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Varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for gnr.40 bnr.139, Tors 

veg 4. Bergen kommune 

 

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

detaljreguleringsplan for Tors veg 4 - gnr.40 bnr.139, Tors veg 4. Bergen kommune. 

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et fortettingsprosjekt nær bybanestopp 

med høy arkitektonisk kvalitet på gnr. 40 bnr. 139. Det er kort avstand til dagligvarebutikk, 

flere barnehager og skoler med et godt tilrettelagt gang- og sykkelveisystem langs 

Fanaveien mot Lagunen og Nesttun. Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg – 

blokkbebyggelse og legge til rette for ca 13-14 enheter. Det forutsettes riving av 

eksisterende enebolig for å gi plass til oppføring av nybygg. 

 

Reguleringsplanen vil legge rammer for gjennomføring av tiltakene. Planforslaget er 

vurdert til ikke å kreve behandling etter Forskrift om konsekvensutredninger. Tiltakshaver 

er Backer Bolig AS. Plankonsulent er ABO Plan & Arkitektur AS. 

 

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

hjemmeside: www.abo-ark.no. Her vil en i tillegg til selve varselet finne planinitiativ og 

referat fra oppstartmøte med Bergen kommune. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til ABO Plan & Arkitektur AS:  

Åshild Blomdal  

Tlf: 99769716 

e-post: post@abo-ark.no 

 

Merknader til detaljreguleringen kan sendes skriftlig til: 

 

ABO Plan & Arkitektur AS v/Åshild Blomdal 

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


 

2 

 

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 03.04.2020 

 

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 vil da være anledning til å fremsette merknader 

til planforslaget før videre politisk behandling. 

 

Med vennlig hilsen 

ABO Plan & Arkitektur AS 

 

Åshild Blomdal  

 

Vedlegg 1: Oversiktskart, datert 21.02.2020 

Vedlegg 2: Kartskisse m/ avgrensing av planområdet, datert 21.02.2020 

 

 


