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1. Nøkkelopplysninger og bakgrunn for møtet 

1.1. Nøkkelopplysninger om endringsforslag 

Plan- og bygningsetaten mottok endringsforslag for Åsane. Gnr. 187, bnr. 509, Haukedal, 

Spondalen øst 22. november 2018. Bakgrunnen for endringen er at det ikke er mulig å 

etablere moderne renovasjonsanlegg på regulert areal felt S3 ved kommunal veg 

Spondalen. Forslaget innebar å legge renovasjonsanlegget mer sentralt i planområdet.  

Forhåndskonferanse ble avholdt 15.03.2018, sak 201804790. 

 

1.2. Nøkkelopplysninger om parallelle bygge-/delesaker 

Det er gitt rammetillatelse (22.11.2018) og søkt om igangsettelsestillatelse (18.01.2019) 

for feltene K6 og K7 (byggesak 201812518).  

Det er søkt om rammetillatelse for deler av K8 20.12.2018 (byggesak 201826397).  

En del av felt F1 er fradelt til kommunen (delesak 201821049). 
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1.3. Konklusjon fra seksjonsmøtet 

Endringsforslaget ble diskutert i seksjonsmøte 10.12.2018, hvor det ble fattet følgende 

konklusjon: 

 

Foreslått løsning av utomhusarealene kan ikke anbefales. Bekken må i større grad 

ivaretas. Det må enten finnes andre uteoppholdsarealer som tilfredsstiller 

kvalitetskravene, eller så må antall boenheter reduseres. Parkeringsdekningen kan 

med fordel reduseres (maks. 1 bil per boenhet). Det må også ses på foreslått 

renovasjonsløsning. En løsning innerst i veien om med så høye forstøtningsmurer som 

foreslått, kan ikke anbefales. Det må legges til rette for en småbarnslekeplass sentralt 

plassert i utomhusarealet. 

  

Planforslaget må bearbeides på overnevnte punkter for å kunne anbefales fremmet. 

 

Saksbehandler oversendte konklusjon med begrunnelse til forslagsstiller 13.12.2018 

(dok.12 i saken), hvorpå forslagsstiller ba om et snarlig møte. 

 

2. Prosess 

2.1. Vurdering av om endringsforslag kan behandles ved forenklet prosess 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort og varslet på vanlig måte 20.06.2018. Av 

varslingsteksten fremgikk det at plan- og bygningsetaten ville vurdere å behandle saken 

ved forenklet prosess iht. plan- og bygningsloven § 12-14. Forslagsstiller har i 

planbeskrivelse/søknad argumentert for at endringsforslaget er i tråd med kriteriene i 

pbl § 12-14:  

 endringene vil i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig 

 går ikke utover hovedrammene i planen 

 og berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

 

De omsøkte endringene innebærer å legge felles ute-/lekeareal for boenhetene innenfor 

areal som er regulert til offentlig friområde. Det fremgår av gjeldende plan og av 

kartlegging av Bymiljøetaten at planområdet en del av et svært viktig friluftsområde
1
. I 

tillegg har fagetaten flere andre innvendinger til den foreslåtte løsningen. Konklusjonen er 

at forslaget til endring av gjeldende plan kan kun fremmes etter en forenklet prosess 

dersom kommunen kan slutte seg til forslaget. Alternativet er en ordinær planprosess. 

 

2.2. Forholdet til pågående byggesaker 

Byplanavdelingen anbefaler å avvente med rammetillatelse for hus C og D (byggesak 

201826397) til planarbeidet har kommet lengre. Byggesak skal gi endelig svar. 
 

3. Premisser for videre planarbeid 

3.1. Uteoppholdsarealer – offentlig vs. felles, fagetatens tilbakemelding 

I endringsforslaget foreslås noe areal regulert til offentlige friområder som felles 

uteoppholdsareal for blokkbebyggelsen (gjelder deler av felt F1 og F2). I moderplanen er 

ikke F-områdene tydelig angitt som «offentlig friområde», bare «friområde», men det er 

brukt SOSI-kode 400 - «offentlig friområde». Arealene er vist som grønnstruktur i forslag 

til ny KPA. I figuren til høyre er de delene av friområdet/grønnstrukturen som foreslås 

benyttet til bebyggelse eller uteoppholdsarealer/parsellhager markert med rødt omriss. Til 

                                                 
1
 Kartlagt friluftsområde, Grøntområde nord for Haukedalen skole: 

https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00012735 
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søknad om rammetillatelse for deler av K8 er det vist 420 m
2
 + 200 m

2
 uteoppholdsarealer 

som ligger innenfor friområde/grønnstruktur (markert med lilla i figur). 

 

Det fremgår av fagnotatet til 

moderplanen (30.12.2013) at fagetaten 

vurderte areal for felles uteopphold 

rundt K6-K9 til å være knapt, men fant 

det tilstrekkelig at areal- og 

kvalitetskrav til KPA2010 ble gjort 

gjeldende. Bestemmelsene fastslår at 

disse gjelder foran tillatt grad av 

utnytting. Det fremgår også av saken 

at felles uteoppholdsareal for K6-K9 

skal løses innenfor utearealene L4 og 

L5 og at intensjonen med regulerte 

friområder var at de skal være 

offentlige ettersom de brukes av barn 

både i og utenfor skoletid. 

Barnetråkkregistrering gjennomført i 

forbindelse av utarbeidelsen av 

moderplanen viste spor av barns lek i 

området, særlig ved felt K9 og sørlige 

del av felt K8. Å regulere felt F1 og F2 

til offentlige friområder var et viktig grep for å sikre erstatningsarealer for det arealet som 

ble regulert til bebyggelse, jf. RPR barn og unge
2
. 

 

Bekken må ha en tilstrekkelig buffer, særlig med tanke på dens funksjon innenfor 

overvannshåndtering innenfor planområdet og økt fokus på flomproblematikk i 

planlegging. Plassering av f_BLK4 kan ikke anbefales.  

 

For at arealer skal kunne regnes inn i kravet om minste felles uteoppholdsarealet må de 

være regulert til hovedformål bebyggelse med underformål uteoppholdsareal/lekeareal, 

ikke grønnstruktur. Det er OK å gjøre noe av felles grøntareal (felt Fs6-Fs9) til felles 

uteareal for K6-K7 (dersom de er egnet). 

 

3.2. Presentasjon av alternativ plassering av renovasjonsløsning 

Forslagsstiller og plankonsulent har ikke vært klar over at F1 og F2 i gjeldende plan er 

regulert til offentlig friområde. I møtet ble det presentert et alternativt grep som svarer på 

flere av byplanavdelingens innvendinger. Denne går ut på å legge renovasjonsløsning og 

snuhammer nord i planområdet, delvis innenfor feltene Fs9 og F2. På denne måten unngår 

man lekeplass ved bekken, samt de høye forstøtningsmurene ved uteoppholdsarealet 

sentralt i planområdet. Det er en nivåforskjell mellom veg FV4 og F2 som gjør arealet 

egnet til å legge nedgravd system i terrenget. Løsningen er ikke enda forelagt BIR. 

 

Løsningen forutsetter at plan- og bygningsetaten kan akseptere at deler av Fs9 og F2 

omreguleres til renovasjonsareal og parsellhager. Byplanavdelingen ser på det som et 

positivt grep at det trekantede arealet mot øst (del av F1) er overført til kommunen/skolen, 

slik at kommunen får sikret den delen av F-områdene som er mest brukt av skolen. Denne 

                                                 
2
 Barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling: https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-

bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/barn-og-unges-interesser-i-

planleggingen/id418042/ 
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delen av F1 er vist som grønnstruktur i gjeldende KPA, mens F2 er vist som bebyggelse. 

Dersom vi skal åpne for at deler av F2 blir omgjort til renovasjonsareal/parsellhager, må 

det også sikres gangstier gjennom F2 til grusbane, ev. nytt nærmiljøanlegg som muligens 

kommer (innbyggerinitiativ, jf. sak 2018/28121
3
). 

 

3.3. Uteoppholdsarealer - parsellhager 

Det foreslås fortsatt at felt F2 skal brukes til parsellhager. Arealet er regulert til friområde 

og omfattes av bestemmelse § 6.1: «Friområder kan benyttes til sport og lek. Nødvendige 

byggverk og anlegg for dette, som ikke er til hinder for områdets bruk som friområde, kan 

tillates av kommunen». Parsellhager er ikke i samsvar med regulert formål.  

 

Jorda er skrinn og steinete og det må fylles på med jord for å anlegge hager. Det foreslås 

en terrassering som følger terrenget. Ifølge forslagsstiller vil ikke dette komme i konflikt 

med innbyggerforslaget om nærmiljøanlegg på tilgrensende arealer til F2. 

Byplanavdelingen er positive til forslaget om parsellhager, det er i samsvar med forslag til 

ny KPA. Parsellhager, SOSI-kode 1630 i ny produktspesifikasjon (NPAD) kan brukes. 

Avklaringer må gjøres, jf. punkt 3.2. 

 

3.4. Uteoppholdsareal - kvalitet 

Byplanavdelingens tilbakemeldinger: Vi har ikke tatt stilling til om kvalitetskravene for 

foreslått uteoppholdsareal er mulig å innfri ettersom det ikke er gitt tilstrekkelige 

opplysninger. Kvalitet på uteoppholdsarealer iht. kvalitetskravene i KPA2010 må 

dokumenteres. Ifølge forslagsstiller/plankonsulent er krav til uteoppholdsarealer mulig å 

innfri og eventuelle parsellhager vil komme i tillegg 

 

Trappefri tilgjengelighet både internt og til områdene rundt (herunder rampe, ikke trapp, 

fra A/B til lekeplass) er bedre ivaretatt i revidert forslag. I revidert forslag er det også satt 

av areal til småbarnslekeplass sentralt i planområdet. Bybo har sammen med Block 

Wathne planlagt opparbeiding langs bekken innenfor felt F1 med lyssetting, stier, benker 

og bruer over bekken. Stien er trukket lengre vekk fra selve bekkeløpet. Byplanavdelingen 

vurderer disse forslagene som positive. 

 

3.5. Plassering av renovasjonsløsning – bokvalitet/estetikk 

Byplanavdelingens hadde følgende innvendinger til foreslått renovasjonsløsning: 

 Verken estetikken eller landskapstilpasningen er ivaretatt 

 for høye forstøtningsmurer langs atkomstveien 

 hvordan vil foreslått løsning påvirke bokvaliteten (f.eks. støy og økt trafikk) 

Punktene løses med alternativt grep som nevnt i punkt 3.2. 

 

3.6. Utforming - byggegrenser 

Det foreslås å slå sammen felt K9 med sørlige del av felt K8 og utvide byggegrensene. I 

gjeldende plan er det omtrent 770 m2 innenfor byggegrensene, mens nytt forslag viser 

rundt 1200 m2. Forslaget gjør det mulig å lage et langt sammenhengende bygg, som vist i 

illustrasjon/3D-modell levert til byggesak. Etter saksbehandlers vurdering hadde det vært 

bedre å bryte opp dette i to volumer slik som i gjeldende plan. Dette vil gi en mer åpen 

situasjon og man unngå at bygget oppleves langt og voldsomt fra vestlige del av 

planområdet og fra bekken. Tilbakemeldingen ble gitt i møtet, og diskutert. Foreslått grep 

trekker formålsgrensen for felt K9 7,5 meter sørvest, slik at man får en bredere åpning 

mellom K6 og K9. Forslagsstiller argumenterer for at dette bedrer uteoppholdsarealene, 

                                                 
3
 Søk i politiske saker: https://www.bergen.kommune.no/politikk/styresett/#/saker 
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man får mer sollys og et større sammenhengende område. Foreslått terrassering av bygget 

gjør at det oppleves som oppdelte volum. Forslagsstiller ønsker å beholde den foreslåtte 

sammenbyggingen av bygg E og F. Det ble avtalt at forslagsstiller må argumentere godt 

for og vise tydelig hvilke kvaliteter dette vil tilføre boligområdet, så vil byplanavdelingen 

vurdere dette spørsmålet på nytt. 

 

3.7. Parkering og tilkomst 

1,4 plasser per 100 m2-BRA jf. KPA2010 er et minimumskrav. I nyere vedtak er det åpnet 

opp for å fastsette lavere parkeringsdekning, det vises til prinsippsak om parkering 

(bystyrevedtak sak 23/17, 25.01.2017
4
). Det oppfordres til å fastsette egen dekning 

gjennom endringsforslaget. Det anbefales maks 1 bil per boenhet. Det foreslås en dekning 

på 1,2 per 100 m
2
-BRA. Det legges opp til felles elsykler til sameiet, samt å sette av 

plasser til bildeling. Byplanavdelingen ser positivt på dette og oppfordrer til å sikre disse 

kvalitetene med bestemmelser. 

 

Saksbehandler stilte spørsmål til om trafikksikkerheten er ivaretatt ettersom avkjørsel til 

parkeringskjeller for K7 er lagt i innersvingen av FV4. Siktlinjer her er ivaretatt. 

 

 

3.8. Planavgrensing 

Nåværende planavgrensing har ikke med hele felt F1 (to restarealer) og F2. Det ble avtalt 

at plangrensen utvides til å inkludere hele felt F1 og F2.  

 

3.9. Medvirkning 

Haukedalen skole ved rektor og FAU er varslet og forslagsstiller/plankonsulent har hatt 

flere møter med skolen underveis i prosessen, opplever god dialog.  

 

3.10. Kommentarer til planmaterialet 

Planbeskrivelse: 

 Det må redegjøres for faktisk situasjon, jf. byggesak og gjennomført trefelling. 

 Det må tas med et arealregnskap slik at endringene i mengde areal regulert til ulike 

formål kommer bedre frem. 

                                                 
4
 Prinsippsak om parkering: https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-

2019/7014/7018/article-142843 
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 Makebytte med Haukeland skole må beskrives bedre, jf. delesak 201821049. 

 Det må argumenteres godt for de foreslåtte løsningene og hvordan disse fører til 

økt kvalitet i planområdet 

 

3.11. Krav til planmateriale 

Følgende materiale må leveres iht. kommunens kravspesifikasjon
5
 (utover det som 

allerede er levert). 

 Snitt 

 Illustrasjonsplan 

 

Byplan har også noen kommentarer til plankart og bestemmelser av mer teknisk karakter, 

disse ettersendes til plankonsulent. 

 

4. Avtalt oppfølgingspunkt 

 

 Tema Ansvarlig Frist 

A Avklare ny renovasjonsløsning med BIR Plankonsulent/ 

forslagsstiller 

Snarest 

B Ta stilling til renovasjonsløsning og 

parsellhager innenfor deler av felt F2 

Saksbehandler, byplan Etter punkt A 

er avklart 

C Utvide planområdet, avklar grensen med GIS 

og saksbehandler. 

Plankonsulent Snarest 

D Varsle berørte parter og offentlige instanser 

om utvidet planområde 

Plankonsulent Snarest 

 

 

 
 

Ved spørsmål kan saksbehandler kontaktes på telefon 55 56 57 12, eller e-post 

marita.solaas@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, referer til saksnummer 201815165. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 
 

 

Marita Solaas - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Bybo AS, Teatergaten 35, 5010 BERGEN 

  

 

                                                 
5
 Veileder private planforslag: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830 
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