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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FANA, DEL AV GNR. 42, 43 OG 44, 
NESTTUN, MIDTUN OG ØVSTTUN. P.3.1567.00.00. NESTTUN SØR. 

Reguleringsplan for: 
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FANA, DEL AV GNR. 42, 43 OG 44, NESTTUN, 

MIDTUN OG ØVSTTUN. 

NESTTUN SØR. 

Nasjonal arealplan‐ID 1201_15670000 

 

Saksnummer  199708651 

Siste revisjonsdato bestemmelser  10.01.2020 

Vedtatt av bystyret  10.12.2001 

 
Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak. ______________________________ 

                                                                                                                                   avdelingsleder 

 
 

Endringer 
jf. pbl § 12‐14 

 

 

 

Saksnummer  Endringen gjelder  Arealplan‐ID  Revisjonsdato 

bestemmelser 

Vedtatt 

  Midtun skole   15670002  10.01.2020   

         

         

 
 
 
 

§ 1 GENERELT. 
 

1.1 Det regulerte området er vist med stiplet linje som reguleringsgrensen på kart i mål  
1 : 1000. 

 
1.2 Arealene i planområdet skal nyttes til følgende formål: 
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Byggeområde:  
 offentlig formål, skole, kapell, barnehage m.v. 
 boliger med tilhørende anlegg 
 bolig/industri. 
 industri/lager. 
 Trafikkområde. 
 Friområde. 
 Spesialområde; grav og urnelund og bevaringsområde for bolig, renovasjon.1  

Fellesområde.  
 
Nye feltnavn, gjennomgående endringer:2 

 
§ 2 FELLES BESTEMMELSER. 

 
2.1 Den generelle byggegrensen langs Osvegen er 20 m. Ved eksisterende bebyggelse 

følger byggegrensen fasaden/vegglivet mot riksvegen. 
 

Innenfor 20 meters beltet på hver side langs vassdraget er det forbudt å iverksette 
utfylling, utsprenging, utgraving og/eller tiltak som krever tillatelse etter §§ 86aog 93. 
Det gjøres unntak for nødvendige tiltak for flomsikring av vassdraget og for 
opparbeidelse av gravplassen. 

 
2.3.  Parkeringsplasser skal utføres som fellesanlegg hvor planen viser dette.3 
 

2.2 Arbeidene med flomsikring av Nesttunelven skal utføres i.h.t. beskrivelse fra NVE. 

 
1 Lagt ved til, arealplan ID 15670002 
2. Oversikt over delfelt som har fått nye benevnelser gjennom endring, arealplan ID 15670002 
3 Setning: «Parkeringsplasser skal utføres som fellesanlegg hvor planen visser dette.» tatt ut ved endring, 
arealplan-ID 15670002 

Plan ID 15670002 Plan ID 15670000 
o_SKV1  VEG2
SKV2 VEG2
o_SF1 gang- og sykkelveier
o_SF2 gang- og sykkelveier
o_SF3 gang- og sykkelveier
o_SF4 (gangbro) gang- og sykkelveier
o_SF5 gang- og sykkelveier
o_SF6 gang- og sykkelveier
o_SGS1 gang- og sykkelveier
o_SGS2 gang- og sykkelveier
o_SS1 gang- og sykkelveier
o_SS2 VEG2
o_SS3 (sykkelbro) VEG2
o_SS4 VEG2 / gang- og sykkelveier 
o_SPP1 PARK1
BRE ny
o_SKF ny
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Ved anleggsarbeidet skal mest mulig av eksisterende vegetasjon bevares. 
 

§ 3 OMRÅDER FOR BOLIGER. 
 

3.1 Arealene skal utnyttes til boligformål med bebyggelse som vist på plankartet. 
3.2 Tillatt tomteutnyttelse, angitt som forholdstall mellom tillatt bruksareal i prosent av 

 tomtens areal, er som følger: 
 
 B1 skal være max TU = 35% 
 B2 og B3 skal være max TU = 25% 
 B4 skal være max TU = 25% 

 
Mønehøyden skal ved totalskade etter brann eller tilsvarende ikke være høyere enn 
eksisterende. 

 
3.3 For gnr. 44 bnr. 108 er byggegrensen langs elven 8 m.  
 

§ 4 OMRÅDER FOR BLANDET FORMÅL. 
 

4.1 Arealene skal benyttes til bolig/industri.  
4.2 Tillatt tomteutnyttelse skal være TU som eksisterende. 

 
§ 5 OMRÅDER FOR OFFENTLIGE FORMÅL. 

 
5.1 Tillatt tomteutnyttelse skal max. være TU =  40 % for skolen.  

De øvrige offentlige arealene skal ha en utnyttelse som bestående. 
 

§ 6 OMRÅDER FOR INDUSTRI. 
 

6.1 Området skal nyttes til bygninger for lett industri og/eller håndverksbedrifter med 
tilhørende anlegg. 

6.2 Den ubebygde del av tomten tillates ikke nyttet til lagring. 
6.3 Tillatt tomteutnyttelse skal max. være TU = 50 %. 
 

§ 7 OMRÅDER FOR TRAFIKKFORMÅL. 
 

7.1 I trafikkområdet skal det anlegges: 
 
 kjøreveier m/fortaum.fortau.  
 fortau5 
 sykkelveier6 
 gang- og sykkelveier. 
 parkering. 
 annet trafikkareal. 

 
7.2 Anleggene skal opparbeides med den inndeling av de respektive formål som er vist på 

planen, samsvar med godkjent teknisk plan. Tekniske planer og tiltak som berører 

 
5 Lagt ved til, arealplan ID 15670002 
6 Lagt ved til, arealplan ID 15670002 
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offentlig veggrunn, skal være godkjent av vedkommende vegmyndighet før tiltak 
iverksettes. Samme myndighet skal kontrollere og godkjenne opparbeidelse av nye 
offentlig vegarealer samt med nye avkjørsler til offentlig veg.7 
 

7.3 I området mellom frisiktlinjen og vegformål (frisiktsoner) skal det ved kryss og 
avkjørsler være fri sikt i en høyde av 0.5 m. over tilstøtende vegers planum. (Jfr. 
bestemmelsene i veglovens § 31.) 
 

7.4 På gang- og sykkelveg kan syke, brann, flytte-gravferds- og renovasjonsbiler tillates.  
 

Gang- og sykkelvegen Sykkelveg o_SS2, o_SS3 (bro) og o_SS4 langs Nesttunelven 
og skoletomten skal benyttes som adkomst kun til eiendommen gnr. 42 bnr. 725 og 
adkomst for varelevering/bosshenting til /fra skoletomten8  .  

 
Veg SKV2 skal avsluttes med bom og inngjerde mot gående.9 

 

Gang- og sykkelvegen som grenser mot gnr. 44 bnr. 90 i nordøst, skal kunne benyttes 
som adkomst til gnr. 44 bnr. 21. 
 

7.5 Arealer nevnt nedenfor skal være offentlige:10 
 Kjøreveg: o_SKV1  
 Fortau: o_SF1 - o_SF6 
 Gang-, sykkelveg: o_SGS1-o_SGS2 
 Sykkelveg: o_SS1-o_SS3 
 Nedsenket fortau ved skole o_SKF 
 Annen veggrunn – grøntareal, o_SVT 
 Annen veggrunn – teknisk anlegg, o_SVG 
 Parkeringsplasser, o_SPP1 

 
§ 8 FRIOMRÅDER. 

 
8.1 Friområdet skal nyttes til rekreasjon og lek. Bygg og anleggsvirksomhet er ikke tillatt. 

Arealene skal ha sin naturlige vegetasjon bevart, men vanlig skjøtsel og uttynning kan 
foretas. 

 
§ 9 SPESIALOMRÅDER. 

 
9.1 Spesialområdene gjelder: 

 
 Frisiktsoner 
 Grav og urnelund 
 Bevaring bygninger; Osvegen 20. 
 Renovasjon (BRE) 11 

 

 
7Lagt ved til, arealplan ID 15670002 
8Lagt ved til, arealplan ID 15670002 
9 Lagt ved til, arealplan ID 15670002 
10Punkt 7.5 lagt ved til, arealplan ID 15670002 

11Lagt ved til, arealplan ID 15670002 
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9.2 For frisiktsonen vises til § 67.3. 
9.3 Grav og urnelund skal opparbeides i henhold til detaljplan utarbeidet av Bjørgvin 

bispedømmeråd og Bergen kirkelige fellesråd, i målestokk 1:500. Planen skal 
godkjennes av bygningsmyndighetene. 
 
Langs Nesttunvassdraget skal det på begge sider settes av en sone på mellom 5 og 10 
m, der eksisterende vegetasjon i størst mulig grad skal bevares og der offentlig ferdsel 
vil være tillatt.  
 

9.4 Innenfor spesialområdet bevaring skal tillatt tomteutnyttelse ikke overstige 
eksisterende. Eksisterende bygninger tillates ikke revet. Bygningene er regulert med 
eksisterende gesimshøyde, takform og etasjetall. 
 
Innenfor området kan bygningene istandsettes under forutsetning av at målestokk, 
takform, fasader, vindusinndeling, dør- og vindusutforming og materialbruk 
opprettholdes eller mest mulig tilbakeføres. 
 
Krav om bevaring gjelder også for anlegg på egen tomt eller i eiendomsgrense som 
forstøtningsmur, port, gjerde og kjørearealer. Nye innhegninger skal godkjennes 
særskilt av plan- og bygningsmyndighetene og utformes og tilpasses strøkets 
opprinnelige karakter. 
 
Før byggesøknaden godkjennes, skal det foreligge uttalelse fra byantikvaren. 
 

9.5 12 I område BRE skal det for skole etableres nedgravd avfallsløsning etter samme 
prinsipp som Lift-o-mat. Det kan ved detaljprosjektering gjøres mindre justeringer av 
plassering og størrelse av området. Renovasjonsanlegget skal fremgå av 
utomhusplanen.  
Anlegget skal sikres/ skjermes mot skoletomt og gang-, fortauarealer med bom/port 
og gjerde.  

 
§ 10 FELLESOMRÅDER. 

 
10.1 VEG 3 er felles for eiendommene gnr./bnr. 44/108, 44/109 og 44/114. 
10.2 PARK 1 skal benyttes av ansatte og besøkende til Midtun skole og Birkeland 

kirkegård. 13 
 

§ 11 REKKEFØLGEBESTEMMELSER.14 
11.1 Før nytt tilbygg til Midtun skole kan tas i bruk: 
 Alle offentlige arealer skal være ferdig opparbeidet. 
 o_SF4 (gangbro) skal være ferdig oppgradert til minimum bredde mellom rekkverk 3m. 
 Renovasjonsanlegg BRE og kjøreveg SKV2, skal være ferdig opparbeidet og sikret 

med gjerde og bom/port. 
 Instruks for renovasjon og varelevering til Midtun skole skal være ferdig utarbeidet.   

 
 

 
12Punkt 9.5 lagt ved til, arealplan ID 15670002 
13. Setning: “PARK 1 skal benyttes av ansatte og besøkende til Midtun skole og Birkeland kirkegård.» tatt ut, 
arealplan ID 15670001 
14. Lagt ved til endring, arealplan ID 15670002 
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Det bekreftes at bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak 
 
 
 
 

MILJØ OG BYUTVIKLING 
PLANAVDELINGEN. 

 
 

Bergen den 19. januar 2001. 
Revidert 21. september 2001. 

  
  


