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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

 

1.1 Nøkkelopplysninger 

 Formalisere arealbruken i kommunens arealplanverk 

 Avklare rammer for fortsatt utvikling av feltet i tråd med Forsvarets behov 

 Ivareta allmenne interesser, næringsinteresser, miljøkrav og forholdet til 

sikkerhet 

 Privatrettslige avklaringer og sikre rettigheter til grunn 

 

 

1.2 Presentasjon av planforslaget 

Innledningsvis ble det gitt en kort presentasjon av bakgrunn for planforslaget fra 

Forsvarsbygg der hovedintensjonen er å sikre rammebetingelser for Forsvarets 

fremtidige behov på Korsneset.  
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Man ønsker i hovedsak å formalisere og avklare rammebetingelser, tilsvarende 

andre sektorer. Mange av Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) har utviklet og 

etablert seg over tid. Kommuneplaner har så kommet til og blitt utarbeidet i ettertid. 

En ser derfor behovet for avklaringer gjennom en reguleringsplan.  

Ved det pågående arbeidet med KPA 2018 for Bergen kommune, var Forsvarsbygg 

i dialog med kommunen vedr. blant annet forbudssoner. I KPA ligger forbudssonen 

hjemlet i forskrift, med visning til sikkerhetsloven. På kartet nedenfor vises 

forbudsområdet som stiplet sone langs kyst. Ved Korsneset ligger også en større 

SØF i sjø som strekker seg over et større fjordområde og lenger inn på land. Denne 

er ikke tatt med i gjeldende KPA 2018, men skal angivelig komme med i neste 

rullering av planen. Denne er vist med lilla strek på kartutsnittet under (vinkel på 

land og strekker seg ut fjorden mot sør og vest). Ved Forsvarets behov for bruk av 

området gjelder særskilte bestemmelser. 

 

  
 

 

Forsvarsbygg informerte ellers om et pågående nasjonalt prosjekt for å se på alle 

SØF til sjø, med grensesnitt mot andre sektorer/Departement, bl.a. oppdrett til sjø 

m.m. 

Det er også tidligere gjort en del støyberegning i forbindelse med Forsvarets 

aktivitet som viser ulike støykilder, beregner all støyproduksjon fra Forsvarets 

virksomhet, vurdere typer støy og intensitet, og eventuelle støyreduserende tiltak og 

driftsreguleringer. 
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2.0 PLANFORUM 

Etatens planforum behandlet saken 24.09.2019 og trakk følgende konklusjon:  

 

Oppstart/videre planarbeid kan anbefales. Følgende forutsetninger legges til grunn for 

videre arbeid med saken: 

 Det skal særskilt kartlegges konsekvenser for kulturminneinteressene i området, 

det marine miljøet ved sprengning under vann, og virkninger for friluftsliv og 

naturmangfold på land. 

 Det forutsettes særskilt kontakt med fiskeri- og oppdrettsnæringen for å avdekke 

og begrense negative virkninger for havbruksnæringen.  

 Det må utarbeides en grundig vurdering av planinitiativet mot forskrift om KU før 

oppstartsmøtet 

 

3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

 

3.1 Arealformål 

Foreslått formål er Forsvaret, jfr. PBL § 12-5, nr. 4 

 

Gjeldende planstatus KPA 2018: 

Deler av arealet er vist som arealformål Forsvaret – Jfr. PBL § 11-7, nr. 4,  

gjeldende for både landområde og forbudsområde i sjø. 

Utvidelsen er i strid med gjeldende formål i KPA. 

 

Hensynssone: 

Naturmiljø: Dekker hele planområdet på land. 

Viktige marine områder: overlapper planområdet i sjø 

Landskap: overlapper planområdet i øst og vest 
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3.2 Byform og arkitektur 

I planinitiativet til oppstart fremkommer det at tiltaksplanene omfatter kun mindre 

etableringer av standplasser og mål for lette våpen, og tilpasninger til terreng. Skisser 

ansees derfor ikke å være aktuelt med tanke på det begrensede omfanget og størrelsen 

på tiltaket. 

 

Til oppstart, har vi fått følgende tilbakemelding fra Byarkitekten i Bergen kommune 

som premiss for det videre planarbeidet: 

«Byarkitekten viser til vedtatt Arkitektur- og byformingsstrategi for Bergen, 

Arkitektur+. Arkitektur+ definerer åtte punkter for hvordan arkitektur kan bidra til en 

vakker, særpreget, inkluderende og grønn by. Byarkitekten ønsker at 

arkitekturstrategien legges til grunn for det videre arbeidet, og at argumentasjonen for 

arkitektoniske valg tar utgangspunkt i de åtte punktene.» 

 

Byarkitekten opplyser om i sin tilbakemelding at de kan tilby rådgivningsmøter på 

temaene byforming og arkitektur.  

 

Byplanavdelingen er enig i at detaljerte illustrasjoner og 3D-modeller av selve tiltaket 

og dets konstruksjoner ikke er nødvendig å vise til i forhold til tiltakets omfang og 

størrelse. Men det må sies noe om hvordan tiltaket påvirker landskapsbildet innenfor 

formål Forsvaret og i friluftsområdet (utvidelsen), samt vise generelle illustrasjoner og 

konsekvenser, uten nødvendigvis en konkret lokalisering. 

I en byggesak vil det blant annet være relevant å vise hvordan veier, brygger, 

infrastruktur, materialvalg, energiløsninger og klimagassutslipp er tenkt løst, og hvilke 

rammer som skal gjelde for fremtiden. 

 

Forsvarsbygg opplyste om at virksomheten omfatter i liten grad bygningsmasse men 

mere utendørsøving i naturterreng. 

Inngrepsomfang, nær/fjernvirkninger for omkringliggende områder på Korsneset og 

eventuelt fra Fanafjorden/Korsfjorden vil være nyttig å illustrere som del av 

planarbeidet. 

 

 

 

3.3 Grønnstruktur og landskap 

Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides, også i 

fortettingsområdene, for å ivareta biologisk mangfold, klimatilpasning ved å håndtere 

overvann og etablere trivelige friluftsområder (KPA 2018). 
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Store deler av Korsneset består av uberørt natur og friluftsområder som kan få varige 

skader ved forsvarets utvidede aktivitet i området. Kartet over viser en grov inndeling 

av grønnstrukturen som blant annet viser områder registrert som «svært viktig og 

viktig», «lokalt viktig», «myrområder», «skog med særs høg bonitet» samt 

skogsområder med middels og lav bonitet og uproduktiv skog. I tillegg er deler av 

området (utvidelsen) kartlagt som friluftsområde med verdi A i «kartlegging og 

verdisetting av friluftsområder Bergen kommune 2016» og funksjonell 

strandsone/marine naturtyper.  

 

Da saken ble behandlet i etatens planforum den 24. september, ble det lagt til grunn at 

det skulle gjennomføres en særskilt kartlegging av konsekvensene for det marine 

miljøet ved sprengning under vann, og virkninger for friluftsliv og naturmangfoldet i 

området. 

 

Til oppstart er det levert inn en vurdering av tiltaket sett opp mot forskrift om 

konsekvensvurderinger – se vedlegg. En har kommet frem til at tiltaket ikke faller inn 

under forskriften, men Byplanavdelingens tilbakemelding er at det må gjennomføres en 

kartlegging og grundig vurdering av mulige konsekvenser tiltaket vil gi for friluftsliv, 

naturmiljø og det marine miljøet. Utgangspunktet for kartleggingen er dagens bruk og 

om dette blir berørt negativt av tiltaket. Avbøtende tiltak skal vurderes som f.eks. 

flytting av stier, etablering av andre målpunkter (utkikkspunkter og benker) m.m. 

 

Som planinitiativet viser til og Forsvarsbygg opplyser om, er det tidligere foretatt noe 

kartlegging av Korsneset og Krokeide. Ved varsling av planoppstart vil det eventuelt 

komme inn høringsuttalelser vedrørende tidligere kartlegginger i området, samt 

suppleringer og nye kartlegginger som må gjøres i forbindelse med dette planarbeidet.  
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3.3.1 Biologisk mangfold 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Loven omhandler 

sentrale prinsipper som skal legges til grunn for arealplanleggingen. Det må derfor som 

en del av planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 

beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

Tiltaket berører et stort område som kan få negative konsekvenser ved ny bruk. 

Området er kystnært og sårbart. Det må gjøres en grundig vurdering av tiltaket sett i lys 

av naturmangfoldloven, der avbøtende tiltak ved eventuelle negative konsekvenser skal 

belyses.  

Forsvarsbygg opplyste om at det er gjort noe arbeid med biokartlegging fra tidligere 

som vil være en del av denne planprosessen. 

 

 

3.4 Samferdsel, herunder parkering 

Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal prioriteres. 

 

Statens vegvesen har i sin tilbakemelding til oppstart gitt følgende uttalelse: 

«Det ser ut til at dette planarbeidet i mindre grad berører våre interesser» Statens 

vegvesen vil uttale seg på vanlig måte ved melding om oppstart av planarbeidet. 

 

 

 
 

Kartet over viser en oversikt over private veier (grønn), kommunal vei (blå) og 

fylkesveg 546 (rosa). Fra avkjørsel ved Krokeidevegen er veien kommunal 

(Korsnesvegen) til et stykke forbi Krokeide videregående skole. Sideveiene er private 

samt tilkomstveien frem til Korsneset og Forsvarets område. Veiene er i hovedsak 

smale og har variasjon i bredde, kurver og med stedvis bratte partier. I reguleringsplan 

for Fana, gnr. 93 bnr. 85 og 86, Korsnesvegen 70, plan-ID 18660000 fra 2008, var blant 

annet vegstandard et tema i denne saken og fokus på trafikksikkerheten. I forbindelse 

med denne planen ble noe av veien frem til Krokeide VGS utbedret med møteplasser, 

men veien har fortsatt smale partier og vil tåle dårlig en større trafikkbelastning.    
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I planinitiativet er det opplyst at det ikke vil bli vesentlig endring i trafikkbelastningen 

på offentlig eller privat adkomstvei til Korsneset.  

 

Gjennomføringsavdelingen ved Bymiljøetaten v/Are Eidissen informerte i forkant av 

oppstartsmøtet at det for tiden pågår forhandlinger med berørte grunneiere vedrørende 

grunnerverv av deler av Korsnesveien. Dette gjelder ved avkjørsel fra fylkesvegen ved 

krysset Krokeidevegen/Korsnesvegen og frem til Krokeide VGS vedr. anleggelse av 

fortau/GS-veg. Arbeidet er startet opp på bakgrunn av Trafikksikringsplan for Bergen 

2019-2021 og tiltak vedr. Korsnesvegen. I utgangspunktet trengs det hjemmel i plan for 

grunnerverv dersom man ikke oppnår enighet med grunneiere som blir berørt.  

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bymiljoetaten/11015/article

-160702 

 

På bakgrunn av blant annet pågående arbeid med trafikksikringsplanen må det lages en 

enkel trafikkvurdering som gir en vurdering av trafikksituasjonen og trafikktyper. Hva 

er Forsvaret sin virksomhet og hvor mye trafikk og hvilke typer kjøretøy innebærer 

dette, både beregnet som gjennomsnitt og belyst som «trafikktopper» ved øvelser. 

Hvilke andre trafikale grupper bruker veien, og hvor mye utgjør dette av samlet trafikk. 

Utgangspunkt er dagens trafikksituasjon (ÅDT), økning ved øvelser og fremtidig 

trafikk. I analysen skal det vurderes trafikk mot veistandard og kapasitet, særlig 

trafikksikkerhet ved skolen og ved trafikktopper ved øvelser. 

Byplanavdelingen anbefaler at analysen gjennomføres før varsel om oppstart som 

grunnlag for blant annet å vurdere plangrensen og omfanget av denne. Dersom en 

trafikkanalyse skulle avdekke store avvik mellom veistandard og trafikkmengde, kan 

det være aktuelt å utvide plangrensen til oppstart for å vurdere tiltak og oppgraderinger 

av vei. 

 

Uavhengig av trafikkanalysen knyttet til forsvarets sin virksomhet, så anbefaler vi at 

Forsvaret vurderer trafikksikkerhetstiltak ved skolen.  

 

Det anbefales god informasjon til lokalbefolkningen i form av skilting ved øvelser som 

krever en utvidet trafikkbelastning i periodene øvelser pågår.  

 

3.5 Barn og unge 

3.5.1 Skole og barnehage 

Temaet er ikke aktuelt for denne reguleringsplanen. 

 

3.5.2 Barn og unges interesser 

Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. Trafikk forbi skoleveien 

Korsnesvegen/Krokeidevegen må det sies noe om under dette temaet jf. 

trafikkvurderingen.  

Det er ikke behov for å gjennomføre et tradisjonelt barnetråkk, men det må 

gjennomføres et barnetråkksøk i samsvar med signalene som følger av sak 92/16 i 

Bergen bystyre 20.04.2016.  

For info vedrørende barnetråkk; se www.barnetrakk.no. 

 

3.6 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 

 

Byantikvarens merknad til oppstartsmøtet er følgende:  
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En forutsetning for en hensiktsmessig forvaltning av kulturminnene i området er at 

planområdene, angitt i tilsendt kartmateriale, ses i sammenheng. For å bedre grunnen 

for en helhetlig forvaltning av kulturminnene ber Byantikvaren om at Forsvarsbygg 

vurderer å få utarbeidet et kulturminnegrunnlag som inkluderer Korsneset og Krokeide.  

 

Byantikvarens kulturminnegrunnlag er en del av Bergen kommunes arbeid med å 

kartfeste og sikre informasjon og kunnskap om kommunens urbane og rurale historie. 

Kulturminnegrunnlagene utarbeides vanligvis i forbindelse med større 

reguleringsplaner og i planarbeid i offentlig regi. Det skal også ligge som vedlegg til 

disse planene frem til politisk behandling, og vil inngå som grunnlagsmateriale for 

senere saksbehandling innen planområdet. Byantikvaren benytter 

kulturminnegrunnlagene som underlag for kulturminneplanlegging og saksbehandling 

knyttet til vern av kulturminner og kulturmiljø. Se eksempler på Byantikvarens 

Kulturminnegrunnlag her: 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9671/9672 

 

Hordaland fylkeskommune utførte kulturminneregistreringer sør og vest på Korsneset i 

2018. Områdene som er markert med rødt i foreliggende kartmateriale til 

oppstartsmøtet 1. oktober var ikke en del av dette undersøkelsesområdet. 

kulturminneregistreringen som ble foretatt av HFK i 2018 gjaldt kun automatisk fredete 

kulturminner (arkeologi). En systematisk kartlegging av nyere tids kulturminner, yngre 

enn 1536, er med andre ord oss bekjent ikke foretatt i området. Det foreligger rapport 

fra registreringen. 

 

For øvrig vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon: 
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067 

 

Med tanke på tidligere registeringer på Korsneset og Krokeide er det potensiale for 

videre funn av kulturminner i området. Kulturminner skal derfor utredes særskilt i det 

videre planarbeidet.  

Fra tidligere er utvidelsesområdet kartlagt og det finnes ulike rapporter som er 

gjennomført ved annet planarbeid. Flere er også oppdaterte for ulike deler av området, 

samt Forsvarets egen landsverneplan. Vi ønsker at det lages en samlerapport som viser 

et helhetlig kulturminnegrunnlag for Korsneset/Krokeide. 

 

Byplanavdelingen følger Byantikvarens tilbakemelding her på at kulturminner i området 

må sees i sammenheng der både eksisterende registreringer som er gjennomført samt 

nye kartlegginger innenfor planområdets utstrekning både på land og i de nære 

sjøområder utenfor Korsneset inngår. Det oppfordres god dialog med Hordaland 

fylkeskommune og Byantikvaren vedrørende behov, omfang og gjennomføring av 

kartleggingen. Konsekvensene av planforslaget i forhold til kulturminnene må utdypes.  

 

3.7 Risiko og sårbarhet 

Det må utarbeides ROS-analyse som viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for Forsvarets aktivitet og utvidelse av øvingsområdet. Videre skal det 

vurderes om arealet er egnet til formålet, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av det planlagte tiltaket, jf. KPA 2018 § 19. I ROS-analysen må det vektlegges 

sikkerhet for allmenheten ved øvelser og skyteaktivitet. Varslingsrutiner og overvåking 

av området skal spesifiseres. ROS-analysen skal for øvrig være i henhold til 

kravspesifikasjonen i Bergen kommune.  
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3.7.1 Støy 

Fra Forsvarets aktivitet på Korsneset er støy et tema som berører området. Støy skal 

utredes særskilt og det stilles krav om å utarbeide en støyrapport etter gjeldende krav og 

retningslinjer.  

Det er viktig at dagens bruk beskrives, samt hva som eventuelt legges til eller trekkes i 

fra. Kommunen vil også legge vekt på tidspunktet for støyende virksomhet. Støy 

oppleves ulikt om den er varslet og om en vet når/hvor lenge den vil vare.  

Forsvarsbygg opplyser om at det er laget støyrapport som skal legges til grunn med 

støysoner i plankartet. 

 

3.7.2 Forurensing 

Forsvarets øvelser som innbefatter skytebaner, øvingsfelt og sprengning under vann, 

kan føre til forurensning i vann- og grunnforhold samt «forsøpling» av uberørt natur. 

Temaet må kartlegges særskilt med vekt på avbøtende tiltak. Det må særlig legges opp 

til gode løsninger ved krav og utforming av skytebaner med tanke på avrenning og 

forurensning fra ammunisjon. Dette må koordineres med VA-rammeplan ved behov. 

 

Det har tidligere vært gjennomført innledende kartlegginger av konsekvensene ved 

undervannspregninger og overvåkning av vannkvaliteten. Dette arbeidet må følges opp 

videre. Det må utarbeides en plan for opprydning av området etter øvelser er 

gjennomført.  

 

3.7.3 Friluftsliv 

Området rundt Korsneset, Fanafjorden/Krossfjorden er et mye brukt tur/båt- og 

friluftsområde. Dagens bruk utenfor formål Forsvaret i KPA må kartlegges. I tillegg 

skal det redegjøres for allmennhetens sikkerhet ved bruk av friluftsområdet under 

øvelser. Er det behov for å stenge hele området for ferdsel? Kan deler av området være 

«åpent» under øvelse, eventuelt at ferdsel kanaliseres utenom sikkerhetssonene? Det må 

settes fokus på merking og informasjon. Vi viser ellers til T-1442/2016 som blant annet 

viser til støygrenser for friluftsområder som er ett av temaene som skal vurderes 

ytterligere i denne saken.  

Forsvarsbygg etterlyste tips om hvem som kan hjelpe til med kartlegging av friluftsliv. 

Byplanavdelingen viste her til fylkeskommunen, Bymiljøetaten, Bergen og Hordaland 

Friluftsråd, DNT Bergen m.fl. som har gjennomført kartlegginger og har informasjon 

om friluftsområdene i Bergen kommune.   

 

3.8 Levekår og folkehelse 

Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for 

folkehelse og levekår. Konsekvenser vedr. støy og endret bruk av friluftsområdet må 

utredes i planarbeidet, jf. 3.7.3. 

 

3.9 Sjø og vassdrag 

Innsjøer, vassdrag og våtmark skal bevares av hensyn til naturmangfold, 

overvannshåndtering, klimatilpasning og folkehelse (KPA 2018). Det vises til gjeldende 

retningslinjer.  

Planområdet grenser til Fanafjorden og Krossfjorden. Militært forbudsområde i sjø 

strekker seg 50 m ut fra land, jf. Forskrift om militære forbudsområder innen 

Sjøforsvaret. Området rundt Korsneset er del av den funksjonelle strandsonen som er 

områder som står i direkte samspill med sjøen økologis. Konsekvenser av sprengning 

under vann må kartlegges. 
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Det bemerkes fra plankonsulent at forbudssone og funksjonell strandsone overlapper, 

begge to ligger i KPA. Det må derfor sies noe om forholdet mellom dem, konsekvenser 

og hensyn må omtales. 

 

Etter gjennomført oppstartsmøte har Fylkesmannen den 10.10.2019 gitt følgende 

tilbakemelding til oppstart: 

 

Vi viser til epost med orientering om oppstartsmøte med formål regulering av skyte og 

øvingsbane for forsvaret. Vi har/hadde ikke anledning til å delta på orienteringsmøte, 

men har følgende merknader til saken: 

 

Planområdet strekker seg inn i kandidatområdet for marint vern. Det som kan være 

særlig problematisk i forhold til marint vern er undervannssprenging.  

 

Vi er kjent med at Forsvaret over lang tid har hatt slike aktiviteter utenfor Korsneset, 

men til tross for at vi har bedt om mer detaljer informasjon om hvor 

undervannssprengningene foregår, har vi ikke fått det. Dersom vi skal forstå det slik at 

det kun er i planområdet for denne planen slik aktivitet skal foregå i framtida, kan 

Fylkesmannen være i stand til å justere en eventuell vernegrense slik at det ikke blir 

overlapp. Hvis slike sprengninger også skjer utenfor planområdet, har vi behov for å 

avklare situasjonen. Dette reguleringsarbeidet kan være en god anledning til å oppnå 

nettopp det.  

 

Ta gjerne kontakt med Miljøvernavdelingen hos oss ved Stein Byrkjeland 

(fmhosby@fylkesmannen.no) (tlf: 55572114) for nærmere kontakt og info. 

 

3.10  Vann, avløp og overvannshåndtering 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplaner i Bergen kommune, er det i 

kravspesifikasjonen stilt krav om utarbeides av VA-rammeplan. For krav til hva som 

skal dokumenteres i VA-rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider:  
www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761 

 

Det er ikke tilrettelagt for kommunalt vann i området, og Forsvarsbygg opplyser om at 

det fra gammelt av finnes et lokalt VA-anlegg med mulig dårlig vannkvalitet. 

Toalettløsninger i området må også sjekkes ut nærmere.  

I tillegg må det redegjøre for håndtering av overvann. Blant annet om det brukes et 

«lukket system» for skytebane. 

 

Det må lages en tilpasset og forenklet VA-rammeplan for prosjektet, herunder 

utforming og krav til skytebaner med håndtering av forurenset ammunisjon og 

avrenning. Vi anbefaler at det tidlig i prosessen tas kontakt med VA-etaten i Bergen 

kommune. 

 

Kontaktperson er: 

Tjemsland, Mikael:  Mikael.Tjemsland@bergen.kommune.no 

 

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før 

planforslaget sendes til 1. gangs behandling.  

 

 

3.11  Renovasjon 
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Det opplyses om at Forsvaret har egne renovasjonsløsninger på Korsneset. Behov og 

løsninger må sjekkes og omtales i planarbeidet. Det skal redegjøres for håndtering av 

spesialavfall og opprydding etter øvelser. Forsvarsbygg ser ikke behov for dialog med 

BIR i denne saken.  

 

 

4.0 UTREDNINGER 

 

4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende tema og rapporter: 

 

 

Tema Ansvarlig Merknader 

Kulturminner-

dokumentasjon 

Forslagsstiller Tilbakemelding og krav fra Byantikvaren 

vil fremkomme ved uttalelse om oppstart. 

Trafikkvurdering Forslagsstiller Se punkt 3.4 

ROS-analyse Forslagsstiller Se punkt 3.7 

Støyrapport Forslagsstiller Se punkt 3.7 

VA-rammeplan – 

tilpasset SØF 

Forslagsstiller Se punkt 3.10 

Renovasjon – omtale 

tema og løsninger 

Forslagsstiller Se punkt 3.11 

Naturmangfold Forslagsstiller Se punkt 3.3/ 3.3.1 

Friluftsliv Forslagsstiller Se punkt 3.3 / 3.7.3 og 13.8 

Marine miljø og 

vannkvalitet ved 

sprengning under vann 

Forslagsstiller Se punkt 3.3 / 3.7.2 og 3.9 

 

Det opplyses i tillegg fra Forsvarsbygg side at FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) har 

gjort innledende vurderinger av konsekvenser av sprenginger for fisker/oppdrett og at 

dette ser ut til å være uproblematisk. Det er inngått samarbeid med 

Havforskningsinstituttet for å kartlegge/dokumenter nærmere konsekvenser for 

fisk/oppdrettsnæringen ved sprenging/øvingsaktivitet. Dette er også særlig aktuelt å 

kartlegge for marine undervannsmiljøet, koraller m.m. Oppdrettsanlegg som ligger 

sørøst for Korsnes er mest utsatt, (Det nest nærmest av aktuelle oppdrettsanlegg som er 

vurdert). Dette er tema som skal belyses som del av rapporter i saken.  

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 

 

4.2 Konsekvensutredning (KU) 

Da saken ble behandlet i etatens planforum den 24. september, ble det stilt krav om å 

gjennomføre en grundig vurdering av planinitiativet mot forskrift om 

konsekvensvurderinger før oppstartsmøtet. Denne er utført og vedlagt referatet. 

 

 

Byplanavdelingen har følgende suppleringer og tilleggskommentarer:  

Tiltak som faller inn under § 6 skal alltid ha planprogram. § 6 omfatter KPA, fastsetting 

av rammer og reguleringsplaner. Arealbruken for eksisterende område er avklart i KPA, 

unntatt utvidelsen i landareal på ca 80 daa. Det bemerkes imidlertid at større SØF kan 
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omfattes av vedlegg 1 og spørsmålet er da om området faller inn under et større SØF. 

Slik Byplanavdelingen vurderer det er utvidelsen ikke av en slik størrelse at tiltaket vil 

falle inn under forskriftens § 6. 

 

Tiltak som faller inn under forskriftens § 8 skal ikke ha planprogram. Reguleringsplaner 

for tiltak som faller inn under vedlegg II, er tiltak som kan gi vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn etter § 10. SØF omfattes ikke direkte av vedlegg II, men kan omfattes 

av pkt. 13 «utvidelser eller endringer av tiltak som er nevnt i vedlegg I og II, som kan få 

vesentlige virkninger» 

 

Forslagsstiller har i sitt notat «supplerende informasjon til Planinitiativet» gitt en 

oppstilling av planens antatte virkninger i og utenfor planområdet, jf. § 10. Oppsummert 

er det konkludert at Forsvarets bruk av Korsneset vil i all hovedsak bli videreført 

innenfor rammene av dagens bruk, og foruten en mindre utvidelse av området i nord, 

samsvarer reguleringsplanen med formål i kommuneplanens arealdel. 

Forsvarsbygg er av den oppfatning at planinitiativets formål og innhold vil være dekket 

av det som allerede er utredet av Forsvarsbygg og i.fm. kommuneplanen, og 

supplerende kartlegging av særtemaer, jf. § 10. Utvidelsen av arealet til formål 

Forsvaret har begrenset omfang og virkningen av utvidelsen har etter vårt 

skjønn ikke en intensitet eller kompleksitet som tilsier at man går utover det som ligger i 

tilgrensende, eksisterende aktivitet. Forsvarsbyggs oppfatning er at planen ikke vil gi 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jfr. KU-forskriftens § 10. 

 

Byplanavdelingen støtter langt på vei vurderingene som er gjort i forhold til § 10. 

Planinitiativet omfatter rett nok en utvidelse og endring av SØF i vedlegg 1, og kan 

dermed omfattes av § 8, men vi støtter forslagsstiller sin vurdering av at planinitiativet 

ikke medfører vesentlige virkninger etter § 10, siden virksomheten i all hovedsak er 

avklart og regulert i KPA 2018. Planinitiativet innebærer bare en mindre utvidelse av 

eksisterende SØF. 

Vi støtter derfor at planen ikke trenger å behandles etter forskrift om 

konsekvensutredninger, men vi ser samtidig at for en del tema er ikke 

kunnskapsgrunnlaget og konsekvenser av tiltaket godt nok utredet.  

 

Byplanavdelingen har derfor stilt krav om særskilt utredning av følgende tema: 

 Kulturminneinteressene  

 Det marine miljøet og vannkvaliteten ved sprengning under vann,  

 Friluftsliv  

 Naturmangfold  

  

Det må utredes konsekvenser av planinitiativet med utvidelsen av skytefelt og 

omregulering av arealformål (alt. 1). Dagens situasjon skal være referansesituasjonen 

(alt. 0). Det anbefales å se til Statens Vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser 

for metodebruk.   

 

 

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

5.1 Rekkefølgekrav 

Det må påregnes planrelevante rekkefølgekrav knyttet til utredninger, sikringstiltak og 

gjennomføring av planen og infrastruktur. 
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6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

6.1 Planavgrensning 

 

Tilbakemelding på foreslått plangrensen fra GIS: 

Planområdet ligger inntil og vil dekke over deler av reguleringsplan for Korsneset 

(arealplan-ID 5940000). Det foreligger ingen andre planer på andre vertikalnivå innenfor 

eller inntil planområdet.  

 

Forslag: Korsneset planen er fra 28.01.1985 og er dekket av kommuneplanens arealdel. Det 

kan vurderes om at hele reguleringsplanen som berøres skal oppheves i denne prosessen, 

ettersom denne er gjennomført og er sikret i KPA2018.  

 

Vi vil også bemerke at det er avvik mellom plangrensen til gjeldende reguleringsplan og 

formålsgrensen mellom LNF og forsvar i KPA2018. Det må vurderes hvor det er mest 

hensiktsmessig å legge plangrensen.  

 

Forslag til utvidelse ser ut til å følge eiendomsgrensene i området. Vi vil bemerke at 

eiendomsgrensene er registrert som usikre. Eventuelle uklare eiendomsgrenser i eller langs 

planområdet bør avklares gjennom kartforretning, for eksempel der formålsgrense skal følge 

eiendomsgrense. 

 

Gis har ikke andre innspill til plangrensen på det nåværende tidspunktet. En grundigere 

tilbakemelding kan vi gi når vi mottar SOSI-fil av planforslaget. 

 

På bakgrunn av opplysninger fra Bymiljøetaten vedr. pågående grunnerverv ved 

Korsnesvegen, jf. punkt 3.4, ble plangrensen diskutert på møtet. Det pågående arbeidet har 

ikke hjemmel i plan og det må derfor vurderes om plangrensen skal utvides og gjelde 

Korsnesvegen frem til kryss ved Fv. 546. Plankonsulenten tok opp spørsmålet om det 

eventuelt var muligheter for å ha to plangrenser innenfor en og samme plan (skoleveien som 

en satellitt) eller om man eventuelt kunne regulere deler av Korsnesveien som ønskes utbedret 

med fortau/GS-vei i egen plan. Forsvarsbygg ville også gå noen interne runder for å vurdere 

om det ønskes utbedringer på den private veien inn til forsvarets sitt område i forhold til 

fremtidig bruk og øvelser. Uansett utgang må dette være avklart før planen varsles. 

Det anbefales generelt å ta godt i ved varsling av planoppstart for ikke å risikere seinere 

behov for utvidelse av planområdet med ny varsling. Vi anbefaler en tett dialog med GIS når 

SOSI-fil er sendt inn vedrørende avklaringer i forbindelse med plangrensen og forhold til 

usikre eiendomsgrenser, formålsgrenser og til reguleringsplanen for Korsneset fra 28.01.1985. 

Ved varsel om oppstart, offentlig ettersyn og kunngjøring av vedtatt plan skal det opplyses 

om at reguleringsplanen fra 1985 vurderes oppheves og at KPA 2018 er gjeldende for dette 

området. Byplanavdelingen sjekker ut ordlyd ved opphevelse av planer.  

 

 

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/planarkiv 

 

 

6.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

 

Fana, gnr. 93 bnr. 1, Korsneset skyte og øvingsbane 

 



Bergen kommune.    Saksnr. 201912983/11 

 

Side 14 av 17 

 

6.3 Kartgrunnlag 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt planregister) bestilles 

gjennom: https://infoland.ambita.com 

 

 

6.4 Eiendomsforhold 

Eventuell nødvendig justering av eiendomsgrenser bør skje i løpet av planprosessen og 

fremgå av forslaget til plankart. Seksjon for oppmåling kan bistå med veiledning i dette 

arbeidet. 

 

 

7.0 MEDVIRKNING 

Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens 

minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

7.1 Tiltak utover lovens minstekrav 

Det forutsettes særskilt kontakt med fiskeri- og oppdrettsnæringen for å avdekke og 

begrense negative virkninger for havbruksnæringen.  

 

Plankonsulenten opplyser videre om at berørte myndigheter, naboer og rettighetshavere vil bli  

Involvert ved behov. Medvirkning vil for øvrig skje ved varsel om planoppstart og ved høring 

og offentlig ettersyn av planforslaget. Privatrettslige forhandlinger med berørte grunneiere 

gjennomføres særskilt i forbindelse med utvidelse av areal for forsvarsformål og for øvrig iht. 

vilkår i leieavtaler.  

 

På bakgrunn av innkomne uttalelser og interesser i saken, bør det vurderes om det er behov 

for å gjennomføre et åpent informasjonsmøte om planarbeidet i forbindelse med offentlig 

ettersyn. 

 

 

8.0 FAGKYNDIGHET 

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

 

9.0 KONKLUSJON 

Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 
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10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

Planforslaget forventes til medio 2020 for 1.gangsbehandling. Dette avhenger noe av 

ferdigstillelse av rapporter fra eksterne konsulenter for å ferdigstille planforslag. 

 

Før oppstart vurderes det å utarbeide Trafikkvurdering som grunnlag for vurdering av behov 

for å oppgradere veien foran skolen. På bakgrunn av det gjennomføres eventuelt dialog med 

GIS om plangrense, «lang utvidet plangrense» eller to planområder med skoleveien som en 

satellitt. 

 

 

 

10.1 Avtalte oppfølgingspunkt 

 Tema Ansvarlig Frist 

A Ta stilling til om 

Trafikkvurdering skal utarbeides 

før oppstart 

Forsvarsbygg Før varsel 

om oppstart 

B Avklaringer vedr. planområdet og 

plangrense.  

Plankonsulent/Forsvarsbygg Før varsel 

om oppstart 

C    

 

10.2  Fremdrift 

Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes: 
Oppgave Frist Merknader 

Kunngjøring 

planoppstart 

6 md. etter 

oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider 

Innsending av 

merknader 

2 uker etter 

merknadsfrist 

Se etatens nettsider 

Arbeidsmøter Etter behov Se etatens nettsider 

Materiale og agenda for møtet 

avtales med saksbehandler. 

Materiale skal sendes inn senest to 

uker før møtet avholdes. 

Innlevering 1. gangs 

behandling 

1 år etter oppstartsmøtet Jf. gebyrregulativet 

1. gangs behandling 12 ukers 

behandlingsfrist 

Jf. pbl § 12-11 

 

 

10.3  Kunngjøring og varsling av planoppstart  

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 

kunngjøres og varsles. 

 

For veiledning, se etatens nettsider. 

Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med 

de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Forsvarsbygg 

vurderer å legge ved et utfyllende notat om Forsvaret og de pågående utredninger som 

er under arbeid og som vil følges opp videre i planarbeidet. Aktuelle høringsinstanser 

skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via de to oppgitte e-

postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi saksnummer. 

 

10.4  Eventuelt nytt oppstartsmøte 
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Dersom planoppstart ikke er dokumentert kunngjort innen 6 måneder etter avholdt 

oppstartsmøte, avsluttes saken og nytt oppstartsmøte må avholdes før kunngjøring av 

planoppstart. Tilsvarende gjelder der komplett planforslag ikke er mottatt innen 1 år 

etter avholdt oppstartsmøte. Det påløper i tilfelle nytt gebyr for oppstartsmøte. 

 

10.5  Dialog 

Byplanavdelingen ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til 

behandling. Utover kontakt per telefon og e-post, anbefales minst to arbeidsmøter. 
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_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VIKTIG INFORMASJON 
 
Kravspesifikasjon Plankonsulenten plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende 

Veileder private planforslag slik denne fremkommer på etatens nettsider. Det 

vises spesielt til Kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag. 
 

Gebyr Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende 

gebyrregulativ på kommunens nettsider. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 40819437, eller e-post 

kari.seim@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201912983. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Kari Seim - saksbehandler 

 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 
 
   

 

 
Kopi: Forsvarsbygg, Postboks 405  Sentrum, 0103 OSLO 

  

Vedlegg: 
NOTAT: Korsnes – Forsvarets skyte- og øvingsfelt – supplerende informasjon til Planinitiativet.  
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