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Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan Årstad, gnr. 158 bnr. 49 m.fl., 

Krohnen - Damsgårdsveien. Bergen kommune.  

 

 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 blir det varslet oppstart av detaljreguleringsplan for 

Krohnen - Damsgårdsveien, gnr. 158, bnr. 49 m. fl., ved Damsgård i Bergen kommune. 

 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for nytt kontorbygg på området F14 i 

reguleringsplan for Damsgårdsundet Sør. F14 er regulert til kontorformål. Området er ca. 2 daa og 

regulert med utnyttelse på 350 % BRA.  

 

Etter anbefalinger fra Statens vegvesen omfatter planområdet også Michael Krohns gate langs 

tomten, samt kryssområdene mellom Michael Krohns gate og Damsgårdsveien, Vikens gate og 

Lien. Dette for å kunne vurdere løsninger for gående og syklende i dette området. Planområdet er 

ca. 6,5 daa og grenser til kontorbygg i nord (DNB), boligbebyggelse i sør og vest og vegsystem i 

øst.  

 

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene. Planforslaget er vurdert til 

ikke å kreve behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver er GC Rieber 

Eiendom AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS. 

 

Nærmere informasjon om planarbeidet finnes på ABO Plan & Arkitektur AS sin hjemmeside: 

www.abo-ark.no.  

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:  

 

Arne Kristian Kolstad  

Tlf: 95721101 

e-post: post@abo-ark.no 

 

Merknader til detaljreguleringen kan sendes skriftlig til: 

 

ABO Plan & Arkitektur AS v/ Arne Kristian Kolstad 

Postboks 291 

5203 Os 

e-post: offentlig.ettersyn@abo-ark.no 

 

http://www.abo-ark.no/
mailto:post@abo-ark.no
mailto:offentlig.ettersyn@abo-ark.no


 

Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader og innspill til Bergen kommune, dette vil bli 

ivaretatt av ABO Plan & Arkitektur AS. Alle mottatte dokumenter, merknader o.l. blir sendt samlet 

til kommunen sammen med planforslaget. 

 

Frist for merknader er satt til 9.8.2019 

 

Etter at fristen for merknader er gått ut, vil planforslaget bli utarbeidet og oversendt Bergen 

kommune for behandling. Etter 1. gangs behandling blir planforslaget sendt på høring og lagt ut til 

offentlig ettersyn. Det vi da være anledning til å fremsette merknader til planforslaget før videre 

politisk behandling. 

 

Med vennlig hilsen 

ABO Plan & Arkitektur AS 

 

 

Arne Kristian Kolstad  

 

Vedlegg 1: Oversiktskart 

Vedlegg 2: Kartskisse m/ avgrensing av planområdet, datert 07.06.2018 
 

 


