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Kommunen Gudrun E Stefansdottir, byplan (møteleder) 

Truls Eskeland, byplan 

Kathrine Ve, byplan  

Anders Søyland, Bymiljøetaten   
_________________________________________________________________________________ 

 
 

1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANIDÉ 

1.1 Formål, omfang, plangrep m.m. 
Bolig/næring 

 

2.0 FAGETATENS KONKLUSJON 

2.1 Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Det ble avholdt oppstartsmøte for reguleringsplan for eiendommen i 2013, saksnr. 

Bergen kommune 201329358. Denne saken er nå stengt.  

 

Nytt oppstartsmøte er avholdt den 7. desember 2016. Forslagstiller og 

plankonsulent opplyste om at det vil bli lagt inn nye forutsetninger for 

planarbeidet. Plangrensen blir utvidet og det vil bli tatt større områdeplangrep. 

Dette bl.a. for å få tilfredsstillende løst tilgjengelighet, tverrforbindelser, kontakt 

med omkringliggende grøntområde og friområder (vann/elv/offentlig friområde). 

 

2.2 Konsekvensutredning (KU) 

Plan- og bygningsetaten vurderer det slik at KU utredning kreves i forkant av 

planarbeidet. Det er krav i KPA2010 om utarbeidelse av områdereguleringsplan. 

Det er ikke utarbeidet offentlig områdereguleringsplan for senterområde S19. 

Detaljreguleringsplanen må ta hensyn til dette, og ta større plangrep enn hva som 

gjelder kun for den enkelte tomt og enkelte grunneier.  
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 Områdeutvikling sett mot rullering av KPA (eventuell avgrensning av 

senterområde S19) 

 Næring/bolig  

 For boliger - antall/omfang og plassering 

 Grøntområder - tilgang og opparbeidelse 

 Gang- og sykkelveier til kollektivknutepunkt, friområder og andre viktige 

målpunkt som skole 

 Støy (rød og gul støysone) 

 Luftforurensning 

 Åpning av Apeltuvassdraget 

 Tilgang til Apeltunvassdraget 

 Arkitektur og utforming 

 Fjernvirkning - også sett fra Nordåsvannet 

 

3.0 UTVALGTE KOMMUNALE PLANER OG FØRINGER 

3.1 Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) 

3.1.1 Gjeldende plan 

Bergen 2030 vedtatt i Bergen bystyre 24.6.2015, sak 164-15. 
 

3.2 Kommuneplanens arealdel (KPA) 

3.2.1 Gjeldende plan 

 Senterområde S19 i gjeldende KPA 

 



Bergen kommune. Byutvikling   Saksnr. 201604490/2 

 

Side 3 av 15 

     Hensynnsoner 

 

 Veitrafikkstøy 

 

 lutfforusensning 
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3.2.2 Plan under arbeid 

Kommuneplanens arealdel 2015-2026. Kunngjort oppstart 30.08.2015. 

 
Strategisk temakart vedtatt i Bergen Bystyre 21. september 2016. Sak 

225/16 

 
 

3.3 Reguleringsplaner, detaljregulering 

3.3.1 Gjeldende planer 

 Planformål: Erverv 
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3.4 Kulturminnegrunnlag 

Det må utarbeides kulturminnedokumentasjon for området. 
 

3.5 Temaplaner 

3.5.1 Arkitektur- og byformingsprogram, Bergen kommune, 2. mai 2011 

3.5.2 Forvaltningsplan for vassdrag 

3.5.3 Kommunedelplan, Blågrønn infrastruktur i Bergen  

3.5.4 Sykkelstrategi for Bergen 2010-2019 

3.5.5 Trafikksikkerhetsplan for Bergen, 2014 - 2017 
 

3.6 Rapporter 

Sjøørret i Apeltunvassdraget 
 

 

4.0 FAGETATENS KOMMENTARER 

Generelle betraktninger 

I 2013 ble det avholdt oppstartsmøte med Bergen kommune. Oppstart av 

planarbeidet ble varslet i Bergens Tidene den 30. januar 2015. Planavgrensning 

fremkommer på kart. Planarbeidet stoppet opp av ulike grunner. Bergen kommune 

stengte deretter saken.  

 

Plankonsulent ba om nytt oppstartsmøte som ble avholdt den 7. desember. På møtet 

fremkom det at plangrensen nå ønskes utvidet. Dette bl.a. for å ta med seg 

nærliggende grøntområde (offentlig). Det fremkom også på møtet at forslagstiller 

ønsker å se på området på nytt, gitt nye forutsettinger om mulig samarbeid mellom 

flere grunneiere.  



Bergen kommune. Byutvikling   Saksnr. 201604490/2 

 

Side 6 av 15 

4.1 Formål 

Gjeldende plan «Erverv».  

 

Planarbeidet tar sikte på å utvikle området med næring/bolig.  

 

Områdebetraktninger 

4.2 Stedsanalyse 

Som del av planarbeidet anbefaler Bergen kommune at det utarbeides 

stedsanalyse som tar for seg større område enn det aktuelt planområdet.  

Del av området vender mot Nordåsvannet /Skjoldbukta, og ny bebyggelse vil 

være godt synlig fra Nordåsvannet og områdene rundt. Området er preget av både 

boliger og næringsbebyggelse, og det vil være krevende å få disse funksjonene til 

å fungere optimalt sammen. 

 

Apeltunvassdraget og Nordåsvannet legger viktige forutsetninger for en god plan. 

Byggegrense med avstand til vannet må hensyntas i planarbeidet. Det er ønskelig 

at det i planforslaget sikres forbedret tilgjengelighet til nærliggende blå grønne 

strukturer i området bedres, slik som Apeltunelven, Nordåsvannet og offentlig 

friområde. 

 

Plan- og bygningsetaten vektlegger hensynet til barn og unge. Strukturer, stier og 

ferdselsårer som kan bidra til bedre skolevei og andre viktige målpunkt bør 

utredes som del av planarbeidet.  

 

En stedsanalyse skal si noe om stedets egenart, viktige strukturer og hensyn som 

karakteriserer stedet: 

- Landskap, topografi og tilgjengelighet (stier ol.) 

- Grønnstruktur/natur- og biologisk mangfold (f.eks hule eiker) 

- Vei og trafikk/adkomst/infrastruktur/parkeringsløsninger  

- Terrenginngrep/skjæringer (massebalanse) 

- Naboforhold 

- Kulturminner/kulturmiljø/historisk veifar (f.eks eldre murer) 

- Volumer/bygningshøyder/bygningskarakter/bebyggelsesstruktur. 

- Det konkrete planområdet sin sammenheng med eksisterende og mulig fremtidig 

arealbruk på naboeiendommer 

 

Stedsanalysen bør være en illustrerende beskrivelse med kart/illustrasjoner som 

viser sammensetningen av områdets karakter og planforslagets innvirkninger/ 

konsekvenser. Det må fremgå hvordan tenkt utbygging vil ta nytte av muligheter, 

reagere på begrensninger og minimalisere potensielle konflikter/virkinger. 

Fagetaten anbefaler at det illustreres ulike konsepter for bebyggelse som kan 

innpasses i henhold til stedsanalysen. 

 

4.3 Alternativer 

I konsekvensutredningen (KU) skal det fremkomme alternativer, inklusive 0-

alternativet. 
 

Bebyggelse og bebyggelsesstruktur 

4.4 Bebyggelse og byform 
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Lokalklimatiske forhold, sol og skygge, takform og uterom er med å danne 

bebyggelsen.  

 

Vi anbefaler at plankonsulenten vurderer flere alternativer og tenker klima og 

miljø ved valg av løsninger. Dette gjelder både materialvalg, teknisk utførelse, 

renovasjon og energiløsninger. Det vil stilles krav om at planforslaget sikrer 

bærekraftige løsninger. Dette kan f.eks gjelde bl.a. krav om rørbaserte løsninger 

for renovasjon.  

 

En bør utrede grundig om bilbasert handelsvirksomhet og oppføring av flere bolig 

lar seg kombinere på en god måte, og i henhold til overordnet kommunalt og 

nasjonalt planverk, eksempelvis statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging. Det må synliggjøres hvordan planforslaget sikrer 

god fremkommelighet, trafikksikkerhet, møteplasser, byrom, sikker skolevei, samt 

områder for rekreasjon som tilfredsstiller krav til varig opphold og lek. 

 

Det vises for øvrig til Notat fra oppstartsmøte sak 201329358 
 

4.5 Arkitektur, estetikk og kvalitet 

Nye tiltak, bygninger og anlegg skal tilfredsstille kravene vedrørende byforming 

og arkitektur som følger av punkt 6 i bestemmelsene til KPA 2010. Nye tiltak bør 

gjenspeile sin tid, og gjennom nyskapning og tilpasning være en berikelse for det 

lokale bygningsmiljøet. Videre vises til føringene som følger av Bergen 

kommunes Arkitektur- og byformingsprogram vedtatt i Bergen bystyre 2. mai 

2011. 
 

4.6 Bebyggelsesstruktur 

Utredes i planarbeidet. 
 

4.7 Utnyttelsesgrad og byggehøyder 

Området ligger innenfor senterområde S19 i gjeldende kommuneplan. På møtet 

ble strategien for fortettingsområdene drøftet. Det arbeides nå med endring/ 

presisering av fastsatte senterområder i gjeldende KPA ved rullering av 

kommuneplanen. På møtet ble det fremlagt skisse med fremtidig 

fortettingsstrategi, samt kart over mulig fremtidig senterområde innen S19. 

Plankonsulent kjent med dette arbeidet.  
 

4.8 Siktlinjer 

Viktige siktlinjer skal tas hensyn til.  

 

Fjernvirkning 

Fjernvirkning av bygningsmassen og siktlinjer utenfor planområdet bør bli en del 

av stedsanalysen/planarbeidet.  
 

4.9 Energiløsninger 

Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. 

 

Forslagsstiller utfordres til å legge opp til fremtidsrettete løsninger som gjerne går 

ut over de krav som følger av gjeldende lovverk, i den hensikt å redusere 

energiforbruket til et minimum. 
 

Grønnstruktur og landskap 

4.10 Biologisk mangfold 
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Skal kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

Det vises også til punkt 11 i bestemmelsene til KPA 2010. 

 

Det vises til Rapport 1/2009 utarbeidet av Bergens Sportsfiskere om Sjøørret i 

Apeltunvassdraget. Plan- og bygningsetaten anbefaler stor grad av medvirkning 

med sportsfiskerlaget for å komme frem til best mulige løsninger.  
 

4.11 Grønnstruktur 

Utredes i planarbeidet. Det er positivt dersom plangrensen blir utvidet til å dekke 

deler eller hele det offentlige friområdet. Dette har sammenheng med turstier og 

adkomst til Nordåsvannet/Skjoldbukta.  
 

4.12 Friluftsliv 
Dagens bruk av friomådet må dokumenteres.  

 

4.13 Terrengbehandling/massebalanse 

Ved utsprengninger må inngrep i terreng dokumenteres.  

Massebalanse skal dokumenteres og eventuelt over- eller underskudd oppgis i m³. 
 

4.14 Uteoppholdsarealer 

Det vises til kvalitetskravene som følger av punkt 10 i bestemmelsene til KPA 

2010. Det må dokumenteres at kravene tilfredsstilles. 
 

Samferdsel 

4.15 Trafikk  

Sikkerhet, fremkommelighet, veistandard, adkomst, stigning og kollektiv-

tilgjengelighet er en del av planarbeidet. Forslagstiller må påregne rekkefølgekrav 

knyttet til trafikkforhold,  

  

4.16 Gang- og sykkeltrafikk 

Gang- og sykkelveier til skoler og kollektivknutepunkt skal være en del av 

planarbeidet. Sykkelparkering (inne og ute) skal fremkomme av planmaterialet. 

Forslagstiller må påregne rekkefølgekrav til opparbeidelse av gang- og 

sykkelveier. Plan- og bygningsetaten vektlegger sikker og god skolevei for barn 

og unge. Gode snarveier gjelder også til andre målpunkt som grøntområder og 

friluftsområder.  
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Avstand på google maps fra Nordåsdalen 10 til Kilden senter 

(knutepunkt/bussforbindelser) 
 

4.17 Varelevering 

For næringsbebyggelsen blir varelevering en del av vurderinger for planarbeidet.  
 

4.18 Parkering 
(behov, norm, kantparkering, soneparkering) 

  
Eiendommene ligger innenfor sone P4  

 

Valg av parkeringsdekning må gjøres rede for i planbeskrivelsen. Planområdet befinner 

seg innenfor område P4, jf. punkt 15 i bestemmelsene til KPA 2010.  

 
 

Barn og unge 

4.19 Skole og barnehage 

Det skal fremkomme av planmaterialet om det er tilfredsstillende 

barnehagedekning i bydelen. 

 

Når det gjelder skole, vises det til skolebruksplanen for 2016 - 2030 vedtatt i 

bystyret 16.6.2016, sak 164-16. 
 

4.20 Barn og unges interesser 
(barnetråkk, dagens bruk, potensial, erstatningsareal) 

Barn og unges interesser skal utredes og kommenteres. For info vedrørende 

barnetråkk; se  

http://www.statkart.no/Norge_digitalt/Norsk/Prosjekter/Barnetrakk/  

Forslagstiller bør vurdere om det bør gjennomføres barnetråkk for adkomst til 

Skjold skole.  

 

       
Nordåsdalen 10 til Skjold skole        Skoler og barnehager ved planområdet 
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Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

4.21 Kulturminner 

Kulturminnedokumentasjon må utarbeides som del av planoppgaven. 
 

4.22 Kulturmiljøer 

Det vises til punkt 12 i bestemmelsene til KPA 2010. 

 

For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon; 
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 
 

 

Risiko og sårbarhet 

4.23 Risiko og sårbarhet (ROS)) 

Det vises til bestemmelsenes punkt 8 i KPA 2010.  

For metodekrav i denne forbindelse vises til NS 5814 Krav til risikovurderinger. 

 

Bergen bystyre vedtok i møte 20.03.13, sak 54-13, akseptkriteriene for ROS-

analyse til KPA. http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp 

Akseptkriteriene må for øvrig være i tråd med byggteknisk forskrift (TEK 10). 
 

4.24 Forurensning 

Gjeldende forskrifter må overholdes. 
 

4.25 Støy 

Fritz C. Riebers vei er kilde til både luftforurensing og støy.  

Deler av området ligger innenfor rød støysone, mens andre deler av området 

ligger innenfor gul støysone. (se kart over) 

 

Plan- og bygningsetaten fraråder boliger innenfor rød støysone.  

 

Gul støysone er «vurderingssone» der det ofte må utføres tiltak for å oppnå 

tilfredsstillende kvaliteter. Støyforhold og luftforurensning bør utredes og 

vurderes grundig dersom det planlegges boliger i gul støysone. 

 

Det skal dokumenteres at «luftkvalitet innendørs og på utendørs oppholdsareal 

blir tilfredsstillende.», jf. punkt 13 i bestemmelsene til KPA 2010. 
 

4.26 Geotekniske forhold 

Utredes som del av planarbeidet.  
 

4.27 Flom 

Avstand til Apeltunvassdraget skal fremkomme i fastsatte byggegrenser på 

reguleringskart.  

 

Plan- og bygningsetaten anbefaler at det tas i bruk alternativer for 

overvannshåndtering og at harde flater reduseres til et minimum. VA-etaten kan 

være behjelpelig med informasjon til plankonsulent. 
 

 

4.28 Lokalklima 

Området ligger innenfor område med krevende lokalklimatiske forhold. Dette bør 

tas hensyn til ved plassering og utforming av ny bebyggelse.  
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Nærmiljø 

4.29 Naboforhold 

Konsekvenser for planforslaget skal utredes. 
 

4.30 Levekår 

Planområdet ligger i levekårssone Nordåsdalen. 

Samlet levekårsindeks i en skala fra 1.9 (best) til 9.1 (dårligst) er 3.7 - 4.2 
 

4.31 Tilføre nærmiljøet nye/forbedrede kvaliteter 

Gang- og sykkelforbindelser, trafikksikkerhet og sikker skolevei er del av 

planarbeidet.  
 

4.32 Bygge- og anleggsperioden 

Det bør allerede tidlig i prosessen ses på både begrensninger og muligheter hva 

gjelder rigg- og sikringsbehov i anleggsperioden. 
 

Helse 

4.33 Universell utforming 

Kravene som følger av TEK10 og Norsk Standard 11005:2011 Universell 

utforming av opparbeidete uteområder - Krav og anbefalinger, gjelder. 
 

4.34 Kriminalitetsforebyggende hensyn 

Fokus på inkluderende bomiljøer. 
 

4.35 Folkehelse 

Beskytte mot risikofaktorer og fremme faktorer som virker positivt på helse og 

livskvalitet, samt bidra til tiltak for å motvirke sosiale helseforskjeller. 
 

Sjø og vassdrag 

4.36 Vassdrag 
Vurdere byggegrense mot vassdrag. 

 

4.37 Sjøfront 

Vurdere byggehøyder og volum sett fra Nordåsvannet. 
 

Kommunaltekniske anlegg 

4.38 Vann og avløp, overvannshåndtering 

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling. 
 

4.39 Renovasjon 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides 

i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering 

skal vises på illustrasjonsplan, jf. Bergen kommunes kravspesifikasjon. 
 

Reguleringsbestemmelser 

4.40 Rekkefølgekrav 

Forslagstiller kan ved større utbygging påregne rekkefølgekrav for tiltak innenfor 

plangrensen. 

 

4.41 Utbyggingsavtaler 
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Der rekkefølgekrav legger til rette for det, vil det være mulighet for å inngå 

utbyggingsavtale med kommunen om opparbeiding av infrastruktur. 
 

Kart 

4.42 Eiendomsforhold 

Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av plan-

prosessen og fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå 

med veiledning i dette arbeidet. 
 

4.43 Planavgrensning 

Vektordata for aktuelle planer i området kan bestilles hos: 

gis@bergen.kommune.no 
 

Medvirkning 

4.44 Tiltak utover lovens minstekrav 

høringsinstanser, nabolag, grupper med særlige behov, infomøte 

Plan- og bygningsetaten anbefaler veileder utgitt av Kommunal- og 

Moderniseringsdepartementet om Medvirkning i planlegging. Etter plan- og 

bygningsloven skal det legges til rette for allmennhetens deltakelse i 

planprosesser.  
 

Diverse 

4.45 Tidligere saker 

Sak fra 2013 (saksnr. 201329358) er stengt. 
 

4.46 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Bydel, gnr. 121 bnr. 418 m.fl. Nordåsdalen. Arealplan-ID (tildeles etter 

kunngjøring planoppstart) 
 
 

Fremdrift 

4.47 Kunngjøring planoppstart  

Planavgrensningen anbefales å være endelig avklart før oppstart av planarbeid 

kunngjøres. 

 

Før kunngjøring planoppstart, se etatens nettsider. 

Notatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen 

med de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. 

Aktuelle høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste på nett. Det er særlig 

viktig at kommunen ALLTID varsles via de 3 oppgitte e-post adressene med de 

oppgitte vedleggene. Dette er helt avgjørende for at plansaken skal bli riktig 

registrert i Bergen kommunes saks- og GISsystemer. 
 

4.48 Planprogram 

 Forslag til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn samtidig med 

kunngjøring planoppstart. For innsending av forslag til planprogram, se etatens 

nettsider. 
 

4.49 Undervegsmøte 

For bestilling av undervegsmøte, se etatens nettsider. 

Undervegsmøte avholdes etter at planprogrammet er fastsatt. 
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Undervegsmøtet er et viktig møte i planprosessen. Følgende forhold blir tatt opp: 

• Uttalelser og merknader til planoppstart 

• Hovedproblemstillinger 

• Plangrep 

• Medvirkning 

• Planmateriell til 1. gangs behandling 

• Fremdrift 

 

For å sikre et konstruktivt møte, er det viktig at det innsendes nødvendig underlag 

(enkle kart/skisser) som belyser hovedproblemstillingene og viser forslag til valg 

av plangrep. Det skal ikke utarbeides/innsendes detaljerte kart/tegninger på dette 

stadiet i planprosessen. 

 

Alt materiell som skal legges til grunn for møte, må være fagetaten i hende senest 

1 uke før møte skal avholdes. For dette planarbeidet bør det vurderes å avholde 

flere enn ett underveismøte. 

 

4.50 Saksbehandlingstid 

Som en konsekvens av pbl 12-10, tredje ledd og 12-12, første ledd skal 

planforslaget i prinsippet være avklart før saken legges ut til offentlig ettersyn. 

Dette fordrer at planforslaget leveres mest mulig komplett og i samsvar med 

føringer som følger av overordnet plan, herunder kommuneplanens arealdel. 

Alternativt må det påregnes lenger saksbehandlingstid i forbindelse med 

2.gangsbehandlingen, også ut over de seks tilleggsukene som fremgår av pbl 12-

10, tredje ledd. 

 

 

5.0    UTVALGTE OVERORDNETE PLANER OG FØRINGER 

Statlige planbestemmelser/Rikspolitiske bestemmelser  

Rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentra. 
 

Statlige planretningslinjer/Rikspolitiske retningslinjer 

 Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen 

 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
 

Fylkesplan/-delplaner/Regionale planer  

Arealpolitiske retningslinjer 

Regional plan for attraktive senter i Hordaland 

 

 

6.0      PLANMATERIELL TIL 1. GANGS BEHANDLING 

Alt planmateriell skal utarbeides av fagkyndige, og være i samsvar med etatens 

kravspesifikasjon.  

 

Et komplett reguleringsplanforslag kan bestå av følgende materiell, og oversendes 

samlet: 
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 Juridisk bindende 

 Plankart 

 Reguleringsbestemmelser 

 

           

           Materiale som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan 

 

 Planbeskrivelse 

 Merknadsskjema 

 Merknadskart 

 Illustrasjonsplan 

 Snitt og oppriss 

 Sol- og skyggeillustrasjoner 

 Fotomontasje/perspektiv 

 3D-modell eventuelt fysisk modell 

 VA-rammeplan 

 Støyrapport 

 Trafikkanalyse 

 Lengde- og tverrprofiler veg 

 Kulturminnedokumentasjon 

 Landskapsanalyse 

 Stedsanalyse/byform, jf. veilederen til Oslo kommune 

 Natur 

 Rekreasjon/friluftsliv 

 Barnetråkk 

 Handelsanalyse (eventuelt) 

 ROS-analyse 

 Gebyrgrunnlag 

 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere dokumentasjon/ 

endringer, men prinsippet er at all dokumentasjon som vurderes nødvendig for å belyse 

de ulike sidene ved planforslaget, skal inngå før materiellet kan sies å være komplett. 
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VIKTIG INFORMASJON 
 
Oppstartsmøte I henhold til plan- og bygningslovens (Pbl) § 12-8 er det krav om avholdt 

oppstartsmøte før planoppstart kunngjøres. Fagetatens tilbakemelding etter 

oppstartsmøte utgjør etatens foreløpige vurderinger basert på opplysninger som 

forelå på møtetidspunktet, eventuelt er det inntatt avklaringer gjort i etterkant 

av møtet. 
 

Eventuelt nytt  

oppstartsmøte 

 

 

 

 

Fagkyndighet  

Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter 

avholdt oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før 

kunngjøring av planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke 

er mottatt innen 1 år etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt 

gebyr for oppstartsmøte. 
 

Pbl krever at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Dette forutsetter 

bl.a. at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

bestemmelser og planbeskrivelse. 
  

Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 

vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Fremdrift/Dialog Fagetaten ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per tlf. og e-post, anbefales min. ett 

undervegsmøte. 
 

Gebyr Fagetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende gebyrregulativ på etatens 

nettsider. 

Det gjøres spesielt oppmerksom på «gebyrpakken» som innebærer redusert 

gebyr dersom gebyrene for oppstartsmøtet og ett underveismøte betales samlet, 

jf. gebyrregulativets § 2-5. 

__________________________________________________________________________________ 
 

For eventuelle spørsmål kan gruppeleder kontaktes på telefon 55 56 60 25, eller e-post 

Gudrun.Stefansdottir@bergen.kommune.no. 

 

Ved all videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201604490. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk 
 

Gudrun Stefansdottir – seniorarkitekt 
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