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Nye feltnavn, gjennomgående endringer:1 

51430100 51340101 

K4 BKS2, BKS3, BKS4, BKS5 

K5 BKS1 

L3 f_BLK2 

P2 f_SPA1 

Fs3 f_SVG2 

Fs4 f_SVG3 

B4 Utgår 

Nye feltnavn, gjennomgående endringer:2 

51340100 51340102 

K6 BBB1 

K7 BBB2 

K8 BBB3 

K9 BBB4 

S3 f_BRE1 

L4 f_BLK3 

L5 f_BLK3 

Fs6 f_BUT7 

Fs7 f_BUT4 

Fs8 f_BUT5 

Fs9 f_BUT6 

FV4 f_SKV1 

P3 f_SPA2 

F1 GF1 

 

 

 

 

 

 
1 Tabellen gir oversikt over delfelt som har fått nye benevnelser 

gjennom endring, arealplan-ID 51340101. 
2 Tabellen gir oversikt over delfelt som har fått nye benevnelser      

gjennom endring, arealplan-ID 51340102. 

§ 1 

FELLES BESTEMMELSER 

 

1.1 Støy 

Ved utarbeidelse av utomhusplan i samsvar med § 

2.1 skal det dokumenteres at Retningslinje for 

behandling av støy i arealplanlegging (T-1442 

2016)3 blir ivaretatt, jf. støyrapport. For bebyggelse 

i BKS1 må det vurderes behov for lokal skjerming 

av uteoppholdsplass, samt fasadetiltak, i tillegg til 

skjerming langs Hesthaugvegen. Dersom plassen 

tillater det, skal støyskjerming primært ivaretas ved 

voll. Det skal utarbeides en plan for hvordan 

Haukedalen skole skal sikres gode støyforhold i 

åpningstiden, hvordan støv fra byggearbeidet skal 

begrenses og hvordan sikkerheten skal ivaretas i 

anleggsperioden.4 

Det skal legges vekt på høy kvalitet og variert 

materialbruk ved utforming av støyskjermer. 

Støyskjerm skal utføres i støyabsorberende 

materialer. Støyskjerm skal sakses ved felt f_SVG2 

for å sikre gjennomgang for fotgjengere. Mur langs 

Hesthaugvegen skal utføres i naturstein eller 

tildekkes med beplantning.5 

 

Bygg- og anleggsarbeider: 

Grenseverdier gitt i T-1442 kapittel 4 skal i 

utgangspunktet tilfredsstilles. Ved overskridelser av 

grenseverdiene skal det varsles og gjennomføres 

avbøtende tiltak i samsvar med T-1442 og M-128.6 

 

1.2 Terrengbehandling 

1.2.1 Eksisterende terreng og bestående vegetasjon i 

grøntområder og byggeområder skal søkes beholdt i 

størst mulig utstrekning. Ubebygde områder skal gis 

en estetisk tiltalende form og behandling. 

1.2.2 Det må i anleggsfasen iverksettes tiltak for å sikre 

bekkeløp og kantvegetasjon mot inngrep. 

 

1.3 Estetikk 

1.3.1 Det skal legges vekt på høy kvalitet i den 

arkitektoniske utforming, detaljering og 

materialbruk. 

1.3.2 Kvalitet og variasjon i utforming og materialbruk 

må vektlegges spesielt ved garasjeanlegg som er 

synlig over terreng. 

1.3.3 Skjæringer og fyllinger skal tilsås og beplantes eller 

steinsettes med robuste materialer tilpasset 

omgivelsene, og utføres samtidig med anlegget for 

øvrig. Forstøtningsmurer skal utføres i naturstein 

eller tildekkes med beplantning.7 

 

1.4 Tilgjengelighet 

Det skal være universell tilgjengelighet mellom 

tilrettelagt parkeringsplass og hovedinngang, og 

mellom hovedinngang og utendørs oppholdsareal. 

 

 
3 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
4 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
5 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
6 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102 
7 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
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1.5 Automatisk fredete kulturminner 

Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre 

funn oppdages i forbindelse med gravearbeid, skal 

arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndig-

heten underrettes, jf. Lov om kulturminner §8, 

2.ledd. 

 

1.6 Uteoppholdsareal 

For uteoppholdsarealer gjelder areal- og 

kvalitetskravene i bestemmelser og retningslinjer til 

kommuneplanens arealdel (KPA2010). Disse 

kravene går foran bestemmelser om tillatt 

utnyttingsgrad.  

 

1.7 Parkering 

Parkeringsdekning for bil og sykkel skal være i 

samsvar med den til enhver tids gjeldende norm for 

Bergen kommune. Alle parkeringsplassene for bil 

skal tilrettelegges for etablering av ladepunkt for 

elbil.8 

 

For felt BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5 er det 

gitt egen bestemmelse for parkering under 4.2.3.9 

Bruksareal til parkering skal ikke tas med ved 

beregning av parkeringsbehov.  

 

Minst 50% av sykkelparkeringsplassene skal være 

under tak. 

 

Unntak for BBB1 og BBB2: krav om maksimalt 1,4 

biler per og 2 sykkelparkeringer per 100 m2 BRA.   

 

Unntak for BBB3 og BBB4: krav om maksimalt 

1 plass per boenhet. Området f_SPA2 er 

gjesteparkering og kommer i tillegg.10 

 

1.8 Innenfor bestemmelsesområde #3 skal det 

tilrettelegges for kjøring og oppstillingsplass for 

renovasjonsbil. Området skal utformes til bruk for 

opphold og lek utenom tømmetider, og ha 

gressarmert kjørbart dekke. Det skal legges til rette 

for beplanting langs mur mellom f_BUT4 og 

f_BLK3. Høyde på muren f_BUT4 og f_BLK3 kan 

ikke overstige 3,3 m. Det skal benyttes 

plankeforskaling ved oppføring av mur.  

 

Innenfor området skal fri høyde på oppstillingsplass 

(ved tømming) være minimum 15 m og minimum 

4 m ved kjøring.  

 

Det tillates kjøring kun for utrykningskjøretøy. 

Område skal sikres mot gjennomkjøring med 

bom.11 

 

 

§ 2 

UTFYLLENDE PLANER OG DOKUMENTASJON 

 

 
8 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102 
9 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
10 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102 
11 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102 

2.1 Utomhusplan 

 For hvert av delfeltene K1–K3, K6–K9 BBB1, 

BBB2, BBB3, BBB4 og BKS1–BKS5, med 

tilhørende grøntareal og lekeområde, skal det 

sammen med søknad om tiltak innsendes en 

detaljert utomhusplan i målestokk 1:500, samt en 

skriftlig redegjørelse som bl.a. skal vise hvorledes 

bestemmelsenes krav er oppfylt. 

  

 Utomhusplanen skal vise plassering og utforming av 

lekearealer, turstier, veger, VA-anlegg, 

avfallsanlegg, overvannshåndtering og 

materialbruk. Planen skal vise at utomhusarealene 

oppfyller fastsatte krav til størrelse og kvalitet samt 

oppfyller prinsipper for universell utforming og 

støyskjerming. Planen skal vise utforming og 

opparbeiding av terreng, og hvordan forskjeller i 

høydenivå tas opp ved terrengtilpassing.   

 

2.2 Plan for utbygging 

 For felt B3 skal det utarbeides en plan for utbygging 

som skal vise adkomstveger, tomtedeling og felles 

uteoppholdsareal (minimum 50 m2 pr. boenhet).12 

 

2.3 VA-rammeplan 

 Det skal utarbeides rammeplan for vannforsynings-

/overvanns- og spillvannssystemet, samt uttak for 

brannslokking. 

 

2.4 Renovasjonsteknisk plan 

 Det skal utarbeides en renovasjonsteknisk 

 avfallsplan. Løsning skal vær godkjent at BIR. 

 

2.5 Barnehagedekning/skolekapasitet 

 Det skal dokumenteres tilstrekkelig barnehage- og 

skolekapasitet før utbygging. 

 

2.6  Dokumentasjon ved søknad om tiltak 

Før det kan gis igangsettingstillatelse for tiltak iht. 

pbl § 20-1 nr. a og d innenfor planområdet skal 

følgende være godkjent av rette fagmyndighet: 

• VA-rammeplan, jf. § 2.3 

• Dokumentasjon av tilstrekkelig barnehage- 

og skolekapasitet, jf. § 2.5 

• Avkjørsler til offentlig veg, jf. § 5.1 

• Plan for utbygging for felt B3 skal være 

godkjent av planmyndigheten, jf. § 2.2 

• Renovasjonsteknisk avfallsplan, jf. § 2.4 

 

 

§ 3 

REKKEFØLGEKRAV 

 

3.1 Midlertidig brukstillatelse / ferdigattest 

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for nye 

tiltak iht. pbl § 20-1 nr. a og d, innenfor 

nedenfornevnte delfelt, skal følgende tiltak være 

opparbeidet og godkjent 

 

Felt K1:  

 
12 Krav om at planen skal vise atkomst til B4 er strøket ved endring, 

arealplan-ID 51340101. 



Nasjonal arealplan-ID 1201_51340100. Sist revidert 29.05.2019 

Side 3 av 5 

• L1 og S2 skal være ferdigstilt. 

 

Felt K2 og K3: 

• L2, S2 og FV2 med tilhørende fortau skal 

være ferdigstilt. 

 

Felt BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5:  

• f_BLK1, f_ BLK2, S1, FV3, f_SV1, 

f_SGG3, f_SPA1, f_SGS1 og f_SGG4 skal 

være ferdigstilt.13 

 

Felt K6 og K7BBB1 og BBB2: 

• L4 og S3f_BLK3 skal være ferdigstilt. 

• Det tillates etablering av midlertidig 

renovasjonsanlegg innenfor 

bestemmelsesområde #2 før hovedanlegget 

etableres i felt f_BRE1.14 

 

Felt K8 og K9 BBB3 og BBB4: 

• L5, S3 og FV4 f_BLK3, f_BRE1 og 

f_SKV1 med f_SGG5, f_SGG6, f_SPA215 

skal være ferdigstilt. 

 

 Felt BKS1, BKS2, BKS3, BKS4, BKS5 og B3: 

• Eksisterende avkjørsel fra Hesthaugvegen 

skal stenges slik plankartet viser. 

• Nødvendige støydempingstiltak for 

støyutsatte boliger og uteoppholdsareal 

skal være etablert. 

 

Felt BKS1 

• f_SGG1 skal være opparbeidet. 

 

Felt BKS2 og felt BKS3 

• f_SGG2 skal være opparbeidet. 

 

Felt BKS4 og felt BKS5 

• Gangveg/tilkomst til husene i felt BKS4 og 

BKS5, samt tilkomst til f_BLK2 mellom 

felt BKS4 og BKS5 skal være 

opparbeidet.16 

 

Felt K6–K9BBB1–BBB4:  

• Gruset sti langs bekken gjennom område 

F1GF1 skal være ferdig opparbeidet. 

 

 

 

§ 4 

BYGGEOMRÅDER 
(pbl 1985 § 25, 1.ledd nr.1 / pbl 2008 § 12-5 nr. 1) 

 

4.1 Frittliggende småhusbebyggelse 

4.1.1 I feltene B1, B2 og B3 kan det oppføres eneboliger 

eller tomannsboliger med tilhørende anlegg. 

 
13 Rekkefølgekrav f_SGG4 lagt til ved endring, arealplan-ID 

51340101. 
14 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102 
15 Endret, arealplan-ID 51340102. 
16 Rekkefølgebestemmelser for BKS1–BKS5 lagt til ved endring, 

arealplan-ID 51340101. 

4.1.2 Tillatt bebygd areal skal ikke overstige % - BYA = 

30%. 

4.1.3 Bebyggelsens mønehøyde skal ikke overstige 9 

meter fra ferdig planert terreng.  

4.1.4 Bebyggelsens takvinkel skal ikke overstige 45°. 

4.1.5 Garasjer med bodareal kan oppføres med inntil 50 

m2. Garasje tillates oppført med mønehøyde inntil 6 

meter, og kan plasseres inntil 1 meter fra og 

parallelt med regulert vegside. 

4.1.6 BFS1 skal sammenføyes med eiendom 187/456 og 

omfattes av bestemmelser for B3.17 

 

4.2 Konsentrert småhusbebyggelse18 

4.2.1 I feltene BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5 kan 

det oppføres rekkehus med tilhørende anlegg. Det 

kan etableres parkeringskjeller under bakken 

innenfor bestemmelsesområde #1. 

4.2.2 Tillatt bruksareal over bakken skal ikke overstige: 

  BKS1: BRA = 900 m2  

BKS2: BRA = 600 m2 

BKS3: BRA = 500 m2 

BKS4: BRA = 500 m2 

BKS5: BRA = 500 m2 

 

 Tillatt bruksareal under bakken innenfor 

bestemmelsesområde #1 / felt BKS2 og BKS3, skal 

ikke overstige 800 m2 totalt. 

 

Bestemmelsene 4.3.3, 4.3.4 og 4.3.5 gjelder også for 

feltene BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5. 

4.2.3 Parkeringsdekning for felt BKS1, BKS2, BKS3, 

BKS4 og BKS5 skal være følgende:  

Bilparkering: Minimum 1 parkeringsplass for bil per 

enhet, og maksimum 0,9 plasser per 100 m2 bolig. 

Det skal legges til rette med strømuttak for lading 

av elbil ved alle bilparkeringsplasser. 

Sykkelparkering: Minimum 2 plasser per 100 m2 

bolig. All sykkelparkering i henhold til kravet skal 

plasseres under tak. 

4.2.4 Inntil halvparten av minimumskravet til privat 

uteareal for BKS2–BKS5 kan løses på takterrasser. 

4.2.5 Illustrasjonsplan for plan 51340101, datert 11.10.18 

er retningsgivende for det aktuelle området. 

4.2.6 Rekkehusene skal sakses eller trappes for å oppnå 

gode private uteoppholdsarealer med gode 

solforhold og skjermede private soner, og for å 

oppnå et variert arkitektonisk uttrykk. 

 

4.3 Blokkbebyggelse 

4.3.1 I feltene K1–K3 og K6–K9BBB1–BBB4 kan det 

oppføres blokkbebyggelse med tilhørende anlegg. 

4.3.2 Tillatt bruksareal skal ikke overstige:19 

 
17 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
18 § 4.2 er lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
19 Bruksareal for K4 og K5 er strøket fra listen ved endring, 

arealplan-ID 51340101. 
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Felt K1: BRA = 1000 m2 

Felt K2: BRA = 2000 m2 

Felt K3: BRA = 1100 m2 

Felt K6BBB1: BRA = 1900 m2 

Felt K7BBB2: BRA = 2800 m2 

Felt K8BBB3: BRA = 5000 460020 m2 

Felt K9BBB4: BRA = 1600 200021 m2 

Areal under balkonger, svalganger, overbygg, 

sykkelparkering og atkomsttrapper skal ikke 

medregnes ved beregning av tillatt bruksareal. 

4.3.3 Maksimal byggehøyde er angitt på plankartet. 

Nødvendige tekniske installasjoner som heishus og 

overdekket trapperom kan tillates å overskride disse 

høydebegrensningene. 

4.3.4 Bebyggelsen skal ha flat eller svakt skrå, 

sammenhengende takflate. 

4.3.5 Boder, balkonger, takoverbygg, trapper og mindre 

tilbygg tillates oppført utenfor viste byggegrenser. 

 

4.4 Offentlig bebyggelse, skole 

 Området skal benyttes til skoleformål. 

 

4.5 Lekeplass22 

4.5.1 Innenfor f_BLK1 skal det opparbeides 

småbarnslekeplass som er tilrettelagt for 

aldersgruppen 1–7 år.  

4.5.2 Innenfor f_BLK2 skal det opparbeides en sti som 

kobler lekeområde øst i felt B3 sammen med 

F1GF1. 

 

 

§ 5 

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
(pbl 1985 § 25, 1.ledd nr.3 / pbl 2008 § 12-5 nr. 2) 

 

5.1 Tiltak som berører offentlig veggrunn 

Tiltak som berører offentlig veggrunn, skal være 

godkjent av vedkommende vegmyndighet før tiltak 

iverksettes. Samme myndighet skal kontrollere og 

godkjenne opparbeidelse av nye avkjørsler til 

offentlig veg. 

 

5.2 Plassering av støyskjerm 

 Støyskjerm skal ikke plasseres nærmere enn 1,5 

meter fra fortauskant langs Hesthaugvegen. 

 

Nøyaktig plassering av støyskjerm langs f_BUT2 

gjøres i prosjekteringsfasen. Mindre justeringer for 

å tilpasse VA-anlegg er tillatt innenfor felt f_SVG2, 

f_BUT2 og f_BUT3.23 

 

 

§ 6 

FRIOMRÅDER 
(pbl 1985 § 25, 1.ledd nr.4 / pbl 2008 § 12-5 nr. 3) 

 

6.1 Friområder 

 
20 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102 
21 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102 
22 § 4.5 er lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
23 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 

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.  

Dette gjelder også mindre bygg for tekniske 

installasjoner som trafokiosker og pumpestasjoner. 

 

6.2 Turstier 

Det skal anlegges gruset tursti i 1,5 meters bredde 

gjennom friområde F1GF1, som skal ivareta 

tverrforbindelse mellom Spondalen og 

skoleområdet/Hesthaugvegen. Det skal også 

anlegges tursti mellom FV2 og FV4f_SKV1, og fra 

FV1 til tursti i F1GF1. 

 

 

§ 7 

SPESIALOMRÅDER 
(pbl 1985 § 25, 1.ledd nr.6 / pbl 2008 § 11-8) 

 

7.1 Frisikt 

I frisiktsonene skal det til en hver tid være fri sikt 

0,5 meter over tilstøtende vegers plan. 

 

7.2 Kommunalteknisk virksomhet 

Områdene skal benyttes til kommunaltekniske 

formål, herunder også strømforsyning. 

 

 

§ 8 

FELLESOMRÅDER 
(pbl § 25, 1.ledd nr. 7) 

 

8.1 Veger 

 Felles kjøreveg FV1 er felles for feltene B1 og B2. 

Felles kjøreveg FV2 er felles for feltene K1, K2 og 

K3.  

Felles kjøreveg FV3 er felles for feltene B3, BKS1, 

BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5. 

Felles kjøreveg FV4 f_SKV1 er felles for feltene 

K6, K7, K8 og K9 BBB1, BBB2, BBB3, BBB4. 

Felles kjøreveg f_SV1 er felles for BKS1, BKS2, 

BKS3, BKS4 og BKS5.24 

 

Gang- sykkelveg25 

Felles gang- og sykkelveg f_SGS1 er kjørbar for 

nødtransport og varetransport.  

 

Felles gang- og sykkelveg f_SGS1 er felles for 

BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5 

 

Gangveg26 

Felles gangveg f_SGG1 er felles for BKS1, BKS2, 

BKS3, BKS4 og BKS5. 

Felles gangveg f_SGG2 er felles for BKS1, BKS2, 

BKS3, BKS4 og BKS5. Gangvegen kan justeres for 

best mulig trase. 

 
24 Endret, arealplan-ID 51340101. 
25 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
26 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
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Felles gangveg f_SGG3 er trappetilkomst til felles 

garasjeanlegg, og er felles for BKS1, BKS2, BKS3, 

BKS4 og BKS5. 

Felles gangveg f_SGG5 er felles for BBB1, BBB2, 

BBB3 og BBB4.27 

 

Annen veggrunn28 

Felles annen veggrunn – grøntareal f_SVG1, 

f_SVG2 og f_SVG3 er felles for BKS1, BKS2, 

BKS3, BKS4 og BKS5. 

 

8.2 Parkeringsplasser 

Felles parkeringsplass P1 er felles for feltene K1, 

K2 og K3. 

Felles parkeringsplass f_SPA1 er felles for feltene 

BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5. 

Felles parkeringsplass f_SPA2 er felles for feltene 

BBB1, BBB2, BBB3 og BBB4.29 

 

8.3 Lekeområder 

 Felles lekeområde L1 er felles for felt K1. 

 Felles lekeområde L2 er felles for feltene K2 og K3. 

Felles lekeområde f_BLK2 er felles for feltene K3, 

BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5.30 

 Felles lekeområde L4 er felles for feltene K6 og K7. 

Felles lekeområde L5 er felles for feltene K8 og K9. 

Felles lekeområde f_BLK3 er felles for feltene 

BBB1–BBB4.31 

Felles lekeområder f_BLK1 er felles for feltene 

BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5.32 

 

8.4 Grøntarealer 

 Felles grøntareal Fs1 er felles for feltene B1 og B2. 

Felles grøntareal Fs2 og Fs5–Fs9 er felles for 

feltene K1–K3, K6–K9 BBB1–BBB4 og BKS1–

BKS5.33 

 

Felles uteoppholdsarealer f_BUT1, f_BUT2 og 

f_BUT3 er felles for BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og 

BKS5.34 Felles uteoppholdsarealer f_BUT4 – 

f_BUT7 er felles for BBB1- BBB4.35 

 

8.5 Henteplasser for søppel 

Henteplass for søppel S1 er felles for feltene B3, 

BKS1, BKS2, BKS3, BKS4 og BKS5. 

Henteplass for søppel S2 er felles for feltene K1, K2 

og K3. 

Henteplass for søppel S3 f_BRE1 er felles for 

feltene K6, K7, K8 og K9 BBB1, BBB2, BBB3, 

BBB4. 

 

Det skal gjøres fysiske tiltak slik at avfallsdunker 

ikke kan plasseres i frisiktsoner. 

 
27 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102 
28 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
29 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102. 
30 Lagt til at f_BLK2 er felles også for felt K3 ved endring, 

arealplan-ID 51340101. 
31 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102 
32 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
33 Endret, arealplan-ID 51340101. 
34 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340101. 
35 Lagt til ved endring, arealplan-ID 51340102 

 

 
 

Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med 

bystyrets vedtak 

 

________________________________________ 

Avdelingsleder 


