bebyggelse utenfor dagens asfalterte 
flate, for å oppnå gode støyforhold for offentlig og felles uteoppholdsareal bakom bebyggelse. 
Det er ikke planlagt ny bebyggelse innenfor regulert grønnstruktur i KPA og gjeldende plan, 
eller innenfor 20 meter hensynssone til vassdrag.  
Plankonsulenten er i utgangspunktet uenig i byggehøyder på 4 boligetasjer, dette ses nærmere 
på videre i planprosessen.  
 
8.1 Avtalte oppfølgings- og avklaringspunkter 
Oppgave/tema                      Ansvarlig Frist 
Planavgrensning Byplan i dialog med VLFK 

og Bymiljøetaten 
     Snarest 

Eventuelt oppdatere 
kulturminnerapport    
 

Plankonsulent Snarest 
 

Møte med Bymiljøetaten om 
grønnstruktur og gangveg i 
nord 

Plankonsulent Før utarbeiding av 
planforslag/plangrep 

 
 
8.2 Fremdrift 
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 

Oppgave Ansvarlig Frist Krav/veiledning 
Kunngjøring 
planoppstart 

Forslagsstiller 6 md. etter 
oppstartsmøtet 

Veileder private planforslag  

Innsending av 
merknader 

Forslagsstiller 2 uker etter 
merknadsfrist 

Veileder private planforslag  

Arbeidsmøter Forslagsstiller 
bestiller 

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

Innlevering 1. gangs 
behandling 

Forslagsstiller 1 år etter 
oppstartsmøtet 

Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling Plan- og 
bygningsetaten 

12 ukers 
behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

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

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/kunngjoring-av-oppstart
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/arbeidsmote
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/arbeidsmote
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Kart- og plangrunnlag Kommunens reguleringsplaner er tilgjengelige i digitalt planregister: 

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

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

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

Krav til framdrift 
 

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

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

__________________________________________________________________________________ 
 
Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 106, eller e-post 
RitaDora.Olsen@bergen.kommune.no 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202104412. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
Rita Dora Olsen - saksbehandler 
 
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
 
Kopi: Tag Arkitekter AS  Avd Bergen, Nøstegaten 44, 5011 BERGEN 

Natlandsveien 150 AS, Nattlandsveien 150, 5094 BERGEN 
  

 
Vedlegg: 

A. Forslag til planavgrensning 
B. Kart VA-ledninger  

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/innsending-av-forslag-til-planprogram
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-18-419/filer
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
mailto:RitaDora.Olsen@bergen.kommune.no
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