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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 

• Rive et næringsbygg og erstatte dette med 2 boligblokker i 3 etasjer, 

med tilhørende tilkomst utearealer, renovasjon og parkering. 

• Blokkene legges i en vinkel med felles utearealer mot sør og vest.  

• Konsentrert boligbebyggelse, ca. 20 nye enheter.  

• Parkering foreslås i hovedsak løst i parkeringskjeller i underetasje. 

 

Forslagsstillers arkitekt gjorde rede for plangrepet. Utearealer er tenkt plassert 

mot sør-vest for å oppnå best mulige solforhold. Skygge fra omkringliggende 

skog fremgår ikke av solillustrasjoner. Det ble redegjort for at eiendommen ble 

kjøpt for å kunne brukes som riggområde ved utbyggingen av Kråkehaugen 

(planID 63950000) som ligger nordvest for planområdet utbygginger i 

området. Der er over halvparten av leilighetene allerede solgt, noe som viser at 

leilighetsløsningene som foreslått er etterspurte i dette strøket.
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2.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

2.1 Arealformål 

I KPA 2018 ligger eiendommen i byfortettingssone.  

 

  
Fig. 1. Kommuneplanenes arealdel 2018    Fig. 2. Reguleringsplaner på grunnen.  

            

Planområdet ligger i byfortettingssone, jf. KPA 2018 § 26.3:  

26.3.1 Byfortettingssonen skal videreutvikles som bolig- og næringsområde med innslag av 

tjenesteyting, handel og kultur.  

26.3.3. Ferdselsårer skal være utformet som gater og finmasket byroms- og gangnett med maks 

70 meter mellom gangårer.  

23.3.4. Ny boligbebyggelse skal ha variasjon i type og størrelse av boliger med inngang fra 

gaten.  

23.3.7. Minimum 10 % av boenhetene skal ha minst 80m2 bruksareal og direkte tilgang til 

utearealer på bakken.  

 

Det vises også til § 9 Bolig og boligkvalitet pkt. § 9.3 Familieboliger: «Det skal legges spesiell 

vekt på tilrettelegging for familieboliger i byfortettingssoner, ytre fortettingssoner og i 

levekårssoner med høy barneutflytting.» 

 

Foreslått boligformål blokkbebyggelse er i samsvar med KPA 2018. Foreløpig planforslag har 

vært drøftet internt og plan og bygningsetaten har besluttet at planoppstart anbefales, men at det 

må legges bedre til rette for følgende:   

 

 1. plassering av bebyggelse i forhold til uteoppholdsarealer 

 2. avfallshenting 

 3. parkering 

 4. tilkomstvei 

 

Antallet boenheter i det innsendte forslaget synes noe høyt. 

 

Det gjøres oppmerksom på at deler av planområdet er regulert under grunnen ved 

reguleringsplan for Fana/Årstad. Bybane i Bergen, strekningen Wergeland-Hopsbroen (planid: 

16990003), jf. figur 2. Under deler av tomten går det sporvogn i tunnel, og det er derfor regulert 

inn en sikringssone. I vedtatte reguleringsbestemmelse § 3.12.2 fremgår det at:  

 

«Reguleringsformålet omfatter volumet av tunneltverrsnittet pluss en sikringssone på 10 meter 

rundt hele tunnelen fram til 5 m fra terrengoverflaten. Tiltak i sikringssonen som ikke er en del 
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av bybaneanlegget, er ikke tillatt. For tiltak som settes i verk over eller inntil tunnel og 

sikringssonen skal det dokumenteres at tiltaket ikke vil ha innvirkning på tunnelen eller 

sikringssonen». 

 

 Vi anbefaler forslagsstiller om å ha tett dialog med Bybanen utbygging, og redegjøre 

 grundig for kontakten i planbeskrivelsen. Byplanavdelingen inviteres med i møter, og 

 får kopi av eventuelle epostutvekslinger og møtereferat.  

 

Innkjørselen til området er regulert til kontorformål i Reguleringsplan 17130002, Fana, 

gnr 12, bnr 283. Fantoftveien 40-42, jf. figur 2.  Innkjørselen må omreguleres.  

 

2.2 Byform og arkitektur 

Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles. Estetikk og kunst i byen skal prioriteres.  

Byplan viser til KPA 2018 sine bestemmelser med tydelige føringer for arkitektonisk 

kvalitet, under § 8.1 Arkitektur og byform: 

8.1.1 Gjeldende arkitektur- og byformingspolitikk skal være premissgiver for 

planlegging og den arkitektoniske utformingen, av alle nye tiltak. 

8.2.1 Nye tiltak skal fremme opplevelsen av stedets egenart og tilføre bymiljøet nye 

kvaliteter. 

8.2.6 Det skal sikres kvalitet i arkitektur og byromsutforming. Det skal legges vekt på 

nytenking, universell utforming og innovasjon for bygninger og byrom med viktige 

allmenne funksjoner. 

8.2.7 Nye tiltak skal tilrettelegge for variasjon i det arkitektoniske uttrykket, innenfor 

rammen av en tydelig helhetskarakter. 

 

I stedsanalysen fremgår det at det Fantoft hovedsaklig består av blokkbebyggelse og 

mindre leiligheter. 75% av boligene er under 60 m2, mens tallet på små leiligheter i 

Bergen kommune er på 16%. 65% av områdets boligtype er blokkbebyggelse. I Bergen 

er det ca. 45% blokkbebyggelse.78% av boligene er mellom 30- 50 år gamle. I Bergen 

gjelder det 28% av boligene. Dagens bebyggelse på Fantoft er altså lite variert i både 

type og størrelse. Fagetaten ba om en redegjørelse for hvorfor blokkbebyggelse er valgt 

som den foretrukne boligtype. Forslagstiller har følgende kommentar:  

 

«Årsaken til den høye andelen blokkleiligheter på Fantoft er at studentbyen på Fantoft 

inngår i statistikken. Disse boligene utgjør en svært stor del av blokkleilighetene, (1666 

leiligheter er registrert på Studentsamskipnaden gnr./bnr. 12/249). Dette kommer ikke 

frem av stedsanalysen og vi ønsker å supplere stedsanalysen på dette punktet. Valg av 

bebyggelse vil bli redegjort for i planforslaget.» 

 

Forslagstiller oppga at stedsanalysen skal oppdateres, og valg av bebyggelses vil bli 

redegjort for i planforslaget. 

 

Det er miljøvennlig med næringsbygg tett på boliger siden det korter reisetid mellom 

hjem og arbeid. Vi savner en begrunnelse for hvorfor næringsbygget rives i en sone som 

skal videreutvikles som bolig- og næringsområde med innslag av tjenesteyting, handle 

og kultur, jf. KPA 26.3. Vi ber også om en redegjørelse for om ombygging av 

eksisterende næringsbygg til boliger vært vurdert.  Forslagstiller opplyser at 

næringsbygget ikke er i samsvar med dagens tekniske krav. Det har ikke heis og 

tilfredsstiller ikke kravet om universell utforming. Det blir også opplyst at det er 1000 

arbeidsplasser i gangavstand til bybanestoppet. Forholdet vil bli gjort rede for i 

planbeskrivelsen.  
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Størrelsen på boligprosjektet og utnyttelsesgrad vil avhenge av hvor godt prosjektet er 

tilpasset sine omgivelser. Arkitekturstrategien Arkitektur+ må legges til grunn for det 

videre planarbeidet og svares ut. 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-

byformingsstrategien 

 

Byplanavdelingen anbefaler at forslaget bearbeides slik at det i større grad fremmer 

stedets egenart mens det samtidig tilfører området nye kvaliteter. 

 

Klimagassregnskap 

Byplan viser til at det i KPA 2018 stilles krav om klimagassregnskap som belyser valget 

mellom rivning eller bevaring eksisterende bygg, jfr. bestemmelse § 18.4. Når vi skal 

gjøre en samlet vurdering av planforslaget må vi ha et opplyst saksunderlag, som også 

omfatter konsekvenser for overordnede mål om klima og utslippsreduksjoner. Norsk 

standard har utarbeidet en metodikk som skal legges til grunn for utarbeidelsen av 

klimagassregnskap. Dette er også omtalt i den nye Kulturminnestrategien, hvor det skal 

redegjøres for alternativer til rivning. Bevaring, gjenbruk og rivning av eksisterende 

bygningsmasse skal inngå i klimagassregnskap ved planlegging av nye tiltak. 

Klimagassregnskap kan inngå i planbeskrivelsen 

 

2.2.1 Bebyggelsesstruktur 

 I stedsanalysens anbefaling fremgår det at bebyggelsen plasseres i form av 

 kvartalsstruktur med eksisterende bebyggelse på nabotomter. Vi er enige i at en 

 kvartalsstruktur bør være et overordnet grep, men er skeptiske til den foreslåtte 

 utforming. Det kan med fordel foretas alternativvurderinger med felles 

 uteoppholdsareal plassert i midten av kvartalsstrukturen. Vi anbefaler at alternative 

 utbyggingsformer inngår i en utvidet stedsanalyse før endelig plangrep landes. Man kan 

 eventuelt utarbeide dette som et eget dokument. Eksisterende større trær langs 

 tomtegrense bør så langt som mulig beholdes. 

 

2.2.2 Byrom og møteplasser 

Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø 

og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. For 

byfortettingssone uten sentrumskjerner skal det gjennom reguleringsplan sikres en 

offentlig plass sentralt i sonen, jf. KPA 26.3. Planområdet er vurdert til å være for lite til 

å avgi arealer til en offentlig plass, men byplan vil oppfordre forslagstiller om å etablere 

en åpen plass mellom sameiet Fantoftveien 40 og nye boliger der beboere fra de to 

boområdene kan samles. Forholdet vil bli sett i sammenheng med renovasjonsløsning. 

Videre må hoved-tilkomsten lede naturlig frem til inngangspartiet på bakkenivå. 

 

2.2.3 Byggehøyder og grad av utnytting 

I KPA 26.3.8 fremgår det at: 

a) Byggehøyde skal tilpasses stedets særpreg, tilliggende byrom og viktige siktlinjer. 

Det skal tas hensyn til lokalklimatiske forhold og fjernvirkning. Behovet for variasjon i 

byggehøyder skal vektlegges.  

b) Vurdering av byggehøyde skal skje med grunnlag i stedsanalyse 

c) For søknader om tiltak som er unntatt krav om regulering skal byggehøyden være 

maksimalt 4 etasjer, og ikke høyere enn 15 meter i forhold til ferdig planert terrengs 

gjennomsnittsnivå.  

 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien
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I stedsanalysens anbefalinger fremgår det at byggehøyde/antall etasjer skal tilpasses 

nabobebyggelse og at den ikke bør overstige 3 etasjer. Dagens næringsbygg har 2 

etasjer med saltak. Snittene viser 2 boligblokker med 3 etasjer + en garasjekjeller 

De foreslåtte volumene virker dominerende i forhold til dagens næringsbygg og 

omkringliggende bebyggelse. Man bør i vurdering av plangrep også ta hensyn til 

eventuelle ulemper for nabobebyggelse. Man kan med fordel utforske bruk av andre 

takformer enn den foreslåtte. Forslagstiller deler ikke oppfatningen av at byggene virker 

dominerende, og ser ikke behov for reduksjon i antall boenheter, men andre 

takløsninger vil vurderes.   

 

Når det gjelder parkeringskjeller under blokkene viser byplanavdelingen igjen til 

tunellen som løper under vestredel av planområdet.   

 

KPA § 26.3.9 lyder: «Grad av utnytting gis ut fra krav til byromsstruktur, byggehøyde 

og uteareal». 

 

Det er foreslått ca. 20 boenheter fordelt på et totalt tomteareal 2210m2. Til 

sammenligning består Sameiet Fantoftveien 40, like nord for planområdet, av 16 

boenheter fordelt på 3286m2. Vi anbefaler en reduksjon av bygningenes volum og antall 

boenheter slik at de det foreslåtte prosjektet i større grad harmonerer med 

omkringliggende bebyggelse. Utnyttingsgrad må fremgå av plankart og 

reguleringsbestemmelser. Til dette har forslagstiller i ettertid gitt følgende kommentar:  

 
«Sameiet Fantoftvegen 40 sto ferdig i 2009 og er bygget ut etter en reguleringsplan fra 2005, 

(endret i 2007) og derfor ikke direkte sammenlignbart. Arealpolitikken i Bergen er endret 

betydelig etter dette, og ny KPA legger opp til en annen arealutnytting. Vurdering av 

tomteutnytting nå må knyttes opp til målene om fortetting rundt bybanestopp. Ellers i området 

er det også høye terrasseblokker og annen bebyggelse».   

 

2.3 Grønnstruktur og landskap 

Planområdet grenser til grønn sone i sør og vest (T_1442) der det er skog med høy 

bonitet.  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. Saken har vært sendt til bymiljøetaten 

(MBE) for foreløpige kommentarer. MBE viser til at: 

 

«Den delen av Fantoftvegen som går like vest for planområdet må ikke stenges eller 

berøres ved utførelse av planen da den er en viktig tilkomst som går 

direkte over i et stinettverk som fører til Stavkirkeparken. Parken er registrert i 

Naturbase som et svært viktig friluftsområde på Fantoft. Store trær bør bevares og 

integreres uteoppholdsarealene. Uterom og forbindelser må planlegges som en helhet». 

 

Ivaretakelse av trær og stier i planområdet må sikres i reguleringsbestemmelsene. Det 

bør tilrettelegges for at beboere får direkte tilgang til ferdselsårene i vest. 

 

2.3.1 Biologisk mangfold 

Naturmangfold skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. 

Generelt stiller Bergen kommune krav om at konsekvenser for naturmangfold skal 

vurderes i alle plan- og byggesaker der tiltaket berører natur. Det må gjøres rede for 

biologisk mangfold, herunder bla. truede arter av planter og fugler, samt kartlegging av 

eventuelle hjortetråkk. Se veileder for naturmangfoldrapport 
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https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-

planforslag/article-65830 

 

2.4 Uteoppholdsarealer 

 I følge KPA 2018 § 14 skal nye boenheter ha tilgang til gode og hensiktsmessige 

 utearealer.  

  

 § 14.3.3.3. Byfortettingssone 

 Det skal etableres minimum 40m2 uteoppholdsareal per boenhet. Maks 50 % på 

 tak/altan. Minimum 50 % skal utformes som fellesareal eller offentlig tilgjengelig areal. 

 Minst 50 % av enhetene i store prosjekt skal ha privat uteoppholdsareal. 

  

 KPA 2018 sine krav til uteoppholdsarealer må legges til grunn for utforming av 

 planforslaget, og det må dokumenteres til 1.gangsbehandling hvordan kravene 

 tilfredsstilles. Det innebærer bl.a. illustrasjoner av sol/skygge iht. tidspunkt i 

 kravspesifikasjon. Ved vurdering av kvalitet på utearealer, skal det vektlegges 4 timer 

 med sol ved vårjevndøgn på 50% av uteoppholdsarealet på bakkeplan. Planområdet 

 grenser til grøntstruktur med til dels store trær i sør og vest. Dette bør vurderes når man 

 ser på plassering av uteoppholdsareal. 

 

Selv om det i KPA 2018 åpnes for at 50 % av utearealet kan anlegges på tak/altan er det 

ikke gitt at fagetaten vil anbefale det. Dette av hensyn til strøkskarakter og 

naboulemper. 

 

I stedsanalysen fremgår det at de felles uteoppholdsarealer plasseres som store 

sammenhengende grøntstruktur/viktig friluftarealer, sørvest i planområdet.  

 

Fagetaten anbefaler at det utarbeides en alternativvurdering for plangrep, der man 

belyser fordeler og ulemper med flere forskjellige strukturer og plassering av bygninger 

og kommunikasjonsveier innad i planområdet, med henblikk på å oppnå gode felles 

uteoppholdsarealer.  

 

2.5 Samferdsel, herunder parkering 

Planområdet grenser til Fantoftveien i øst, og har tilkomst fra denne. Veien er støyutsatt, 

men trafikken i veien er trolig lav, og støybelastningen er derfor trolig begrenset. 

Støyforholdet må utredes. I gåbyen Bergen skal tilrettelegging for gående prioriteres. I 

sin foreløpige uttalelse skriver bymiljøetaten dette: 

 

«Fantoftveien er en del av sykkelnettet i Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030. I hht. 

Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030 skal definert sykkelnett ligge til grunn for all 

utbygging. 

 

Det definerte sykkelnett skal ligger til grunn for all saksbehandling i det offentlig. I 

hovedsak vil dette gjelde planlegging og byggesaksbehandling etter plan og 

bygningsloven. Utforming av avkjørsel til planområdet skal ikke være til hinder for 

fremtidig tilrettelegging for sykkel på Fantoftveien. 

 

Eksisterende avkjørsel til eiendommen er ikke dimensjonert for økt trafikk, og det er 

etter vårt syn ikke ønskelig å øke trafikken i dette punktet som krysser fortauet. Det vil 

være en bedre løsning om planområdet har tilkomst fra privat veg i nordvest, i samme 

avkjørsel som bnr. 283. Dette vil bedre forholdene for myke trafikanter på fortauet 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag/article-65830
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langs den kommunale vegen, som er en mye brukt tilkomst til Fantoft stavkirke og 

parkområdet rundt. Vi ber om at planområdet blir utvidet til å ta med tilkomst fra 

nordvest». 

 

Fagetaten er enig med bymiljøetaten og anbefaler at forslagsstiller kontakter Sameiet 

Fantoftveien 40 om saken.  Forslagsstiller har vært i kontakt med Sameiet Fantoftveien 

40 om saken, og de er helt klar på at de ikke ønsker at avkjørselen i nordvest skal 

belastes med trafikk fra planområdet. Forslagsstiller opplyser videre at prosjektet ikke 

legger ikke til rette for økt trafikk i forhold dagens situasjon. Næring arealer med 

tilhørende 32 parkeringsplasser blir erstattet med bolig med lav parkeringsdekning noe, 

som gir vesentlig lavere trafikk enn i dag. Sameiet Fantoftveien 40 vil bli kontaktet for 

ny sondering av mulig felles tilkomst og renovasjon.  

 

Uansett hvilken avkjørsel som til slutt velges skal utformingen vurderes på bakgrunn av 

fremtidig ÅDT samt hvor mange boenheter det legges opp til.  

 

Byplanavdelingen viser til at vegloven gjelder mht. byggegrenser, alternativt kan 

byggegrense avklares med vegmyndigheter ila planprosessen. 

 

Ifølge stedsanalysen ligger bybanestopp og butikk mindre enn 600 meter fra 

planområdet, ca. 6 min å gå. Busstoppet ligger noe lengre unna, ca. 9 min å gå.  

 

I følge KPA § 17 skal det i byfortettingssone etableres 0,6-1,2 parkeringsplasser per 

100m2. Parkering skal skje i fellesanlegg, jf. KPA § 26.3.3. For alle soner skal det være 

2,5 sykkelparkeringsplasser per bolig. Parkeringsareal i bod må komme i tillegg til 

annet bodareal med minst 1,5 m2 per plass, jf. retningslinjene til, jf. KPA § 17.  

 

Ved forholdsvis kort avstand til kollektivstoppesteder og sykkelnett bør 

parkeringsdekningen for bil ligge i det nedre sjiktet, noe som er aktuelt i denne saken.  

 

Det vises til KPA § 17 for nærmere bestemmelser og retningslinjer om parkering for bil 

og sykkel: 

  

17.1.2 Parkering skal anlegges på en trafikksikker måte uten at normal bruk forringer 

uteareal. 

 

Retningslinjer til § 17 sier blant annet at: Parkering skal i størst mulig utstrekning 

etableres i felles anlegg (se også § 26). Ved arealknapphet skal uteoppholdsareal 

prioriteres foran utendørs parkering. Sykkelparkering skal prioriteres foran 

bilparkering. Videre må parkeringsareal i bod «komme i tillegg til annet bodareal med 

minst 1,5 m2 per plass.»  

 

I skisserte løsning er det vist både innendørs og utendørs parkering. Forholdet må 

redegjøres for. Fagetaten anbefaler at man løser nødvendig parkering som innendørs 

anlegg.  

 

2.6 Nærmiljø, barn og unge 

Planforslaget må redegjøre for barn og unges interesser, og skole- og 

barnehagekapasitet i området. Skoleveien, herunder standard og trafikksikringstiltak må 

beskrives. 
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Planarbeidet må ha fokus på trafikksikkerhet ovenfor myke trafikanter, med særlig 

fokus på barnehage og skole. Tilrettelegging for gående skal prioriteres. Det vises til 

pågående arbeid med Gåstrategi for Bergen. 

 

Gangforbindelsen må avklares gjennom planarbeidet. Trafikksikker kryssing av 

hovedvei må tilstrebes. Sikkerhet og hensyn til barn og unge må også ivaretas i 

anleggsperioden, gjennom krav til reguleringsbestemmelser. 

 

Byplan anbefaler at det se på hva som er laget av rapporter tidligere for skole og 

barnehager, og se om dette kan brukes videre. 

 

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. 

 

Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 

Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 

 

2.7 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. Det er trolig 

ingen kjente kulturminner i planområdet, men ifølge stedsanalysen er det flere 

kulturminner i nærheten.  

 

Det vises til Byantikvarens veileder for kulturminnedokumentasjon: 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-

publikasjoner/veiledere 

 

Byantikvaren må kontaktes om hvorvidt dagens næringsbygg må dokumenteres før 

rivning. 

 

2.8 Risiko og sårbarhet 

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

for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging, jf. KPA2018 § 19. ROS-analysen skal være i henhold til 

kravspesifikasjonen. Særlige aktuelle tema er trafikksikkerhet, overvann og tiltakets 

nærhet til bybanetunellen, jf. plan-ID 16990003. 

 

I KPA2018 er planområdet ikke berørt av trafikkstøy, men hensynssonene for gul 

vegtrafikkstøy går langs plangrensen i øst. Fantoftveien er kommunal vei, og det gjøres 

oppmerksom på at KPA ikke inneholder støykart for kommunale veger. Det må foretas 

en støyvurdering og § 22 Støy i KPA 2018 må følges opp i planarbeidet. 

Støysituasjonen er en problemstilling som må avklares i tidlig fase i planprosessen.  

 

2.9 Levekår og folkehelse 

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

folkehelse, levekår og kriminalitetsforebygging. 
 

2.10 Vann, avløp og overvannshåndtering 

Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VA-

rammeplanen, se VA-etatens hjemmesider: 

https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp
http://www.barnetrakk.no/
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/veiledere
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www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-

og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan 

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

planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og være levert i henhold til 

kravspesifikasjonen. 

 

Tilbakemelding fra VA-etaten og ledningskart legges ved referatet.  

 

2.11 Renovasjon 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i 

samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Renovasjonspunkt skal vises 

på illustrasjonsplan, i henhold til kravspesifikasjonen.  

 

I retningslinjene til KPA 2018 pkt. § 20 står det følgende:  

«Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og skal i minst 

mulig grad beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom». 

 

I TEK17 § 12-12 står det under preaksepterte ytelser at maksimum avstand fra 

inngangsdør til et felles avfallssystem kan være 100 meter. Eventuelle avvik fra TEK17 

må diskuteres i planprosessen. 

 

Plassering av renovasjonsløsning og tilkomst for renovasjonsbiler må avklares tidlig i 

planprosessen. Løsningene må avklares med BIR (teknisk) og Bymiljøetaten 

(trafikksikkerhet). Avkjørselen må dimensjonens for renovasjonsbil.   

 

Bymiljøetaten har i sin foreløpige uttalelse vist til at forslagstiller: 

 

«må utarbeide RTP i tråd med RTV fra BIR, og BIRs sin uttalelse til denne må 

innhentes. Renovasjonsløsning må utformes med trafikksikre løsninger, uten kraning 

over fortau og fotgjengerarealer, og på en måte som i minst mulig grad beslaglegger 

verdifullt uteareal». 

 

Forslagstiller har i notat av 15.10.2020 utredet 3 ulike renovasjonsalternativer: 

 

a. Etablere nedkast i samarbeid med sameiet Fantoftvegen 40. Sameiet Fantoftveien 

40 har blitt tilbudt en felles løsning vederlagsfritt, men ønsker ikke en ordning der 

renovasjonsbil kjører inn på deres eiendom. Løsningen er forkastet. 

b. Bruke løsningen for nedkast for Kråkehaugen som det nylig er gitt rammetillatelse 

for. Det anses som vanskelig å få aksept for å utvide renovasjonsløsningen på 

Kråkehaugen. I tillegg vil gangavstanden være drøye 100 meter. Løsningen er 

forkastet.  

c. Nedkast på egen eiendom. Renovasjon etableres ved innkjøringen til eiendommen 

noe som innbefatter rygging av en stor bil i innkjørselen/tilkomstareal. 

Forslagsstiller ser på alternativet som en arealeffektiv løsning siden den åpner for 

god plassering av bygningsvolumer og uteoppholdsarealer i samsvar med KPA 2018 

kravene.  

 

 I tillegg er muligheten for et nedkast sør på eiendommen 12/303, med tilkomst for 

 bossbil fra kommunal parkeringsplass for turistbusser til Fantoft stavkirke, vurdert 

 (12/343), men også dette er avslått. Parkeringsplassen er regulert (plan-ID 88245000) 

 og skiltet som offentlig parkeringsplass, og er mye i bruk 

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-til-dokumentasjon-i-va-rammeplan
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Forslagsstiller og byplanavdelingen er enige i at en felles løsning med nabo (alternativ 

a) vil være den beste løsningen, men ser at det i dag er utfordringer med å få til en slik 

løsning.  Byplanavdelingen har derfor tatt kontakt med renovasjonsfaglig kompetanse 

hos bymiljøetaten og bedt om en foreløpig uttalelse. Det ble da uttalt at alternativ a 

synes som den beste løsningen. Det ble også opplyst at senest fra 2023 skal matavfall 

samles inn som egen fraksjon, noe som vil måtte medføre endringer i 

renovasjonsløsninger i kommunen. Det skal innen kort tid arrangeres et møte mellom 

BIR og bymiljøetaten om forholdet. Byplanavdelingen avventer tilbakemeldingen, og 

vil sende den over til forslagsstiller når den foreligger.  

 

 

3.0 UTREDNINGER 

 

3.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Stedsanalyse er 

utarbeidet, men må 

suppleres med et 

notat/utredning der 

flere alternative 

møbleringer av 

tomten er vurdert. 

Forslagsstiller Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, vedlegg til 

KPA2018 (pdf): 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archiv

e/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf 

ROS-analyse Forslagsstiller Med særlig fokus på overvann, nærheten til 

bybanetunell og trafikksikkerhet 

Støy-analyse Forslagsstiller Dersom det blir vurdert som aktuelt 

Trafikkanalyse  Forslagsstiller Med særlig fokus på myke trafikanter, herunder Bergen 

kommunes sykkelstrategi og sykkelvei, samt skolevei 

Kulturminne-

dokumentasjon 

Forslagsstiller Behov for kulturminnedokumentasjon avklares med 

byantikvaren, herunder behov for å dokumentere bygg 

som er tenkt revet. Eventuell kulturminne-

dokumentasjon ha vært til uttale hos byantikvaren. 

VA-rammeplan Forslagsatiller Må være til uttale hos VA-etaten ved innsending av 

planmateriell til 1.gangs behandling. 

 

Det vises ellers til planmateriell som etterspørres i vår kravspesifikasjon. Nye momenter 

kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 

3.2 Konsekvensutredning (KU)  

Forslagsstiller har vurdert at planarbeidet ikke faller inn under planer og tiltak som alltid 

skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding etter § 6, jf. vedlegg 1. Etter § 

8 a) skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II konsekvensutredes hvis de kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. § 10. 

 

Videre at planarbeidet heller ikke faller inn under de planer og tiltak som er listet opp i 

vedlegg II. Det er derfor ikke gjort en nærmere vurdering av om planarbeidet kan få 

vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter de kriterier som er listet opp i § 10. 

Det konkluderes etter dette med at planarbeidet ikke omfattes av forskriften. Fagetaten 

er enig i denne konklusjonen  

 

4.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

4.1 Rekkefølgekrav 

Må avklares ila. planprosessen.  

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00341/Forel_pige_bestemme_341515a.pdf
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4.2 Utbyggingsavtaler 

Må avklares ila. planprosessen. 

 

5.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

5.1 Planavgrensning 

GIS-avdelingen har fått forslag til plangrense til uttale og viser til at frisiktsonen i nord 

må inkluderes i planområdet, enten med å flytte plangrensen noe mot nord eller å 

inkludere komplett siktsone. Fagetaten anbefaler det førstnevnte. I tillegg medtas 

avkjørsel i vest og areal for mulig felles renovasjonsløsning.   

 

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

https://www.arealplaner.no/bergen4601 

 

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

gjennom: https://infoland.ambita.com 

 

5.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

Fana, gnr.12 bnr. 303. Fantoftveien, arealplan-ID 70420000 

 

5.3 Kartgrunnlag 

 Ved innlevering av planforslag må ikke basiskartet ikke være eldre enn 6 mnd. 

 

5.4 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. 

 

6.0 MEDVIRKNING 

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

minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres. 

 

7.0 FAGKYNDIGHET 

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkninger av plankart, 

reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. 
 

8.0 KONKLUSJON 

Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales. 

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

• Forslagsstiller arbeider videre med planforslaget med tanke på en varsling   

     om oppstart av planarbeidet før jul  

 

Partene er ikke enige om følgende: 

• Forslagsstiller er ikke enige med fagetaten om at antall enheter synes for høyt, 

typologi, vurdering av hva som er typisk for området, vurdering av støy og 

konsekvenser for trafikk ved at det velges bolig. 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601
https://infoland.ambita.com/#/
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Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstiller kan kreve å få den forelagt for bystyret 

for endelig avgjørelse, jf. pbl §§ 12-3 og 12-8. 

 

 

8.1 Felles plan- og byggesaksprosess 

Plan- og bygningsloven åpner for at det gjennomføres en felles plan- og 

byggesaksprosess, jf. pbl § 1 -7. Søknad om rammetillatelse kan følge 

reguleringsplanforslaget og behandles sammen med planforslaget, jf. pbl §§ 12-15 

og 21-4. 

 

Ved felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad gjelder reglene 

for reguleringsplaner om varsling, uttalelsesfrist, adressat for uttalelsene og 

saksbehandlingsfrister for begge vedtakene, jf. pbl § 12-15. 

 

Byplanavdelingens erfaringer med en parallell behandling tilsier at løsningen ikke 

kan anbefales. Alternativet er å sende inn søknad om byggetillatelse når 

planforslaget er behandlet i utvalg for miljø og byutvikling.   

 

9.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

9.1 Avtalte oppfølgingspunkt 

 Tema Ansvarlig Frist 

B Supplere stedsanalysen  Forslagsstiller Snarest 

C Kunngjøre planoppstart Forslagstiller Des 2020 

 

9.2 Fremdrift 

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

Kunngjøring 

planoppstart 

6 md. etter 

oppstartsmøtet 

Se etatens nettsider: 

www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-

private-planforslag 

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 

 

9.3 Kunngjøring og varsling av planoppstart  

Det anbefales at planavgrensningen er endelig avklart før oppstart av planarbeid 

kunngjøres og varsles. Revidert forslag til plangrense ble mottatt 11.11.2020, og 

kommentert av GIS-avdelingen samme dag. Plangrensen ble godkjent, men GIS-

avdelingen hadde kommentarer til noen av siktlinjene. Eposten fra GIS-avdelingen ble 

videresendt til forslagsstiller 11.11.2020.   

 

For veiledning, se etatens nettsider. 

Referatet fra oppstartsmøtet skal legges på plankonsulentens internettsider sammen med 

de øvrige dokumentene knyttet til kunngjøring av oppstart planarbeid. Aktuelle 

høringsinstanser skal velges fra etatens høringsliste. Kommunen skal alltid varsles via 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
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de to oppgitte e-postadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi 

saksnummer. 

 

 

 

9.4 Eventuelt nytt oppstartsmøte 

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. 

 

9.5 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 408 13 106, eller e-post 

RitaDora.Olsen@bergen.kommune.no 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202021588. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

Rita Dora Olsen - saksbehandler 

 

Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift. 

 

 
Kopi: Fantoftveien 44 AS, Postboks 485, 1373 ASKER 

  

 

Vedlegg: 
Kart VA-ledninger  

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veileder-private-planforslag
https://www.bergen.kommune.no/styrende-dokument/#/SD-18-419/filer
https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/priser-og-gebyrer/gebyrergebyrregulativ/gebyrregulativ-for-planog-bygningsetaten
mailto:RitaDora.Olsen@bergen.kommune.no

