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Plan 260, Høgatun. Mindre reguleringsendring – notat 

Innledning 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 søkes det herved om endring av reguleringsplan for gnr. 8 
bnr. 979 m.fl. – Høgatun, Askøy kommune, planID 260. TAG Arkitekter er arkitekt på prosjektet og 
plankonsulent for den aktuelle reguleringsendringen på vegne av Bonava Norge AS. 

Reguleringsendringen omfatter endring i parkeringsdekning, plassering av parkering og byggehøyde på 
heishus/tekniske installasjoner. Endringene kommer etter prosjektering av nye boliger, og skjer delvis 
parallelt med byggefasen. I samråd med Askøy kommune, fremgår endringene kun i planens 
bestemmelser og er beskrevet i dette følgebrevet. 

Endringene vil i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke gå utover hovedrammene i 
planen, og heller ikke berøre hensynet til viktige natur- og friluftsområdet. Vi mener derfor at endringen 
kan behandles gjennom forenklet prosess. jf. pbl. § 12-14. 

Planområdet 
Planområdet ligger på Øvre Kleppe, ca. 2,1 km (veg) fra Kleppestø sentrum. AMFI Askøy ligger like 
nedenfor. Området er relativt godt tilknyttet kollektivnettverket.  

 
Figur 1: Planområdets geografiske plassering. Foto: Norgeibilder.no 
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Figur 2: Gjeldende plankart, datert 12.12.2016. Kilde: Askøy kommune/JMN/Anjo Eiendom 
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Planområdet ligger innenfor areal avsatt til bolig i gjeldende KPA. 

Beskrivelse 
I forbindelse med prosjektering av boliger innenfor planområdet, er det vurdert som hensiktsmessig å 
utføre endringer i gjeldende reguleringsplan. Reguleringsendringen kommer som følge av tilbakemelding 
fra Askøy kommune om at endringene ikke vil godkjennes som dispensasjoner. 

Det foreslås kun endringer i planens bestemmelser. Endringene vil ikke gå utover hovedrammene i 
planen eller påvirke gjennomføringen av planen for øvrig. Hensynet til viktige natur- og friluftsområder vil 
heller ikke endres som følge av reguleringsendringen. Listen under angir de konkrete endringene i saken. 

Liste over endringer i bestemmelsene: 

• § 3.2 er flyttet til § 1.6 og endret.  
o Gjeldende: § 3.2 «Parkering/garasje» 
o Forslag: § 1.6 «Parkering». Flyttet under fellesbestemmelser pga. manglende 

arealformål. 

• § 1.6.1 er flyttet og endret. 
o Gjeldende: § 3.2.1 «Det skal anlegges 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet.». 

Figur 3: Utsnitt fra KPA. Planområdet er markert med rød sirkel. Kilde: Kommunekart.no 
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o Forslag: § 1.6.1 «Det skal anlegges mellom 1,2 og 1,5 parkeringsplasser for bil pr. 
boenhet.». 

• § 1.6.2 er flyttet fra § 3.2.2. 

• § 1.6.3 er lagt til. 
o Forslag: «Det skal anlegges minimum 2 p-plasser til sykkel pr. boenhet. Alle plasser skal 

være overdekket og med mulighet til å låse sykkel til fast installasjon.». 

• § 3.1.1.8 er lagt til. 
o Forslag: «Heishus skal være trukket tilbake fra fasadelivet og tillates plassert inntil 0,7 m 

over angitt maksimal byggehøyde. Piper tillates inntil 1,2 m over angitt maksimal 
byggehøyde. Heishus og piper skal utføres i samme farge som takoverflaten.». 

• § 3.1.1.9 er flyttet og endret. 
o Gjeldende: § 3.2.3 «Parkering skal anlegges i garasje under bakkenivå og på regulerte 

arealer for parkering, f_P-1 – f_P-5.». 
o Forslag: «Parkering skal anlegges i felles parkeringsanlegg under bakkenivå og/eller i 

byggenes plan 1.». 

• § 4.4.6 er lagt til. 
o Forslag: «Innenfor felt f_P-1 – f_P-5 skal parkering anlegges på bakken. Arealene tillates 

som tilkomst til felles parkeringsanlegg.». 
 

• Andre punkter som har fått endret nummerering etter forslaget: 
o Tidligere § 1.6 Avfallshåndtering er nå § 1.7 
o Tidligere § 1.7 Sikring av skrenter og stup er nå § 1.8 
o Tidligere § 1.8 Ladestasjon for elbiler er nå § 1.9 
o Tidligere § 3.2 Parkering/garasje utgår/flyttet til § 1.6 
o Tidligere § 3.3 Uteoppholdsareal er nå § 3.2 
o Tidligere § 3.4 Lekeplasser er nå § 3.3 

Endret parkeringsdekning (§ 1.6.1 og 1.6.3) 
Det foreslås å nedjustere parkeringsdekningen for planen. Opprinnelig er parkeringskravet 1,5 p-plasser 
pr. boenhet. Bonava ønsker dette nedjustert til mellom 1,2 og 1,5 p-plasser pr. boenhet. Det totale 
minimumsantallet for parkeringsplasser vil (ved 105 boenheter) reduseres fra 158 til 126. 

Endringen støtter oppunder Byvekstavtalen som Askøy kommune er en del av. Avtalen er inngått med 
Staten v/Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepatementet. Et av avtalens mål 
er at veksten i persontransport skal tas med kollektivtrafikk, sykling og gange (nullvekstmålet). Et 
virkemiddel for å kunne oppnå dette målet, er å begrense muligheten for parkering, og videre muligheten 
for å eie flere biler enn man egentlig har bruk for. Færre biler gir dessuten mindre belastning på 
vegnettet, mindre støy og generelt mer fremtidsrettet arealbruk. 

Et annet moment for redusert parkeringsdekning er nærhet til skole, kollektivtilbud og andre 
servicefunksjoner. Fra og med oppstart av skoleåret 2021/2022 gjelder ny Forskrift om skolekretsgrenser i 
Askøy kommune. Planområdet ligger her innenfor grunnskolekrets til Kleppe skole, om lag mellom 6-900 
meter unna. I samme område ligger Askøy senter (AMFI), Læringsverkstedet Kleppe barnehage og 
bussholdeplass for buss til både Kleppestø og Bergen sentrum. Fra Kleppevegen er det høy frekvens på 
buss, med avganger til Kleppestø hvert 30. min og samme til Bergen (også via Kleppestø).  
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For å kompensere for redusert parkeringsdekning legges det opp til økt andel parkeringsplasser for 
sykkel, utover krav i KPA (0,5 plasser pr. boenhet). Det er tegnet opp 2 parkeringsplass for sykkel pr. 
boenhet i prosjektet og er videre sikret i bestemmelsene i forslag til reguleringsendring som avbøtende 
tiltak for redusering av parkeringsplasser for bil. Dette inkluderer en rekke plasser til større plasser for 
mulighet av cargosykkel, sykkelvogn mm.  

I tillegg til Byvekstavtalen, er endringen også i tråd med Kommuneplanens samfunnsdel (KPS 2015-2030) 
for Askøy kommune og Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Plan- og bygningslovens § 3-1 første ledd bokstav g) angir dessuten at reguleringsplaner skal «ta 
klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslitt (…), herunder gjennom løsninger for transport.». 

Byggehøyde på heishus og piper (§ 3.1.1.8) 
Slik gjeldende plan foreligger i dag, legger den ikke opp til tekniske installasjoner over angitt maksimal 
byggehøyde. For å best mulig kunne legge til rette for heishus, og dermed sikre universell adkomst til 
boenhetene, er det vurdert som hensiktsmessig å tillate heishus og piper plassert over angitt maksimal 
byggehøyde. Heishus og piper er trukket godt tilbake fra fasade, og vil i ingen til svært liten grad påvirke 
bebyggelsens uttrykk, og vil ikke være synlig fra bakkenivå. 

 

 

Figur 4: Offentlige servicefunksjoner i nærheten 
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I forslag til bestemmelser tillates heishus plassert inntil 0,7 m over angitt maksimal byggehøyde. Piper 
tillates inntil 1,2 m over. Det kan nevnes at ikke alle delfeltenes byggehøyder vil utfordres i lik grad, men 
beregninger viser at heishus opp mot 700 mm og piper opp mot 1200 mm over maksimal angitt 
byggehøyde er nødvendig for å oppfylle tekniske krav. For å unngå at disse skiller seg ut, stilles det i 
tillegg krav om at de skal utføres i tilsvarende farge som takoverflaten. Disse mindre tekniske 
installasjonene vil ikke ha noen negativ påvirkning for nabobebyggelsen. Piper er foreløpig ikke tegnet 
inn, da dette inngår senere i detaljfasen. 

 

 

Endret plassering av parkeringsanlegg (§ 3.1.1.9 og § 4.4.6) 
Gjeldende plan legger kun opp til parkering under bakkenivå og på areal regulert til parkering (f_P-1 til 
f_P-5). Boligbyggene i planen ligger tungt i terrenget, og utbygging i henhold til planen innebærer et 
betydelig terrenginngrep og masseuttak. Dersom samtlige p-plasser i anlegg skal legges under 
bakkenivå, slik reguleringsplanen forutsetter, vil masseuttaket øke ytterligere. 

Figur 5: T.h. 3D-modell som viser heisoppbygget. T.v. eksempel på piper 

Figur 6: Lengdesnitt over bygg IV som viser heishuset. Piper er ikke detaljert i denne fasen av prosjektet. 
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Reguleringsendringer åpner derfor for å kunne plassere parkeringsanlegg i byggenes plan 1. Volumenes 
uttrykk vil dermed ikke endres, og man unngår samtidig unødvendig store terrenginngrep. Arealene i 
plan 1 innenfor BK-1 ligger lavt og har en bakside mot terreng, som gjør at disse arealene ikke egner seg 
spesielt bra til bolig. 

Endringen må anses å ha klare fordeler i forhold til opprinnelig bestemmelse, da det skaper mindre 
terrenginngrep, mindre transport av masseuttaket og samtidig ikke legger opp til mer utvendig parkering.  

 

 

Figur 7: Plantegning over parkeringsanlegg under bakken (plan U) innenfor BK-1 

Figur 8: Plantegning over plan 1 innenfor BK-1 
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Oppsummering 
De foreslåtte endringene innebærer mulighet for tekniske installasjoner på tak over angitt maksimal 
byggehøyde (heishus 0,7 m og piper 1,2 m). Disse vil ikke være synlig fra bakkenivå eller ha noen negativ 
påvirkning for nabobebyggelsen, og dermed ikke påvirke tiltakets uttrykk. For de som ser taket, er det 
sikret at heisoppbygget og pipene er utført i samme farge som takoverflaten. 

Reduksjonen i parkeringsdekning vil være positivt for bomiljøet, vegnettet og er således i tråd med 
overordnede mål og retningslinjer. I tillegg vil en firedobling av antall sykkelparkeringsplasser i forhold til 
krav i gjeldende KPA legge til rette for at mye av transporten til og fra området kan løses med sykkel.  

Ved å tillate parkering over bakkenivå, men inne i del av bygningskroppene, skapes det mindre behov 
masseuttak og terrenginngrep, og særlig i kombinasjon med redusert parkeringsdekning. Det blir også 
mindre sprenging og støy/støv fra transport av masser under anleggsperioden. Dette må ses på som en 
klar fordel i forhold til opprinnelig bestemmelse. 

Basert på det som fremgår ovenfor må reguleringsendringen ses på som fordelaktig og i tråd med 
overordnede mål og visjoner, og det bes derfor om at reguleringsendringen vedtas. 

Figur 9: Plantegning over plan 1 innenfor BK-2 
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