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Bergen, 2017-12-08

Vår ref: 613898-01

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

ARNA, GNR. 290 BNR. 112 MFL. ESPELAND
VANNBEHANDLINGSANLEGG

I henhold til plan- og bygningslovens §§12-8 og12-14 varsles det om oppstart av planarbeid for
Arna, gnr. 290 bnr. 112 mfl. Espeland vannbehandlingsanlegg.

Rød sirkel viser planområdets lokalisering.

Planområdet ligger på Moldamyrane på Espeland og omfatter tomt for Espeland
vannbehandlingsanlegg på gnr. 290 bnr. 112, samt deler av tilgrensende eiendommer.



Asplan Viak AS - Postboks 2304 Solheimsviken, 5824 Bergen 2
Org.nr.910 209 205

Forslagsstiller er Bergen kommune ved Vann- og avløpsetaten. Plankonsulent er Asplan Viak
AS.

Formål med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av eksisterende
vannbehandlingsanlegg. Anlegget planlegges utvidet nordover med et nytt bygg i forlengelse av
eksisterende anlegg. Det skal etableres veiforbindelse rundt anlegget.

Foreløpig planlagt situasjon.
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Forslag til plangrense:

Forslag til planavgrensning viser et areal på ca. 46,5daa. Plangrensen omfatter flere
eiendommer, der tomten for det eksisterende vannbehandlingsanlegget gnr. 290, bnr. 112) er
sentral. I tillegg omfattes deler av naboeiendommen (gnr. 290, bnr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 og 41),
som omkranser tomt for eksisterende anlegg i nord, øst og sør. De omkringliggende områdene
er i dag skogvokste, og til dels rasutsatte. Ovenfor/ øst for eksisterende anlegg er det et
eksisterende rassikringsgjerde. Vurdering av rassikringstiltak vil være et viktig tema i den videre
planprosessen.

Arealet i nord er omfattet ettersom det er her utvidelsen av anlegget er planlagt. Det er også
satt av tilstrekkelig areal til å kunne etablere vei rundt anlegget, samt fylling og mur langs
denne. Dette arealet er regulert gjennom reguleringsplan for Moldalia sør, plan id 19480000.

I øst ligger det et eksisterende rentvannsbasseng i fjell. Areal på bakkeplan over
rentvannsbassenget planlegges regulert for å sikre bassenget under bakken. Det er satt av
romslig med areal innenfor plangrensen nå til varsel om oppstart. Dette for å være sikre på at
man har plass til eventuelle andre tiltak utenfor eiendomsgrensen til gnr. 290, bnr.112.
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I sør er det satt av et område sør for avkjørsel til anlegget. Arealbruken her er ikke endelig
avklart, men området tas med i oppstartsvarselet for å unngå behov til ny varsling senere i
prosessen. Arealet kan både være aktuelt til midlertidig riggområde, og til et eventuelt framtidig
slambehandlingsanlegg.

I vest er deler av kommunal veg, Moldamyrane (gnr. 290, bnr. 111), tatt med i
planavgrensningen. Det er foreløpig ikke planlagt tiltak som vil berøre offentlig vegareal.

I vest ligger Espeland fangeleir som er et forskriftsfredet anlegg fra 2. verdenskrig. Denne
inngår ikke i planområdet, men må tas hensyn til i planleggingen.

Planavgrensningen kan bli endret i løpet av planprosessen. Eventuelle vesentlige utvidelser av
plangrensen vil bli varslet til direkte berørte parter.

Gjeldende planstatus:

Planområdet er i kommuneplanens arealdel 2010 avsatt til tjenesteyting, grønnstruktur og LNF-
område. Arealbruken er videreført i forslag til ny kommuneplan 2016. Reguleringsplanen vil
dermed være i strid med kommuneplanens arealdel når det gjelder utvidelse av
vannbehandlingsanlegget nordover. Dette gjelder også arealet i sør som både KPA 2010 og
KPA 2016 er satt av til LNF- område. Planområdet er i KPA 2016 også delvis omfattet av
hensynssone 570, Espeland fangeleir, og faresone 310, ras- og skredfare.

Utsnitt fra KPA 2010. Utsnitt fra høringsforslag til KPA 2016, med plangrense.

Mesteparten av planområdet er per i dag uregulert. Nordlige del av planområdet er regulert
gjennom reguleringsplan for Moldalia sør boligområde plan id 19480000, ikraft 22.2.2010. Den
delen av reguleringsplanen som inngår i planområdet er regulert til friluftsområde, FL3.

Reguleringsbestemmelsene for friluftsområdet FL3 sier:
I område FL3 skal det gjennomføres rassikringstiltak og bygges flomveg for å sikre
ny bebyggelse mot eventuelle brudd på overføringsledning til Espeland
vannbehandlingsanlegg.
Under vises hvilken del av planen for Moldalia sør boligområde som inngår i planområdet:
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Utsnitt av reguleringsplan for Moldalia sør boligområde, vist med foreslått plangrense for regulering for Espeland
vannbehandlingsanlegg.

I planen for Moldalia sør boligområde er det vist en rassikringsvoll øst for boligområdet. Deler av
denne inngår i forslaget til planavgrensning, og videreføring av denne, evt. tilsvarende
rassikringstiltak, må tas hensyn til i den videre planprosessen.

Medvirkning / informasjon om videre planprosess:

Dette brevet sendes til alle berørte grunneiere, festere, naboer og offentlige høringsinstanser
slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader til planoppstart i
form av synspunkt, opplysninger eller forslag som kan ha innvirkning på planarbeidet bør
komme fram så tidlig som mulig.

Planarbeidet er også varslet på Asplan Viak AS sine nettsider, www.asplanviak.no, under
kunngjøringer.

I løpet av våren 2018 vil det arbeides med et konkret planforslag. Dette sendes inn til
kommunen ved Plan- og bygningsetaten som vurderer om planforslaget skal legges ut til
offentlig ettersyn og høring. Ved offentlig ettersyn og høring vil berørte parter bli varslet direkte,
og det er mulig å komme med merknader til det konkrete planforslaget innen 6 uker.

Etter at høringsfristen er gått ut vil forslagsstiller v/plankonsulenten få oversendt alle innkomne
merknader, og vil oppsummere, kommentere og ta stilling til disse. Evt. justeringer av planen
vurderes, og evt. endret plan sendes inn til endelig behandling i kommunen. Etter at
planforslaget har blitt endelig vedtatt i Bystyret vil planvedtaket bli kunngjort i avisen og berørte
parter igjen tilskrevet, med opplysning om 3 ukers klagerett.
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Frist til å komme med merknader og innspill til oppstart av planarbeidet:

Frist for å komme med merknader til oppstart av planarbeidet er satt til 17. 01. 2018.

Merknader kan sendes til:

Asplan Viak AS
Postboks 2304 Solheimsviken
5824 Bergen

eller: katrineb.falch@asplanviak.no

 Evt. spørsmål til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS v/ Katrine Falch-

tlf.: 97 69 97 41 eller per e-post (som angitt ovenfor).

Alle mottatte merknader blir vedlagt når planforslaget sendes til kommunen for saksbehandling.
Det informeres om at det også vil være anledning til å komme med merknader til selve
planforslaget når dette blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Vennlig hilsen
Asplan Viak AS

Sign.
Katrine Bjørset Falch
Sivilarkitekt
Tlf: 97699741


