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VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING 
 
BERGEN KOMMUNE 
ÅSANE, GNR. 187, BNR. 5. HAUKEDAL. SPONDALEN ØST. AREALPLANID 51340100, VEDTATT 
20.05.2014 
REGULERINGSENDRING GJELDER FOR GNR. 187, BNR. 509. 
 
Det varsles med dette om oppstart av reguleringsendring for del av gjeldende reguleringsplan for 
Haukedal, Spondalen Øst, Arealplan ID 51340100, vedtatt 20.05.2014, felt K6-K9, Fs8, L4, Fs7, L5, Fs6, 
F1 og FV4. 
 
I forbindelse med avholdt forhåndskonferanse 15.03.2018 i sak 201804790 ble det avklart at de 
forslåtte byggetiltakene avviker så mye fra gjeldende plan at tiltaket må behandles som 
reguleringsendring, evt. gjennomført som forenklet prosess. Bergen kommune ønsker i dette tilfellet 
at det for endringene varsles oppstart av endring av reguleringsplan på ordinær måte før det avklares 
om planendringen kan behandles gjennom forenklet prosess. 
 
Planområdet er 12,5 daa og omfatter feltene K6-K9, Fs8, L4, Fs7, L5, Fs6, F1 og FV4.   
 
Endringer av gjeldende plan som følge av foreslåtte tiltak er: 

‐ Området, S3, i gjeldende plan er satt av til annet fellesarealfelles henteplass søppel, men er 
ikke dimensjonert for dagens renovasjonskjøretøy. Området er derfor godkjent som 
midlertidig renovasjonsløsning av BIR og ny renovasjonsløsning skal anlegges i tilknytning til 
veg FV4 og ny snuhammer i feltet. 

‐ Snuhammer i veg FV4 flyttes lengre nord og utvides i henhold til dimensjonerende kjøretøy. 
Ny snuhammer vil endre formål på del av områdene FS6, GV6, L5 og Fs7 til vegareal og 
renovasjonsareal. Veg FV4 avsluttes derfor lengre nord.  

‐ Bebyggelse innenfor felt K9 blir sammenhengende med bebyggelse innenfor felt K8 og 
områdene K8 og K9 slås sammen til ett område.  

‐ Fs7 vil utvides tilsvarende som K9 blir flyttet østover.  
 
Krav til tilfredsstillende felles og privat uteoppholdsareal og parkeringsdekning vil bli videreført fra 
gjeldende plan, og uteoppholdsarealene vurderes som bedret og med økt kvalitet.  
 
Tiltakshaver for planarbeidet er BYBO AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS.  
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Varsel om oppstart og kartutsnitt finnes også på hjemmesiden til ABO Plan & Arkitektur AS: 
www.abo-ark.no/nabovarsel/reguleringsplaner-høringer/ 
 
Merknader til planoppstart kan sendes skriftlig til: 
ABO Plan & Arkitektur AS 
Postboks 291 
5203 Os 
 
eller 
 
E-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no 
 
Frist for merknader er satt til 20.08.2018. 
 
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune da disse ivaretas 
av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokumenter, merknader, innspill og lignende sendes 
Bergen kommune sammen med planforslaget. 
 
Videre saksgang: 
Etter frist for varsel om oppstart er gått ut vil mottatte merknader/uttaler oppsummeres og 
kommenteres mht. eventuelle justeringer av planforslaget og sendes sammen med planforslaget til 
Bergen kommune for videre behandling.  
 
Etter første gangs behandling av kommunen legges planforslaget ut til offentlig ettersyn der det vil 
bli mulighet for å fremsette nye merknader til planforslaget før videre politisk behandling og 
godkjenning. 
 
Dersom det ikke fremkommer vesentlige innvendinger mot reguleringsendringen i forbindelse med 
dette varselet, vil det bli vurdert å fremme endringen gjennom en forenklet prosess i medhold av 
plan- og bygningsloven § 12-14. 
 
 
Med vennlig hilsen 
ABO Plan & Arkitektur AS 
 
 
Marit G Røttingen 
 
Vedlegg: 
Oversiktskart 
Planavgrensning 


