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1. FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV  

1. Nøkkelopplysninger  

• Formålet er å bygge nytt kulturhus og bibliotek for 

Fyllingsdalen. Det foreslås også å regulere til kontor.   

• Regulere til annen offentlig og privat tjenesteyting - kulturhus ved Oasen. 

Bystyret vedtok 25.4.2018 sak 79/18 at alternativ T1 kollektivterminalen er 

foretrukket lokalisering for kulturhus i Fyllingsdalen.   
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• Avsatt tomt ligger på dagens bussterminal, mellom planlagt ny 

kollektivterminal og Oasen senter, og forbundet med disse og framtidig 

bybanestopp gjennom offentlige torg og gangarealer.  

• EFU har i samråd med byarkitekten utarbeidet konkurransegrunnlag for 

prosjektet. De er nå i en prosess med å evaluere 4 tilbydere. Arkitektkonkurransen 

omfatter også byrom sammen med kulturhus.   

• Kulturhusets varelevering skal skje på bakkeplan og i tilknytning til 

offentlig veg, torg og gangarealer.  

  

  

2. PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET  

1. Arealformål  

I kommuneplanens arealdel 2018 inngår arealet i sentrumskjerne S6.   

  

Det omsøkte arealet er i hovedsak regulert gjennom:  

• PlanID 64050000 Fyllingsdalen/Årstad. Bybanen fra sentrum til Fyllingsdalen, 

delstrekning 3, Mindemyren - Fyllingsdalen med formål samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur, bebyggelse og anlegg (BA) og offentlig torg, o_ST3, og midlertidig anlegg- 

og riggområder #91 og   

• PlanID 62830000 Fyllingsdalen. Gnr. 22 bnr. 361 m. fl., Hjalmar Brantings vei og 

Fyllingsdalsveien, kollektivfelt med formål samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, 

blant annet kollektivterminal (o_KT1).   

  

Arealet inngår i det pågående områdeplanarbeidet for Fyllingsdalen sentrale deler med 

plan-ID 63860000, og hvor det er foreslått regulert til offentlig og privat 

tjenesteyting. Forslag til områdeplan har foreløpig ikke vært lagt ut til offentlig 

ettersyn.   

  

Formålet kulturhus, bibliotek og kontor er i tråd med KPA2018 og forslag til 

områdeplan.    

  

2. Byform og arkitektur  

Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen 

skal prioriteres. Det vises til § 8 i KPA 2018 for bestemmelser om utforming av 

byrom.   

Arkitekturstrategien Arkitektur+ må svares ut og legges til grunn i det videre arbeidet, 

og det anbefales å involvere Byarkitekten i diskusjonene i tidlig fase av prosjektet.   

  

Forslagsstiller orienterte i møtet at byarkitekten har vært involvert i utformingen av 

arkitektkonkurransen som er lyst ut, og at Arkitektur+ er lagt til grunn i 

konkurransegrunnlaget. Grunnet habilitet er ikke byarkitekten involvert i det videre 

arbeidet med utvelgelse o.l.  

  

Av anbefalingskartet til stedsanalysen fremgår det at fasadene til kulturhuset bør være 

aktive mot alle sider. Samtidig er deler av vestfasaden markert som viktig. Nordre del 

av bygget foreslås benyttet til varelevering, samtidig den er markert som aktiv i 

anbefalingskartet. Det må sikres en god utforming av denne fasaden slik at den ikke 

fremstår som en «bakside». Vi anbefaler/forventer en bevisst formgivning og 

materialbruk som forholder seg til omkringliggende byrom, eksisterende og planlagt 

bebyggelse, landskap, grønnstruktur, siktakser og fjernvirkning. Planarbeidet vil derfor 

ha fokus på detaljer.   

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=63860000
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BME bemerket i møte at et kulturhus er en viktig oppgave som kan løse en kompleks 

situasjon, ovenfor Oasen, kollektivterminal, bybane osv. Bygget må bidra med gode og 

helhetlige løsninger for området. Fasader må være aktive og inviterende. De støtter at 

nordsiden bør brukes til varelevering, men utformingen er viktig for trafikksikre 

løsninger.   

  

Byarkitekten kommenterte at volumer og utforming er viktig for gode overganger mot 

omgivelser, både tilgrensende bygg og mellom bakke og himmel.  

  

Det er smalt mellom kulturhuset mot Oasen, og mellom 

kulturhuset og kollektivterminalen. Det er samtidig utfordringer med høydeforskjeller 

på bakkeplan mot Oasen, og utforming av dette arealet og hvordan løse 

høydeforskjellene på en god måte vil være viktig i det videre planarbeidet.   

  

Skriftlig innspill fra barn og unges representant:   

Utover de faktiske tilbudene et kulturhus vil inneha, må etableringen også kartlegge og 

vurdere hvordan bygget med dets uteområder kan bidra til å sikre gode og 

trygge oppvekstvilkår for barn og unge.   

  

Skriftlig innspill fra Bymiljøetaten  

Byromsfaglige forhold  

Kulturhus og bibliotek kan bli et positivt tilskudd til utviklingen av bydelssentrumet. 

Kulturhuset vil danne viktige vegger mot byrommene og forholdet mellom kulturhus og 

byrom må være et sentralt tema i planarbeidet.  

  

Torget mot sør vil bli et viktig kommunikasjonsknutepunkt mellom bybane, 

kollektivterminal, handel og kultur. Det må tilrettelegges for god tilgjengelighet for de 

myke trafikantene, samtidig som det må tilrettelegges for gode oppholdskvaliteter. Den 

relativt smale passasjen mellom kulturhuset og bydelssenteret må gis prioritet som 

ferdselsområde, men samtidig legges til rette for variert og attraktivt byliv, med aktiv og 

inviterende fasade. Nordsiden av kulturhuset har best tilgang til offentlig kjørevei. Det 

er likevel viktig å utforme arealet attraktivt og unngå baksidekarakter. Mot terminalen 

må bygget tilby en åpenhet som bidrar med opplevelse og trygghet i forhold til 

terminalens brukere.   

  

 

  



Bergen kommune.    Saksnr. 202031456/3 

 

Side 4 av 12 

 
Figur 1: Utkast av områdeplankart sammen 

med forslag til plangrense 

 

 

  

1. Byggehøyder og grad av utnytting  

I planinitiativet er det skissert behov for et bygningsvolum fra 3 til 5 etasjer. Det pekes 

blant annet på et innvendig behov for høyder tilsvarende 3 etasjer ved 

kultursalen/scenen pga. salens høyde, og 2 etasjer for black box.   

  

Byggehøyder og utforming av volum må ses i sammenheng med omgivelsene. I øst må 

en se det i sammenheng med forslag til utbygging for Oasen. Nærvirkningen av bygget 

vil blant annet være viktig for fremtidige beboere i Oasen-prosjektet, særlig nye boliger 

vis-a-vis.    

  

Avsatt formålsfelt til kulturhus i områdeplanarbeidet er førende for utforming av 

kulturhuset. Tverrsnittet er her smalt, og byrommet mellom Oasen og feltet kan ikke 

reduseres ytterligere. På vestsiden begrenses feltet av løsning for gang- og sykkelveg.   

  

3. Grønnstruktur og landskap  

Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også 

i fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold, klimatilpasning ved å håndtere 

overvann og etablere trivelige friluftsområder.  
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Vindanalyser viser at det er krevende lokalklima mellom kulturhuset og Oasen, og det 

bør derfor ses på om vegetasjon kan brukes for forbedring av lokalklima. Lokalklima 

må utredes i det videre planarbeidet.   

  

Innspill fra Bymiljøetaten:   

Grøntfaglige forhold  

Planarbeidet bør bidra til å koble grøntarealene nord og sør for planområdet sammen. 

Fyllingsdalen er en grønn bydel og vegetasjon bør innføres i bydelssentrumet. Dette bør 

brukes som identitetskapende element (den grønne dalen), som trivselsskapende 

element, for å skape en sammenhengende grønnstruktur for biologisk mangfold og som 

del av overvannshåndteringen. Det må legges til rette for trær, plantefelt, klatreplanter 

på vegger og grønne tak.  

  

I Artskart ser man at planten fredløs er funnet i eller like ved planavgrensningen. Denne 

fredløsarten som er lagt inn her, er ikke på fremmedartslisten, men to andre fredløsarter 

som ligner, er det (kategorisert med svært høy økologisk risiko). I løpet av 

planprosessen må det utelukkes at planter i planområdet er på fremmedartlisten. 

Minner om at kap. 5 i Forskrift om fremmede organismer må følges, slik at man unngår 

spredning av fremmede arter.  

  

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

  

4. Samferdsel, herunder parkering  

Av planinitiativet fremgår det at det ikke planlegges tilrettelagt for parkering i 

prosjektet, med unntak av HC-parkering. Beliggenheten tett ved kollektivterminal og 

parkeringsanlegg til Oasen muliggjør minstekrav til parkering.   

  

BME bemerket i møtet at det må redegjøres for valg av løsning (ingen 

parkering, handikapparkering o.l.) og begrunnelse for dette i forbindelse med 

planarbeidet. Konsulent bemerket at parkering til kulturhuset kan inngå i Oasens 

parkeringsgrunnlag, fordi det er overdekning i områdeplanen. BME viser til at Oasen er 

privat, slik at de kan ta betalt for parkeringsplasser som ev. brukes av kulturhuset. 

Kulturhuset er et offentlig tilbud, og bygget må derfor ivareta lovkrav knyttet til 

universell tilgjengelighet og handikapparkering. Parkering vil være et tema i det videre 

planarbeidet.   

  

Kartlegging og vurdering av mobiliteten til brukere av kulturhuset må fremgå av 

planmaterialet. Det må sikres tilstrekkelig sykkelparkeringsplasser i prosjektet. Grunnet 

lite/smalt utendørsareal anbefales dette løst i kjeller.   

  

Det ligger ingen gang- og sykkelvegløsning på østsiden av Folke Bernadottes vei ved 

kollektivterminalen. Traseen blir ført inn i sidegaten mellom terminalen og kulturhuset.  

  

Vestsida av kulturhuset blir ikke en så god gangakse som en skulle ønsket (smalt snitt, 

med gjennomgående GS). Ved å lokalisere et offentlig sykkeltilbud på vestsiden av 

kulturhuset (bysykler o.l.) så kan en unngå å trekke syklister inn i en smal gate mellom 

kulturhus og Oasen.   

  

Ramper/høyder i gågaten øst for kulturhuset kan føre til at vi også her får et smalt 

tverrsnitt på en strekning. For å ivareta gange og møteplasser er det derfor gunstig om 

sykkel kan konsentrerast på vestsida. Dette er også bakgrunnen for at vi anbefaler at 
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kulturhusprosjektet vurderer å legge sykkeltilbud i kjeller. Kjelleren kan i tillegg 

til ansatt- og besøksparkering vurderes ift. viktige kommunale mobilitetstilbud som 

offentlig sykkelparkering og bysykkelstasjon. Ulemper ved et ev. sykkeltilbud i kjeller 

bør vektes opp mot fordeler.   

  

COWI påpeker at de ser på muligheten for tilstrekkelig areal til sykkelløsninger i nordre 

del av bygget, og stilte spørsmål ved hva som er sentral plassering. Kulturhuset ligger i 

et sentralt område, og plasseringen av sykkelparkering vil uavhengig av hvilken del av 

bygget være sentral.   

  

Fylkeskommunen gjorde oppmerksom på at det i forbindelse med en anleggsfase må 

tydelig skilles mellom byggeområdet og GS-veier slik at tilbudet kan fungere 

undervegs.   

  

Kjøreadkomst og varelevering er diskutert i forbindelse med områdeplanarbeidet, denne 

diskusjonen fremgår av planinitiativet. Løsningen må også ses i sammenheng med 

utforming av byrommet mellom kulturhuset og Oasen, da det er høydeforskjell her. 

Utforming av bygg innvendig må ses i sammenheng med terrenget rundt bebyggelsen.   

  

BME påpekte i møtet at de ikke ønsker varelevering over torg, da dette ikke er en 

trafikksikker løsning i tråd med 0-visjonen. Kulturhuset i Åsane ble pekt på som et godt 

eksempel for hvordan varelevering kan løses. Kjøring over torg forutsetter særskilte 

godkjenninger, blant annet dispensasjon fra politiet. Det anbefales generelt ikke å 

tilrettelegge for sambruk av areal (varelevering og myke trafikanter) mht. 

trafikksikkerhet.   

  

Bymiljøetaten sitt skriftlige innspill:   

Trafikkfaglige forhold  

I tidligere møte har vi bedt om at tilkomst må planlegges fra nord, for å unngå konflikt 

med torg og andre arealer for myke trafikanter. På det tidspunktet var det ikke planlagt 

torg på nordsiden av kulturhuset.  

  

I planinitiativet er det vurdert 2 ulike løsninger, tilkomst via kollektivterminalen og fra 

nord, og man har valgt å gå videre med løsningen fra nord. I planinitiativet er det 

imidlertid illustrert sporingskurver for semitrailer over torgareal (rosa formålsfarge). 

Ut fra hensyn til trafikksikkerhet vil Vegforvaltning presisere at varelevering må foregå 

uten kjøring og oppstilling på arealer for gående, syklende, opphold og lek. Kjøring og 

manøvrering må foregå på vegareal. Dersom det skal være torg også på nordsiden av 

bygget, må adkomst for varelevering løftes opp og vurderes på nytt.  

  

Vi forutsetter videre at all varelevering og renovasjon skal benytte samme adkomst, 

også når det gjelder bibliotek og evt. servering.  

  

Hvilket formål tilkomst og løsning for varelevering/nordsiden av bygget skal reguleres 

til må avklares gjennom planarbeidet. Prosjektleder for områdeplanarbeidet bemerker at 

det er ønskelig at det avsettes areal til torg på nordsiden, men at omfanget må ses i 

sammenheng med arealbehovet til varelevering. Endelig løsning for varelevering må 

sikres gjennom dette planarbeidet. Adkomst må reguleres uavhengig av 

områdeplanarbeidet.   

  

 Foreløpig innspill fra Statens vegvesen: 
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Vår foreløpige tilbakemelding er at planarbeidet må ha spesielt fokus på trafikksikkerhet og 

framkommelighet for kollektivtrafikken og for gående. Kulturhuset skal plasseres tett på 

kollektivterminal og detaljutforming må skje i samarbeid med Vestland fylkeskommune. 

Trafikksikkerhet og framkommelighet må sikres både i permanent fase og i anleggsfase. 

Trafikksikre løsninger for renovasjon og varelevering må sikres tidlig i planleggingen.  

 

Når det varsles oppstart og planforslag blir lagt ut til offentlig ettersyn, vil vi komme med 

ytterligere innspill og merknader. 

 
 

5. Barn og unge  

1. Skole og barnehage  

Skolekapasitet og barnehagedekning skal kommenteres i alle saker.  

Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016.  

Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016.  

  

2. Barn og unges interesser  

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker.  

Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, 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.  

  

  

6. Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap  

Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas.  

  

Byantikvar sitt skriftlige innspill:  

Det er hensynssone historisk veifar i Folke Bernadottes vei.   

Oasen har verneverdi, og det må tas hensyn til det når det gjelder 

utforming/materialbruk etc i den videre prosessen.   

Det er ønskelig at det bevares så mye naturlig terreng som mulig.   

Byantikvaren har laget kulturminnegrunnlag i Fyllingsdalen. Relevante punkter i 

kulturminnestrategi og arkitekturstrategi må svares ut i forbindelse med planarbeidet.  

  

Prosjektleder for områdeplanen bemerker at de vurderer verneverdien til Oasen 

til hovedsakelig å være knyttet til den eldste delen, som ligner nettopp på en 

“Oase”, men nyere deler bør bygges om for å åpne bygget med mer utadrettet 

virksomhet.  

  

Utforming av nytt kulturhus må ses i sammenheng med omgivelsene, jfr. Avsnitt 

2.2 Byform og arkitektur.   

  

Det anbefales å ta kontakt med Byantikvaren for å avklare hvorvidt det er krav om 

kulturminnedokumentasjon.   

Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon:  

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-

publikasjoner/veiledere  

  

7. Risiko og sårbarhet  

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
http://www.barnetrakk.no/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere
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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, jf. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal for øvrig være i 

henhold til kravspesifikasjonen.  
  

  

8. Levekår og folkehelse  

Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 

folkehelse, levekår og kriminalitetsforebygging   

  

Hvordan universell utforming ivaretas og løses i prosjektet må fremgå av illustrasjoner 

og planbeskrivelse. Avvik må kommenteres.   

  

Innspill fra Barn og unges representant:  

Tema som levekår og kriminalitetsforebygging bør vurderes innlemmet i planarbeidet, 

herunder med forslag til tiltak. Folkehelsekoordinator, politi og SLT-nettverk kan her 

være en ressurs   

a. PS! Barn og unges representant er en av to SLT-koordinatorer i Bergen 

kommune (SLT = Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak)  

  

9. Vann, avløp og overvannshåndtering  

Løsninger for overvannsproblematikk, ref. planinitativet, må sikres.   

  

Det utarbeides en overordnet VA-rammeplan til områdeplanen. I forbindelse med dette 

planarbeidet må det utarbeides en detaljert VA-rammeplan innenfor rammene av den 

overordnede rammeplanen. Det er utarbeidet et flomsonekart i områdeplanarbeidet.   

  

Innspill fra VA-etaten:   

Som du ser av kartet så ligger det mange kommunale ledninger innenfor området som et 

nytt tiltak kan komme i konflikt med. I forbindelse med bybaneutbyggingen er deler av 

hovedledningsnettet i området lagt om. Men det er pr i dag ikke registrert i 

ledningskartet.   

  
Planen må koordineres med andre planer i området blant annet 

områdereguleringsplanen for Fyllingsdalen (Ole Roger Lindås). I den forbindelse pågår 

det arbeid med flomsonekartlegging.    
Det er som vanlig et krav om at det skal utarbeides VA- rammeplan. Dersom tiltak 

kommer i konflikt med kommunalt VA anlegg må anlegget omlegges for tiltakshavers 

kostnad. Ledningsanlegget skal være tilgjengelig for drift og vedlikehold.   
  

For krav til hva som skal dokumenteres i VA-rammeplanen, se VA-etatens 

hjemmesider:  

www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-

og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan  

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

planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til 

kravspesifikasjonen.  

  

10. Renovasjon  

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan


Bergen kommune.    Saksnr. 202031456/3 

 

Side 9 av 12 

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 er ikke krav om at BIR skal være involvert i planarbeidet, men planmaterialet må 

redegjøre for behov, løsninger og begrunnelse. Trafikksikkerheten må redegjøres for.     

  

11. Konsekvensutredning (KU)  

Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.  

  

3. REGULERINGSBESTEMMELSER  

1. Rekkefølgekrav  

Det må påregnes rekkefølgekrav for adkomst fra nord samt for torg og gate i øst og 

sør.   

  

Rekkefølgekrav må drøftes videre i planarbeidet, og mot områdeplanen.  

  

2. Utbyggingsavtaler  

Dette må avklares gjennom planprosessen.   

  

4. KART OG PLANAVGRENSNING  

1. Planavgrensning  

Ettersender GIS sine tilbakemeldinger.   

  

Plangrensen er satt for å dekke adkomst og nytt torg som må opparbeides mellom Oasen 

og kulturhus. Byplan har ingen merknader til foreslått plangrense.    

  

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her:  

https://www.arealplaner.no/bergen4601  

  

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 

gjennom: https://infoland.ambita.com  

  

2. Planbetegnelse  

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell:  

Fyllingsdalen, Gnr. 22, bnr. 361 m. fl., Fyllingsdalen kulturhus  

  

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.  

  

  

5. MEDVIRKNING  

Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 

minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres.  

  

1. Tiltak utover lovens minstekrav  

Innspill fra barn og unges representant:   

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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Kommune har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra barn og unge. Dette må 

ivaretas for å sikre lovkrav, men også for å bidra til informasjonsutveksling, 

kunnskapsdeling og innspill fra målgruppen.  

b. Eksempler: barnehage, skole/elevråd, Ungdomsrådet og organisasjoner for 

barn og unge i nærmiljøet  

  

Felt avsatt til kulturhus inngår i pågående planarbeid for området. Det vil være viktig i 

planarbeidene å diskutere og avklare grep som foreslås i de to ulike sakene. Dette gjelder også 

for grunneiere/utbyggere av Oasen. Foreslått plangrense for kulturhuset muliggjør at denne 

kan vedtas først, dersom områdeplanarbeidet blir forsinket.   

  

Det vil også være viktig å være obs på gjennomføringen hvis kulturhuset skal realiseres før 

andre tilgrensende tiltak i områdeplanen.   

  

6. FAGKYNDIGHET  

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av 

plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.  

  

  

7. KONKLUSJON  

Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.  

Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med saken:  

• Plangrep må være koordinert med planforslaget til områdereguleringsplanen.   

• Valg av løsning for varelevering må skje gjennom dette planarbeidet  

  

8. FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG  

  

Det er viktig med god dialog i den videre prosessen. Byplan oppfordrer til at EFU tar kontakt 

hvis de har spørsmål, så kan vi komme med avklaringer og anbefalinger forløpende. 

Viktig for å redusere usikkerhet i videre prosess, og bidra til avklaringer tidlig i planarbeidet.  

 

1.1 Fremdrift 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 
Oppgave Frist Merknader 

Kunngjøring 

planoppstart 

6 md. etter 

oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider: 

www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-

private-planforslag 

Innsending av 

merknader 

2 uker etter 

merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 

Materiale og agenda for møtet avtales med saksbehandler. 

Materiale skal sendes inn senest to uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. 

gangs behandling 

1 år etter 

oppstartsmøtet 

Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 

behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 

 

1.2 Kunngjøring og varsling av planoppstart  

 

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 

kunngjøres og varsles. 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag


Bergen kommune.    Saksnr. 202031456/3 

 

Side 11 av 12 

 

For veiledning, se etatens nettsider. 

Referatet 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. Kommunen skal alltid varsles via 

de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 

saksnummer. 

 

1.3 Eventuelt nytt oppstartsmøte 

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. 

 

1.4 Dialog 

Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
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. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 

gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 108, eller e-post 

heidi.saua@bergen.kommune.no  

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202031456. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

****** NB!! Ikke slett / skriv / kopier / lim inn her!!     ***** 

***** Her settes den elektroniske godkjenningen inn!! ***** 

*****                                                                                  ***** 

 

 

 
 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
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:heidi.saua@bergen.kommune.no

