
 
 
 
 
 

 
 

www.abo-ark.no 
post@abo-ark.no 
 
Avdeling Os 
Org.nr. 879 951 542 
Hamnevegen 53,  
PB.  291, 5203 Os 
Tlf: 56 57 00 70 
 
Avdeling Stord 
Org.nr. 917 495 637 
Torgbakken 9 
PB. 667, 5404 Stord 
Tlf: 53 40 37 80 

Til berørte naboer og offentlige høringsinstanser 
 
 
 
 
22.01.2020 
 
 
Saknr. 2019/10523 
Arealplan-ID: 4601_15670002 
 
Reguleringsplan for Fana. Del av gnr. 42, 43 og 44, 
Nesttun sør, Midtun og Øvsttun  
 
Endring etter forenklet prosess - Begrenset høring 23.01.2020 – 
14.02.2020 
 
Det pågår arbeid med utvidelse av Midtun skole for å øke elevkapasiteten fra 370 til 500 elever. 
Den 03.05.2019 ble det gitt rammetillatelse for nytt tilbygg. Ett av vilkårene i rammetillatelsen var 
krav om at det ble startet opp arbeid med reguleringsendring for veg og parkeringsanlegget ved 
Midtun skole. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, 3. ledd, blir det med dette varslet om 
reguleringsendring etter forenklet prosess, godkjent av Plan- og bygningsetaten 12.06.2019, for 
Fana. Del av gnr. 42, 43 og 44, Nesttun sør, Midtun og Øvsttun, plan-ID 15670000. 
 
Etter § 12-14 2. ledd kan endring av reguleringsplaner behandles etter forenklet prosess når 
endringen: 

 i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig 
 ikke går utover hovedrammene i planen 
 ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 

 
Det er vurdert at endringen oppfyller kriteriene i § 12-14, 2. ledd: 
- Hovedrammene i planen endres ikke. 
- Gjeldende reguleringsplan hjemler samferdselsarealer og skole, og det samme gjør 

endringsforslaget. Det er kun mindre justering og tilpasning mellom formålene. 
- Endringsforslaget vil ikke påvirke planen negativt for øvrig, heller styrke og forbedre 

forholdene som allerede er regulert. 
- Endringsforslaget berører ikke hensynet til viktig natur og friluftsområder. Utvidelse av 

eksisterende gangbro ansees å ikke påvirke naturforholdene i vesentlig grad. 
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Tiltakshaver for planarbeidet er Bergen kommune, Etat for utbygging. Plankonsulent er ABO 
Plan & Arkitektur AS. 
 
Figuren under viser gjeldende reguleringsplan og planavgrensing for reguleringsendringen. 
 

 
Figur 1. Planavgrensing for reguleringsendring lagt oppå gjeldende reguleringsplan. 

 
Planforslaget legger til rette for bedre trafikksikring rundt Midtun skole. Tiltakene er i samsvar 
med prinsippene i Trafikksikringsplanen med hjertesone for skolen, datert 01.03.2019. 
 
Endringene gjelder i hovedsak: 

 Utvidelse av gangbro over Midtunelva 
 Regulere separat fortau og sykkelveg langs østsiden av skoletomten og flytte fortauet 

mot skoletomten (vestsiden av sykkelveg).  
 Regulere renovasjonsanlegg ved skolen og snuhammer /oppstillingsplass for 

varelevering og avfallshenting. 
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For nærmere beskrivelse av endringene og konsekvensene av disse, viser vi til følgende 
dokumenter:  

 Vedlegg 1 - Plankart datert 10.01.2020 
 Vedlegg 2 - Bestemmelser, datert 10.01.2020 
 Vedlegg 3 - Planbeskrivelse, datert 22.01.2020 
 Vedlegg 4 - Risiko og sårbarhetsanalyse, datert 22.01.2020 

 
Dokumentene er tilgjengelig på ABO Plan & Arkitektur AS sin hjemmeside: 
https://abo-ark.no/aktuelt/#reguleringsplaner 
 
Har du innspill til planforslaget? 
Planforslaget legges ut på begrenset høring for berørte grunneiere og offentlige hørings-
instanser i perioden 23.01.2020 – 14.02.2020. 
 
Eventuelle synspunkter og innspill til planforslaget kan sendes på: 
e-post:  offentlig.ettersyn@abo-ark.no 
post:   ABO Plan & Arkitektur AS, Pb. 291, 5203 Os 
 
Høringsfristen er 14.02.2020. Ved henvendelse, vennligst referer til saksnummer 2019/10523. 
 
Videre saksgang 
Mottatte merknader besvares ikke direkte, men vil bli referert og kommentert i den videre 
saksbehandlingen. Når saker skal til politisk behandling kan de følges på kommunens nettsider: 
www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker. Straks det er fattet endelig vedtak i saken, 
vil det bli kunngjort i pressen. Grunneiere og naboer vil bli varslet særskilt ved brev. 
 
Har du spørsmål? 
Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med: 

 plankonsulent i ABO Plan & Arkitektur AS, Merete Lunde på telefon 95 22 55 58 eller  
e-post merete@abo-ark.no 

 
 
Med vennlig hilsen  
ABO Plan & Arkitektur AS 
 

 
Merete Lunde 
 
 
 
 
 
 


