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1. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 
 
Boligformål i form av blokkbebyggelse langs skrent og punkthus på kaiareal. Eksisterende 
sjøkabellager planlegges endret fra næring (sjøkabellager) til bolig. 
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Illustrasjon av foreslått disponering av planområdet 
 
 
2. PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
 

 Arealformål 
Transformasjon fra industri/lager/kai til boligformål med tilhørende uteoppholdsarealer og 
fellesarealer. 
 
Planinitiativet er drøftet i etatens ledergruppe.  
 
Oppstart/videre planarbeid kan anbefales.  
Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid:  

• Adkomst til planområdet skal løses tidlig i planprosessen.  
• Kulturmiljø med bygninger som tidligere ble brukt til sjøkabellager, bør fortrinnsvis benyttes til formål 

som gjør at bygget opprettholder sin autentisitet i størst mulig grad. 
•  Allmennhetens adkomst til offentlig grøntområde/friområde vektlegges særskilt. Kai-arealene skal ikke 

privatiseres.  
• To naustetomter tas med i planområdet (i tråd med Dolvik - Hope).  
• Høyder skal tilpasset eksisterende skrent. Punkthus på kai må utgå.  
• Kvalitet på uteoppholdsareal må vektlegges ved utforming og plassering av parkering  

 
 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. 
 
Byarkitekten uttalte i møtet at punkthuset bør utgå, og at det i videre planarbeid bør sees på 
ulike bygningstypologier før en lander på et konkret utbyggingsmønster. Byarkitekten la 
videre vekt på: 

• Planforslaget forholder seg til Arkitektur+, Bergen kommunes Arkitekturstrategi 
• Forslaget viser samspill mellom by og natur og fjernvirkning 

 
Byplan anbefalte møte med Byarkitekten i konseptfasen. Forslagstiller/plankonsulent 
henvender seg til Byarkitekten for bestilling av møte, der Byplan blir invitert til møtet. 
 

2.2.1 Bebyggelsesstruktur 
Skisser mottatt i forkant av møtet viser tre boligblokker som plasseres mot fjellskrent, og et 
punkthus (blokk) på kaifronten ved siden av det verneverdige kabellageret. Tilbygget til 
kabellageret planlegges revet.  

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien
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Deler av kaiarealet som vender mot sør/vest er regulert til grøntområde i område- 
reguleringsplan for Søreide sentrum Plan-ID 60020000. Den 16.06.2021 er det vedtatt 
reguleringsplan for Dolvik - Hope, Marina (klagefristen ikke utløpt) Plan-ID 60200000.  
 

2.2.2 Byggehøyder og grad av utnytting 
Det planlegges byggehøyder på 4 til 7 etasjer inklusiv synlig parkeringsetasje. Det er ikke tatt 
endelig stilling til utforming av parkeringsetasjen.  
 
Planinitiativet er presentert i etatens seksjonsmøte og Planforum. Det ble påpekt at bygg med 
inntil 7 etasjer ble vurdert for å være for høyt. Dette sett mot områdekarakteren, samt 
bebyggelsen bak. Fjellskrenten er omtrent 10 meter og deretter skråner terrenget mot 
eneboligbebyggelsen. Plassering og høyde bør føre til minst mulige ulemper for naboene mot 
nord. Bygningene bør utformes som gjennomgående leiligheter der kontakt med bakkenivå og 
uteoppholdsarelaer skal vektlegges.  
 

2.2.3 Byrom og møteplasser 
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og 
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 
 
Bymiljøetatens innspill til Byrom og friluftsliv: 
ihht. Nasjonalt strandsonevern og Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjø (2011) er en overordnet målsetning å sikre strandsonen med de nære 
sjøarealer for allmennhetens praktisering av friluftsliv, hensynet til natur- og kulturmiljø, 
landskap og andre allmenne interesser. Det er derfor viktig å sikre allmennhetens tilgang til 
sjø. Bryggekanten skal holdes fri for bebyggelse. 
 
Det er viktig at det settes av tilstrekkelig areal til å sikre både gangforbindelser og utforming 
av gode kantsoner mellom bygg og sjø. Det må legges stor vekt på finne gode løsninger for 
overgangen mellom offentlig ferdsels- og oppholdsareal og privat/felles uteoppholdsareal. Vi 
stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig areal til at det kan oppføres et nytt bygg ved siden 
kabellageret og samtidig ivareta disse forholdene. 
 
Bymiljøetaten anbefaler beplantning og grøntdrag mot friområdet. Vi anbefaler at det brukes 
stedegen og insektsvennlig vegetasjon, da særlig med tanke på pollinatorer slik som humler 
og bier. 
 
Det bør vurderes om første etasje i kabellageret kan få et innhold som henvender seg til 
allmennheten, ikke bare for boligene.  
 
I hht. områderegulering for Søreide sentrum skal friområdet tilrettelegges for opphold på land 
og bading og andre friluftsaktiviteter i sjø.  
Generelt må det legges til rette for variert utforming av de sjønære arealene med blant annet 
mulighet for direkte sjøkontakt. Prinsipper fra Sjøfrontstrategien kan være veiledende for 
planleggingen av arealene.  
 
Positivt at det er intensjon om å oppnå god terrengtilpasning og sømløse overganger til 
eksisterende terreng. Dette må følges opp i planprosessen. 
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Skisse av foreløpig foreslått bebyggelse 
 

 Bokvalitet og uteoppholdsarealer 
Bokvalitet, felles og private uteoppholdsarealer med gode solforhold og areal for samhandling 
og lek skal prioriteres ved utforming av planforslag. Planområdet vender mot sør-øst, med 
regulert grøntområde som vender mot sør-vest. Overgangen mellom felles uteoppholdsarealer 
og friområdet bør vies spesiell oppmerksomhet.  
 

 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. 
 
Beskrivelse og anbefalingskart i Stedsanalysen viser at grøntområdet ønskes tilrettelagt for 
lek/bad, friområde og tilgjengelig sjøfront. Slik det fremgikk i veiledningsmøtet bør 
utforming av arealet gjøres i tett samarbeid med Bymiljøetaten. Det gjelder både 
planleggings- og gjennomføringsfasen. 
 
Areal regulert til grøntformål er relativ knapt og en bør se på om deler av eksisterende bygg 
for tidligere sjøkabellager kan benyttes til fellesbruk. Det gjelder både hovedbygget og 
sidebygget. 
 

2.4.1 Biologisk mangfold 
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven 
 

 Samferdsel, herunder parkering 
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal 
prioriteres. 
 
Stedsanalysen viser viktige målpunkt. Det skal legges vekt på god tilkomst til planområdet for 
myke trafikanter.  
 
Ved innsendelse av planinitiativ er det utarbeidet to løsninger med ulik stigning for adkomst 
med bil. Det ene forslaget viser 10% stigning, mens det andre viser 12,5% stigning på 
adkomstveien fra planområdet frem mot fylkesveien. Foreløpig anbefaling er at forslagstiller 
går videre med alternativ som viser mak 10% stigning. Det vises bl.a. til innspill fra 
Bymiljøeteten.  
 
Det må påregnes at det ny adkomstvei med fortau vil føre til inngrep i privat eiendom langs 
veien.  
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Utklipp av vedtatt plan for Søreide sentrum og dagens situasjon. 
 
Planforslag Plan-ID 60030000 (Søreide sentrum) har regulert fortau langs adkomstvei til 
planområdet. Det er den 16.01.2016 gitt rammetillatelse til nybygg på eiendom 35/701. Det 
vises til utklipp over figur 1.  
 
Bymiljøetans innspill på Mobilitet og trafikk: 
Viser til innspill til veiledningsmøtet. 
 
Kommentarer til vegtegninger og stedsanalyse: 
Det er skissert to alternativer for tilkomstvegen, med ulik stigning. Rent vegteknisk vil 
alternativet med 10% stigning være bedre enn 12,5%. Dette alternativet vil gi vesentlig bedre 
forhold for gående og syklende, og tilgjengelighet for flere til friområdet. Dette vil igjen bidra 
til lavere bilbruk til området. Etter vårt syn vil det være uheldig med brattere tilkomst til et 
offentlig friområde i et lokalsenter. 
 
I vegtegningene er veglinjen flyttet nærmere sjøen enn i områdereguleringsplanen. Vi spør 
derfor om man kan jobbe videre med tegningene, og flytte linjen litt lenger nord. Da kan man 
få en bedre tilpasning til avkjørslene på nordsiden. Dette kan også gi en bedre 
terrengtilpasning mot sjøen. 
 
Snuhammeren i enden av kommunal veg er vist kombinert med renovasjonsløsning, samt at 
fortauet krysser snuhammeren. Vi anser ikke dette for en trafikksikker løsning. Vi viser til 
våre innspill til veiledningsmøtet, der vi ber om at renovasjon skal ligge på privat grunn og 
ikke skape konflikt med gående: 
«Plassering og utforming av renovasjonsløsning må avklares i tidlig fase, og skal ligge på 
privat grunn. Dette gjelder også oppstillingsplass. Det må tilrettelegges for tilfredsstillende 
snumulighet for store kjøretøy for renovasjon. Renovasjonsareal skal ikke skape konflikt for 
gående langs kaiområdet eller langs offentlig gangtilbud.» 
Og videre: 
«Vi ønsker at gangtilkomst til friområdet skal være offentlig tilgjengelig. (…) Det skal være 
en trygg akse å gå på frem til friområdet uten konflikt med biler og renovasjon.» 
 
Tilkomst til friområdet for drift/vedlikehold må avklares i planarbeidet. 
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Vlfk innspill til tema samferdsel: 
Vlfk ba om at det tidlig i planprosessen utarbeides en trafikkanalyse med 20 års framskriving 
av trafikktall. I trafikkanalysen må det må tas høyde for foreslått utbygging i Dolvika, og i 
tillegg pågående planer i området. Dette for å vurdere om vegsystemet vil være robust nok for 
økt trafikk. 
 

 Barn og unge 
2.6.1 Skole og barnehage 

Skolekapasitet, barnehagedekning og skolevei skal vurderes. 
Ytrebygda bydel har tilfredsstillende skolekapasitet. 
Ytrebygda bydel har tilfredsstillende barnehagedekning. 
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. 
 
Vi gjør oppmerksom på at ny skolebruksplan er under utarbeidelse og forventes vedtatt 
snarlig. Søreide skole har kapasitet for 650 elever. I dag er det kapasitet ved skolen. Det er 
under planlegging ny ungdomsskole på Søreide. Planforslaget for ungdomsskolen forventes 
lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av 2021/2022. Det er gåavstand fra planområdet til begge 
skolene.  
 

2.6.2 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. 
 
I planarbeidet skal barn og unges interesser vektlegges. I dag er det relativt få møteplasser på 
Søreide, med unntak Søreide skole og fotballbane ved tidligere Søreide skole, der det nå 
planlegges ny ungdomsskole. Regulering og opparbeidelse av grøntområdet må vektlegge 
barn- og ungers interesser. Det gjelder også overgangen mellom planområdet og det regulerte 
friområdet/grøntområdet i sør/vest.  
 

 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 er utarbeidet kulturminnedokumentasjon for Telenor sin kulturarv (Multiconsult 2016) 
Denne er tilgjengelig på internett, Sjøkabellager i Dolviken - Telenor kulturarv 
Kabellageret vurderes om verneverdig.  «I 1997 ble Dolviken sjøkabellager satt på selskapets 
liste over verneobjekter, hvilket betyr at det litt slitne industribygget skal tas vare på. Og det 
er antikvar Ellen Hole glad for. I 2015 fikk hun i oppdrag av Telenor Kulturarv å vurdere 
objektets tilstand. Hun konkluderte med at sjøkabelhuset ikke bare har lokal betydning, men 
også nasjonal og global verneverdi.» 
 
Foreløpig skisse viser at hovedbygget skal ivaretas (vern gjennom bruk), mens sidebygget 
foreslås revet. Innsendte skisser viser at intensjonen er arealendring fra lager til bolig.  
 
Det skal utarbeides kulturminnedokumentasjon som skal være forelagt Byantikvaren for 
godkjenning før planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn. 
 

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
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
https://telenorkulturarv.no/sjokabellager-dolviken
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Byantikvaren uttale i oppstartsmøtet at de vil vurdere nærmere bruken av bygget. Det er 
opprettet kontakt med Byantikvaren og avholdt et møte. Byantikvaren inviterte til flere møter 
i prosessen.  
 
Byplan anbefaler at eventuell endring av arealformål for sjøkabellageret avklares tidlig i 
planprosessen. Det gjelder også bruken av sidebygget som forslagstiller primært ønsker å rive, 
mens Byantikvaren anbefaler at bygget opprettholdes og får annen bruk, fortrinnsvis 
fellesbruk for området. Byantikvaren er enig med Byarkitekten og Byplan om at punkthuset 
vist på mottatte skisser i forkant av oppstartsmøtet bør utgå. Samtidig la de vekt på at det i 
planarbeidet ble tatt stilling til hva kaiområdene anbefales brukt til.  
 

 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 må påregnes at det er forurenset grunn innen planområdet grunnet tidligere virksomheter. 
Kabellagring er en mulig kilde til forurensning (oljelekkasje fra en kabel). Grunnforhold skal 
undersøkes for forurenset grunn og nødvendige tiltak skal sikres i bestemmelsene. 
 

 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. 
 
Generelt mangler Dolvika i dag fellesareana og områder til fellesbruk for beboerne i 
nærområdet. I det siste er det regulert og utbygget flere boligprosjekter i nærheten av 
planområdet. Det er også derfor særlig viktig at kaiarealene og ferdselslinjer frem mot det 
regulerte friområde får en åpen allmenn tilgang og karakter. Det bør også derfor undersøkes 
om hele eller deler av sjøkabellageret kan benyttes til fellesfunksjoner. Dette er påpekt fra 
Byplan, Bymiljøetaten, Byarkitekten og Byantikvaren.  
 

 Sjø og vassdrag 
Den 16.06.2021 er det vedtatt reguleringsplan for Dolvik - Hope, Marina (klagefristen ikke 
utløpt) Plan-ID 60200000. Planarbeidet må ta hensyn til og tilpasse seg denne 
reguleringsplanen. 

    
Sjøarealene er regulert i nylig vedtatt plan Dolvik, Hope, Marina boligområde og skal videreføres i 
planforslaget 
 



Bergen kommune.    Saksnr. 202122368/3 

 
Side 8 av 12 

 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. 
 
I forbindelse med planforslag for Søreide ungdomsskole er det utarbeidet overordnet VA-
rammeplan for Dolvika. Byplan anbefaler at forslagstiller/plankonsulent tar så snart som 
mulig kontakt med VA-etaten i forbindelse med utarbeidelse av VA-rammeplan.  
 

 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. 
 
Det anbefales tidlig dialog med BIR, og at RTP sendes til uttale hos BIR før 1. gangs 
behandling.  
 
Bymiljøetatens innspill til tema renovasjon:  
Utbygger må utarbeide RTP basert på RTV fra BIR. Renovasjonsløsningen skal være 
trafikksikker og ikke beslaglegge attraktivt uteareal. 
 

 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 riving 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. 
 

 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. 
 

 Gjennomføring 
Det er flere bestemmelser i naboplanen Naustdalen Plan-ID 65640000 som forslagstiller/ 
plankonsulent bør gjøre seg kjent med. Det gjelder særlig rekkefølgekrav på adkomstveien. 
Det er usikkert hvilken plan først blir gjennomført slik at rekkefølgekrav vedrørende 
infrastrukturtiltak også skal sikrest i denne planen.   
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Utklipp av adkomstløsning for Nausttdalen, Plan-ID 65640000 
 
Bymiljøetatens innspill på gjennomføring  

• Friområdet FR1 i områdereguleringsplanen må sikres en trygg offentlig adkomst   
gjennom planområdet, foretrukket løsning er langs kaikanten i front av bebyggelsen.  

• Områdeplanens rekkefølgekrav for boliger slik de fremgår av gjeldende bestemmelser 
§ 2.2.1 må videreføres mht. «sikring og opparbeidelse» v FR1, FR2, G7 (offentlig 
del), G8, G9 og nærmiljøanlegg 1 og 2. 

• Områdeplanens rekkefølgekrav for L/K1 må videreføres: «Utbedring av atkomstveg 
V5 til tilstrekkelig standard inkludert fortau». 

 
3. MEDVIRKNING 
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 
 
4. RAPPORTER OG UTREDNINGER 

 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 
 

Tema/dokument Ansvarlig Krav/veiledning 
Stedsanalyse Forslagsstiller Veileder for innledende stedsanalyse  

Utført ved anmodning om oppstartsmøte 
Renovasjonsteknisk plan 
(RTP) 

Forslagsstiller BIRs veileder 
Kommunens kravspesifikasjon 

ROS-analyse Forslagsstiller Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging 
(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 
Trafkkanalyse Forslagstiller  
Mobilitetsplan Forslagstiller  
Arkitektur+ Forslagstiller Svare ut  

 
Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 
 

 Konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kommuneplanens-arealdel-2018/veiledere
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planlegging-av-nytt-renovasjonsanlegg/renovasjonsteknisk-veileder/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/samfunnssikkerhet-i-kommunenes-arealplanlegging/
https://www.bergen.kommune.no/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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5. REGULERINGSBESTEMMELSER 
 Rekkefølgekrav 

Det må påregnes rekkefølekrav i bestemmelser. 
 
6. KART OG PLANAVGRENSNING 

 Planavgrensning 
Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid kunngjøres 
og varsles. 
 
Plangrensen må ta med seg to ubebygde naustetomter, jfr. tilbakemelding og veideningsmøtet 
i april 2021, og i oppstartsmøtet. 
 

 
 

 Planbetegnelse 
Følgende planbetegnelse skal benyttes på alt planmateriell: 
Ytrebygda, gnr. 35 bnr. 199 mfl. Dolvika 
 

 Kartgrunnlag 
Tilbakemelding GIS i forkant av oppstartsmøtet. 
«Når jeg legger forslag til planavgrening oppå vår nyeste mottatte sos-fil for plan 65640000, 
så ser jeg at der er noen avvik. Jeg vil anbefale at man utvider plangrensen slik at arealene 
innenfor punkt 1 og 2 medfølger. Punkt 3 viser en kraftig overlapp med boligformålet i 
planen, men en innskrenking trenger nødvendigvis ikke komme før man har full oversikt over 
hvilke arealer man faktisk kommer til å berøre (innsending til 1.gangsbehandling).  Obs på at 
planen ikke er endelig vedtatt ennå, men er oversendt byrådsavdelingen for 2. 
gangsbehandling.  
 

 
Jeg vedlegger sist mottatte sosi-fil, slik at forslagsstiller har mulighet til å tilpasse seg. Utover 
dette virker grensen ok. 
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Jeg legger plangrensen inn i kartbasen i dag, slik at den skal være tilgjengelig for deg i VisGI 
på mandag.» 
 

 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. 
 
7. KONKLUSJON 
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

• Trafikkanalysen vil være avgjørende for utbyggingsomfanget  
• Veiløsning og renovasjon skal arbeides videre med 
• Punkthuset slik fremstilt ved oppstartsmøtet utgår 

 
Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få den forelagt for bystyret 
for endelig avgjørelse, jf. pbl §§ 12-3 og 12-8. 
 

 
8. FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

 Avtalte oppfølgings- og avklaringspunkter 
 Oppgave/tema Ansvarlig Frist 
A Møter med Byantikvar og Byarkitekt Forslagsstiller Før konsept og 

utbyggingsomfang 
blir fastlagt 

    
    

 
 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 

 
 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 13 111, eller e-post 
Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no. 
 
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202122368. 
 
PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 
 
****** NB!! Ikke slett / skriv / kopier / lim inn her!!     ***** 
***** Her settes den elektroniske godkjenningen inn!! ***** 
*****                                                                                  ***** 
 
 
Kopi: Fagerstad Utvikling AS, c/o Fagerstad Utvikling AS, 0115 OSLO 

  
 
 

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
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