
 
 
 
 
 

 

 

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 

Bergen kommune 

Plan- og bygningsetaten  

Postboks 7700 

5020 BERGEN 

 

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no 

 

 

26.01.2021 

 

 

 

PLANINITIATIV  

 

Oppstart av planarbeid, detaljreguleringsplan for gnr. 168 bnr. 1091, 1080 mfl. 

Hegreneset i Bergen kommune            

 

På vegne av tiltakshaver, Hegreneset AS, sender vi inn planinitiativ for gnr. 168 bnr. 1091, 1080 

mfl. Hegreneset i Bergen kommune og ber om oppstartmøte. 

 

Vedlagt planinitiativ er utarbeidet i samsvar med Forskrift om behandling av private forslag til 

detaljregulering etter plan- og bygningsloven (01.01.2018), og gir en nærmere beskrivelse av  

bakgrunn for og formålet med planarbeidet. Innledende stedsanalyse er utarbeidet i henhold til  

Bergen kommune sin Veileder for innledende stedsanalyse, nov 2018.  Det er utarbeidet en  

konseptplan for området som ligger vedlagt.  

 

 

Med vennlig hilsen 

ABO Plan & Arkitektur AS 

 

Åshild Blomdal 

Arealplanlegger  

 

Vedlegg: 

- Vedlegg 1 Planinitiativ  

- Vedlegg 2 Forslag til plangrense 

- Vedlegg 3 Innledende stedsanalyse 

- Vedlegg 4 Konseptplan 

- Vedlegg 5 Forenklet fremstilling av arealbruk 
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 Hovedinnholdet i planinitiativet 
 
1.1 Bakgrunnen for planinitiativet 

På bakgrunn av tidligere veiledningsmøte, utarbeidet stedsanalyse og konseptplan, ønsker 

Hegreneset AS å fremme planinitiativ i samsvar med Forskrift om behandling av private forslag 

til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. 

 

Intensjonen med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse med noe næring innenfor 

byfortettingssonen (BY) i KPA. Tomten har en svært sentral lokalisering, nært kollektivtransport, 

skole, barnehage, dagligvare, tjenesteyting og større friområder. Kompakt byutvikling er vedtatt 

i Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 (KPS 2030).  

 

Forslagsstiller har vært i dialog med byplanavdelingen, byarkitekten, byantikvaren, 

fylkeskonservator, Statens vegvesen og Bergen- og omland havnevesen for, dialog, innspill og 

avklaringer. Det er utarbeidet både innledende stedsanalyse og konseptplan som er 

gjennomgått med kommunen i et arbeidsmøte. 

 

Planområdet ligger i Ytre Sandviken i Bergenhus bydel. Nærmere beskrivelse av planområdet 

følger av kap. 2.1. 

 

 
Figur 1. Planområdets plassering i forhold til Byfjorden og Bergen sentrum. 
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I oppstartsmøtet er det ønske om avklaringer/drøftinger knyttet til følgende tema: 

- Uteoppholdsareal – allment tilgjengelige uteoppholdsareal  

- Boligsammensetning og boformer 

- Behov for andre funksjoner, herunder barnehage  

- Sjøpromenaden – utforming/funksjon 

- Adkomst/parkering/mobilitet  

- Målpunkt – behov/funksjoner/plassering  

- Utnyttelsesgrad og byggehøyder, herunder viktige siktlinjer  

- Kulturminnehensyn  

- Klima og miljø  

- Opplegg for medvirkning – naboer og offentlige instanser  

 

Planområdets utstrekning og planform ønskes også avklart i møtet, samt kommunens 

forventninger til detaljeringsgrad og hvordan de stiller seg til bruk av en arkitektur- og 

designveileder knyttet til reguleringsplanen. Avklaringspunktene er nærmere konkretisert i 

tilknytning til gjennomgangen av de ulike temaene i kap. 3. 

 

1.2 Foreslåtte formål 

Vedlagte konseptplan skisserer forslag til programmering og disponering av arealene innenfor 

planområdet. Konkretisering av arealformål og fastsetting av arealdisponering vil skje som en 

del av planarbeidet, men foreløpig er følgende arealformål aktuell å drøfte: 

• Konsentrert boligbebyggelse 

• Kombinert bebyggelses- og anleggsformål 

• Næring  

• Offentlig tjenesteyting 

o barnehage 

• Felles uteoppholdsareal 

o lekeplasser 

• Offentlige formål 

o sjøpromenade 

o torg 

o blågrønn struktur 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag 

• Infrastruktur 

o interne gangveier 

o parkering 

o tunnel 
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1.3 Enkle idéskisser 

Av vedlagt konseptplan kan man lese om de innledende vurderingene knyttet til valg av 

konsept/arealdisponering for området. Det planlegges primært for konsentrert boligbebyggelse. 

Det etableres noe næringsvirksomhet, samt attraksjoner/målpunkt både nord og sør i området. 

Det legges opp til gode forbindelser til og i området, samt tilgang til sjø i form av en 

sjøpromenade.  

 

Figur 2 er et utsnitt fra konseptplanen som viser at det er ønske om å planlegge for en 

konsentrert boligbebyggelse med variasjon i skala, boligtyper og arkitektonisk uttrykk. 

Byromsstrukturen og byggehøydene er søkt tilpasset omkringliggende bebyggelse. Foreslått 

bebyggelse holdes hovedsakelig mellom 4-6 etasjer. På utvalgte steder, hvor sjøpromenaden 

endrer retning, vurderer man mulighet for å markere disse overgangene med bygg som inngår i 

en mer aktiv relasjon til kaikanten og har noe større høyde. Målet er å gjøre sjøpromenaden 

som byrom rikere på opplevelser og kvaliteter som er knyttet til det blå elementet. Konseptet 

omfatter ca 550 nye boliger. I tillegg kommer eventuelle boliger i Havnesiloen og Møllekvartalet. 

Det er ønsket å planlegge området slik at sjøen og den historiske bebyggelsen integreres både 

visuelt og fysisk, samtidig som det skapes gode uterom skjermet for lokale vær- og vindforhold. 

Området er rikt på kulturhistoriske bygninger, som skal bevares gjennom ny bruk. I vedlagt 

konseptplan er forslag til utviklingsgrep beskrevet. 

 

 
Figur 2. Foreløpig forslag til løsning bygger på de føringene som er gitt i konseptplanen og stedsanalysen og legger 

til rette for ca. 550 nye boenheter. I tillegg kommer eventuelle boliger i Havnesiloen og Møllekvartalet 
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 Planområdet – dagens situasjon 

Planområdet er vist i kart med forslag til avgrensing i figur 3. Forslag til plangrense er også lagt 

ved på basiskart og som SOSI-fil. Avgrensingen følger delvis tilgrensende planer, samt behov for 

tilpasning til infrastruktur og areal for tiltak i sjø. Tiltak i sjø vil være begrenset, plangrensen 

rommer mer areal i sjø enn faktisk behov. Foreslått planområde er ca 125 daa, ca 60 daa på land 

og ca 65 daa i sjø.  

 

Planområdet er, med unntak av et mindre område i Nyhavn, uregulert. Forholdet til 

omkringliggende planer, samt overordnede føringer i kommuneplanens arealdel og 

samfunnsdel, kommunedelplaner og ulike overordnede strategier følger av kapittel 3. 

 

 
Figur 3. Forslag til plangrense for Hegreneset. 
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2.1 Kort beskrivelse av området 

Hegreneset ligger i Ytre Sandviken, med tilkomst fra E39 Åsaneveien mot Nyhavnsveien og 

videre til Hegrenesveien, som går helt ut til neset. Ytre Sandviken er et område i Bergen lengst 

nord i Bergenhus bydel, som strekker seg fra Munkebotnselven (grense mot Sandviken) i sør til 

den tidligere kommunegrensen (til 1972) mot Åsane i nord. Hegreneset grenser mot Nyhavn i 

øst, mot Jægermyren boligområde i nordøst og mot Breiviken og NHH med omkringliggende 

nærings- og boligområder i nord. Hegreneset ligger eksponert mot Byfjorden i vest og er svært 

synlig fra sjøen- både med hensyn til plassering i landskapet, men også på grunn av den svært 

karakteristiske siloen som ruver 47 meter over bakken. 

 

Området er et av få sjønære næringsområder i Sandviken der det fortsatt er næringsvirksomhet 

og der det så langt ikke har vært planlagt for annen bruk. Deler av området er arealer etablert 

på utfylling i sjø. Hegreneset er også et av relativt få områder i Bergens indre havn med intakte 

dypvannskaier. Området inneholder i hovedsak en blanding av lagerbygg, verksted, 

laboratorium, kontor og silobygg, med et lite innslag av boliger på ryggen av neset. Dagens % 

BRA er på ca. 90%, og samlet bygningsmasse er på 45.000 m2. En rekke verneverdige bygg 

forteller en historie om næringsutviklingen på Hegreneset i over 200 år.  

 

 
 

 

Omkringliggende bebyggelse omfatter konsentrert blokkbebyggelse i det nyetablerte 

boligområdet Nyhavn og småhusbebyggelsen i Jægers Minde. Nyhavn har, i likhet med 

Hegreneset, tidligere vært havneområde med industrivirksomhet.  

 

Hegreneset ligger mellom to områder som innehar senterfunksjoner, ved Handelshøyskolen og 

Sandviken. Begge har dagligvarehandel, matservering og andre servicefunksjoner. I Nyhavn er 

det etablert treningssenter og det er en liten dagligvarehandel samt noe annen næringsaktivitet. 

Det ligger også barnehage 500 meter fra planområdet og en barneskole en drøy kilometer 

unna.  

 

Figur 4. Her vises eksisterende bygningsmasse på Hegreneset. Det meste av bebyggelsen i området er knytt til 

industrivirksomheten som har foregått her. 
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2.2 Eksisterende kartlegginger 

Følgende utførte kartlegginger og rapporter er aktuell for dette planarbeidet: 

- Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler. Overordnet landskapsanalyse 03.06.2020 

- Konsekvensutredning Bybanen ‐ Bergen sentrum ‐ Åsane. Februar 2013 

- Antikvarisk registreringsrapport, Cubus – nov 2009 

- Bølger og vannstand i Bergen kommune. (Meteorologisk institutt 15.11.2006) 

- Innledende stedsanalyse for Hegreneset, nov. 2020 

- Konseptplan for Hegreneset, nov. 2020 

- Trafikkvurdering, Helge Hopen, apr. 2020  
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 Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 

I dette kapittelet er det gjort rede for hvordan planinitiativet følger opp føringer i 

kommuneplanens arealdel og samfunnsdel, samt andre føringer og strategidokument for 

arealutviklingen i Bergen kommune. Kapittelet gir også oversikt over gjeldende 

detaljreguleringsplaner i området. 

 

3.1 Vedtatte reguleringsplaner i nærområdet 

Store deler av både Indre og Ytre Sandviken, delvis inkludert sjøarealer, er regulert. Under er det 

vist til de reguleringsplanene som ligger nærmest planområdet. De nærmeste planene som 

gjelder for Nyhavn er av størst betydning for Hegreneset, da disse regulerer forbindelser til 

planområdet. 

 

 

 
Figur 5. PlanID: 6130000 GAMLE BERGEN, 

NYHAVNSVEIEN 1 OG 2 Mfl. - 21/3/1988 

 
Figur 6. PlanID: 18200000 GNR 168 BNR 1063 Mfl., 

Sandviken, Nyhavnsbukten - 21/5/2007 

 
Figur 7. PlanID: 18200001 GNR 168 BNR 1063 MFL., 

NYHAVN - 07/06/2012 

 
Figur 8. PlanID: 64670000 GNR 168 BNR 2105 Mfl., 

NYHAVN VEST - 19/5/2016 
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Figur 9. PlanID 15470000 GNR 168 BNR 1120 OG DEL 

AV 1119, BREIVIKEN 1- 21/6/1999 

 
Figur 10. PlanID: 18920000 GNR 168 BNR 1121, 1125, 

1126, 1127 OG 1128, YTRE SANDVIKEN, BREIVIKSVEIEN - 

ELLERHUSENS VEI - 23/4/2014 

 

Figur 11. PlanID: 18350000 GNR 168 BNR 139, 

NORGES HANDELSHØYSKOLE - 24/1/2011 

 
Figur 12. PlanID: 18200003 GNR 168 BNR 2075 MFL., 

NYHAVNSVEIEN 
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3.2 Reguleringsplaner under arbeid i nærområdet 

Av reguleringsplaner under arbeid i nærområdet vil reguleringsplanen for bybanen til Åsane 

være av størst betydning for Hegreneset. Denne legger premissene for framtidig mobilitet og 

trafikkavvikling for større områder, noe som videre er et avgjørende spørsmål for både 

omfanget og tidsperspektivet for utviklingen av Hegreneset. 

 

 

Figur 13. PlanID: 70480000 GNR 168 BNR 1067 MFL., 

NYHAVN, VEI. 

 

Figur 12. BYBANEN FRA SENTRUM TIL ÅSANE, 

DELSTREKNING 2, SANDBROGATEN-EIDSVÅGTUNNELEN 
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3.3 Kommunedelplaner 

PlanID 18740000 KDP BERGEN HAVN – 14/05/2012, vedtatt i 2012 med formål erverv.  

 

 

 
Figur 13. Til venstre vises hele planområdet for KDP Bergen havn. Til høyre vises utsnitt av planen for Hegreneset 

PlanID – 15750000 Bergenhus. KDP Sandviken - Fjellsiden Nord - 2/19/2001, vedtatt i 2001, der 

Hegreneset er avsatt delvis til bolig og delvis erverv. 

 

 
Figur 14. Til venstre vises hele planområdet for KDP Sandviken - Fjellsiden Nord. Til høyre er utsnitt av planområdet 

for Hegreneset 
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3.4 Kommuneplanens arealdel 

Planområdet er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til sentrumsformål innenfor sone 2- 

byfortettingssone. Det er ikke samsvar mellom arealformål i kommuneplanen og 

kommunedelplan for Bergen havn og kommunedelplan for Sandviken - Fjellsiden nord. Om 

motstrid mellom planer sier kommuneplanens bestemmelser § 2.3 følgende: «Ved motstrid 

gjelder kommuneplanens arealdel foran eldre kommunedelplaner.» 

 

Byfortettingssonen skal videreutvikles som bolig- og næringsområder med innslag av 

tjenesteyting, handel og kultur. Sjøarealet i planområdet er avsatt til bruk og vern av sjø og 

vassdrag med tilhørende strandsone. Hele planområdet er omfattet av følgende hensynssoner 

for bevaring av kulturmiljø:   

• H570_7 - Historisk sentrum 

• H570_2 - Nyhavn-Jægermyren 

 

 
Figur 15. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel som viser brunt område som sentrumsformål og stiplede angir 

hensynssoner for bevaring av kulturmiljø.  
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Vi trekker her frem utvalgte tema som vi ønsker avklaringer eller nærmere drøftinger av: 

 

Bolig, bokvalitet og uteoppholdsarealer  

 

Utdrag fra KPA 2018:  

Byfortettingssone (unntatt By1) 

Maksimum 20 % av boenhetene kan ha bruksareal under 50 m². Minimum 10 % av boenhetene 

skal ha minst 80 m2 bruksareal og direkte tilgang til uteareal på bakken. Det skal legges spesiell 

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

levekårssoner med høy barneutflytting.  

 

Det skal etableres minimum 40 m2 uteoppholdsareal pr 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.  

 

Oppfølging i reguleringsplan: 

For å opprettholde et godt og stabilt nabolag er det viktig å ha et balansert tilbud av 

familieleiligheter og små leiligheter som sikrer tilbud for alle brukergrupper. Det er flere 

attraktive byrom på Hegreneset som ved en transformasjon av området bør gis en utforming 

som gjør områdene allment tilgjengelig og inviterer til bruk og opphold og skaper byliv.  

 

Funksjonelle kantsoner mellom offentlige og private soner blir viktig for å legge til rette for 

allmenn bruk av byrom i nærhetene av boliger. Nye boformer blir vurdert. Reformen «Leve hele 

livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet i egen bolig lenger og ha trygghet for at de får god 

hjelp når de har behov for det. I Møllekvartalet kan det tilbys boliger som kan være et konkret 

bidrag til kommunens arbeid med å følge opp reformen. 

 

I reguleringsplanen skal det sikres uteoppholdsarealer av god kvalitet tilpasset alle aldergrupper 

og det bør sikres areal til en barnehage. Konseptplanen viser tre ulike kategorier utearealer og 

byrom: 

• areal tilgjengelig for allmennheten – sjøpromenade/torg/gatetun/kaiareal/lek- og 

aktivitetsområder m.m. 

• felles gårdsrom 

• felles takterrasse 

 

Alle foreslåtte uterom har tydelige og ulike karakterer og kvaliteter slik at Hegreneset tilbyr 

varierte opplevelser for ulike aldersgrupper. Konseptplanen legger til grunn at kravene i KPA 

2018 oppfylles. En slik høy grad av tilrettelegging for allmenheten forutsetter at deler av disse 

arealene kan inngå i krav til uteoppholdsareal i KPA. I beregningen av uteoppholdsareal for nye 

bygg er ikke sjøpromenaden og areal avsatt til barnehage tatt med, men allment tilgjengelige 

byrom mellom byggene, som arealene rundt de to torgene og badeplassene, inngår i 

uteoppholdsarealet. 
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Figur 16. Utsnitt fra konseptplan, løsning for byrom/uteoppholdsareal 

Muligheten for å transformere Havnesilo og Møllekvartalet til boliger er under utredning. For å 

kunne ta del av Havnesilo og Møllekvartalet i bruk til boliger, må det aksepteres avvik fra krav til 

kvalitet og størrelse på uteoppholdsareal.  Det vil blant annet ikke være mulig å oppnå kravet 

om at minst 50 % av enhetene skal ha privat uteoppholdsareal.  Dette vil kreve endringer i 

fasadeuttrykket i strid med kulturminneinteresser. Beliggenheten for disse byggene gjør at det 

også må finnes alternative løsninger når det gjelder øvrige kvalitetskrav, da det er begrenset 

med tilgang til arealer på bakken i tilknytning til byggene. Det er også ønskelig å innlemme 

deler av sjøpromenaden i uteoppholdsarealene.  

 

Behov for avklaring: 

• vurdering av løsning med offentlig tilgjengelige uteareal, torg, sjøpromenaden, 

badeplasser som del av tellende uteoppholdsareal (avklare formål og eierform)  

• aktuelle kompromiss for uteoppholdsareal for Møllekvartalet og Havnesiloen 

• vurdering av boligsammensetning og boformer – behov for familieleiligheter på 

Hegreneset 

• vurdere større andel boenheter under 50 m2  

• kommunens vurdering av å bruke deler av Møllekvartalet som boliger for eldre  

• kommunens vurdering av behov for barnehage 

 

Arkitektur og byform 

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

 

Oppfølging i reguleringsplan: 

Planforslaget vil legge til rette for at Hegreneset skal bli et viktig målpunkt som tiltrekker seg 

folk fra hele bydelen. Sammenhengende gangforbindelser, byrom og offentlig tilgang til sjø skal 

være det overordnete prinsippet for bystrukturen. Spesiell oppmerksomhet skal gis til 

overgangen mellom private funksjoner, felles gate- og byrom og sjøen. Dette for å unngå 

konflikt mellom sjøpromenadens offentlige karakter og behov for private hager og 
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utendørsarealer knyttet til boliger i første etasje. Prinsipper for utforming og plassering av 

sjøpromenaden er vist i konseptplanen. 

 

 
Figur 17. Prinsipp for utforming av sjøpromenade, (fra konseptplan) 

Det aktuelle planområdet er stort i utstrekning og en transformasjon/ utbygging av området vil 

skje trinnvis over tid.  Dette gjør det svært krevende å skulle formulere bestemmelser med høyt 

detaljeringsnivå for alle delområder i en detaljregulering. Det er samtidig viktig at 

reguleringsplanen bidrar til å sikre Bergen kommunens mål for arkitekturstrategien. Fremfor 

svært detaljerte bestemmelser knyttet til hvert enkelt delområde når det gjelder arkitektonisk 

utforming, foreslår vi at det utarbeides arkitektur- og designveileder for Hegreneset. Veilederen 

vil omfatte tema som fasadeuttrykk, materialbruk, takform mm. samt konkretisere krav om 

kvaliteter i uterom, byromsmøbler, belysning mm. Målsettingen med en slik tilnærming er å 

sikre et helhetlig utrykk, samtidig som at fleksibilitet i planen i et langsiktig perspektiv blir sikret. 

Det vurderes å utlyse arkitektkonkurranse for enkelte delområder.  

 

Behov for avklaring: 

• Prinsipp for utforming av sjøpromenaden, jf. konseptplan 

• Kommunens vurdering av foreslått løsning for målpunkt, plassering og funksjon  

• Kommunens vurdering av en arkitektur- og designveileder som et supplement til 

bestemmelsene 
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Samferdsel, trafikk og mobilitet/parkering  

Utdrag fra KPA 2018, bestemmelser: 

Offentlige veier og endring av eksisterende anlegg, skal planlegges i tråd med vegnormer for 

Bergen kommune og Statens vegvesens håndbøker. 

 

Fra retningslinjer til KPA 2018:  

Avvik fra normer kan tillates når andre hensyn tilsier det. Avvik fra normer skal dokumenteres og 

begrunnes. Eventuelle avbøtende tiltak skal synliggjøres. Det skal tas hensyn til at 

samferdselsanlegg ikke alltid kan følge normale standarder. Dette gjelder spesielt i bystruktur 

med kulturhistoriske og grønne verdier. 

 

KPA 2018 stiller krav om mobilitetsplan ved regulering av tiltak over 5000 m2 BRA. 

Mobilitetsplanen skal blant annet redegjøre for hvordan det legges til rette for å begrense 

transportbehovet, fremme miljøvennlig transport og sikre trygg varelevering, parkering og 

tilkomst for alle. Et annet tema er kollektivtilbud og tilbud til gående og syklende. 

 

Oppfølging i reguleringsplan: 

Det vil bli utarbeidet en egen 

mobilitetsplan i henhold til krav i 

KPA.  

 

Løsning for parkering og mobilitet 

er vist i konseptplanen. Det legges 

opp til lav parkeringsdekning og 

et felles parkeringsanlegg for 

beboere plasseres under bakken 

med tunnel fra Nyhavn. En slik 

løsning gjør bilen mindre 

tilgjengelig enn en løsning med 

parkering i kjeller under hver 

enkelt blokk. Dette, sammen med 

tilrettelegging for myke trafikanter 

i området ellers, bidrar til at bilen 

blir mindre attraktiv som 

transportmiddel. Trafikken inn på 

området skal begrenses til 

varelevering og kjøring med 

bildelbiler og HC-parkering for å 

minimere unødvendig kjøring inne 

i området. I en tidlig fase av 

utbygging av området er det 

ønskelig å få vurdert en 

midlertidig parkeringsløsning i 

Hegrenesveien 17A.  

  
Figur 18. Mobilitetsløsninger, fra konseptplanen. 
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Området har en utfordring med trange gater i Nyhavnsveien og Hegrenesveien. Det er behov 

for å finne kompromissløsninger for hvordan man kan tilrettelegge for alle typer trafikanter, 

med et mål om å bidra til mer bærekraftig mobilitet. Mulig løsning kan være fortau/sykkelvei 

kombinert med innsnevring av veibredde på smale partier eller «shared space».  

 

Det anbefales etablering av to mobilitetshuber med plass for bildelebiler, p-plasser for el‐

varesykler, bysykler, elektriske sparkesykler/annen mikromobilitet og enkle selvbetjente 

sykkelverksteder. Disse vil plasseres nord og sør i området. 

 

Kollektivtransporten må kunne fungerer godt for både arbeids- og fritidsreiser. Et viktig bidrag 

er å knytte Hegreneset bedre til Nyhavn ved å bygge en gang- og sykkeltunnel. Det vil lette 

turen til bybane- og bussholdeplass og gjøre det enklere å sykle til hovedsykkelruten mot 

Bergen sentrum og Åsane. Det bør i den forbindelse ses på muligheten for å regulere et 

sykkelfelt langs Nyhavnsveien fra Nyhavn og opp til Åsaneveien. 

 

Før oppstart av planarbeidet har forslagsstiller vært i tett dialog med Statens vegvesen og 

Bergen kommune for å avklare utbyggingsvolum med dagens situasjon på E39.  

 

Det er gjort følgende konklusjon hentet fra møtereferat revidert 22.12.20: «Med dette er partene 

enige om at en delvis utbygging på Hegreneset må ha en beregnet, samlet trafikkskapning 

under 630 ÅDT for å unngå rekkefølgekrav knyttet til forlenget Fløyfjellstunnel/bybane. Dette 

trafikknivået er definert som 0-alternativet og tilsvarer sum trafikkmengde til og fra 

utbyggingsområdet på Hegreneset, inkl. både ny bebyggelse og gjenstående, eksisterende 

bebyggelse. Omregning av ÅDT-kravet til et konkret rekkefølgekrav, gjøres som del av videre 

planprosess. Dokumentasjon av planskisse/planforslag med tilhørende mobilitetsplan, må 

synliggjøre at forventet trafikkskapning ligger innenfor ÅDT-kravet. Dokumentasjonen skal 

godkjennes av Bergen kommune og Statens vegvesen.»  

 

Behov for avklaring: 

• Kommunens vurdering av løsning for parkering kombinert med mobiltetshuber, 

plassering og innhold 

• Kommunen vurdering av foreslått løsning med et felles anlegg, parkeringsdekning og 

midlertidig parkering 

• Prinsipp for utbedring av tilkomstvei der gående og syklende prioriteres fremfor bil. 

Mulig løsning kan være fortau/sykkelvei kombinert med innsnevring av veibredde på 

smale partier evt. «shared space». 
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Kulturminner, kulturmiljø og landskap 

Utdrag fra KAP 2018: 

Bygninger, anlegg eller miljø som har kulturhistorisk verdi skal i størst mulig grad ivaretas i plan- 

og byggesaksbehandlingen. (…) Utforming av byrom og bygninger skal ivareta sammenheng 

med omkringliggende landskap, steds historie strukturer og kulturminner. 

 

Oppfølging i reguleringsplan: 

Ved en utbygging på Hegreneset skal det historiske miljøet fremheves og følgende bygg 

ivaretas: 

• Havnesilo 

• Gamle silo 

• Møllekvartalet – delvis rivning kan være aktuelt  

• Krutthuset 

 

Konseptplanen foreslår plassering av bygg utenfor dagens strandlinje, samt etablering av to 

målpunkt med tilhørende tiltak. I tillegg foreslås parkeringsanlegg under bakken.  

 

Behov for avklaring: 

• foreslått konsept vurdert opp mot hensyn til kulturmiljø i og utenfor planområdet, 

herunder byggehøyder og viktige siktlinjer, jf. stedsanalysen 

• prinsipper for vern gjennom bruk til boligformål  

• prinsipp for plassering av bygg langs strandlinjen og vurdering av mulighet for 

utbygging/ mindre utfylling i sjø 

• endring av strandlinje for etablering av målpunkt  

• parkeringsanlegg under bakken 

 

Klimatilpasning, samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet 

Utdrag fra KPA 2018: 

ROS-analyser skal inngå i arealplanlegging og søknad om tiltak. Analysen skal vise risikoforhold 

som har betydning for om arealet er egnet til formålet, og eventuelle endringer i slike forhold 

som følge av formålet. 

 

Oppfølging i reguleringsplanen: 

ROS-analyse utarbeides i henhold til gjeldene krav. Området må planlegges for havnivåstigning.  

 

Ny bebyggelse vil tilpasses fremtidig havnivåstigning, men for Møllekvartalet må det avklares 

nærmere hvordan denne problemstillingen kan håndteres.  

 

Behov for avklaring: 

• ønsker innspill på hvordan håndtere havnivåstigning for eksisterende bebyggelse 

med kulturminneverdi  
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3.5 Kommuneplanens samfunnsdel 

Bergen kommunes samfunnsplan ble vedtatt i 2015 og har som visjon at Bergen skal være en 

aktiv og attraktiv by. I kommuneplanens arealdel er noen punkt fra samfunnsplanen særlig 

trukket fram. Bergen kommune skal gjennom god planlegging: 

 

• sørge for en grønn, bærekraftig og klimanøytral byutvikling  

• fremme inkludering, likeverd og utjevne levekårsforskjeller  

• fremme folkehelse og forebygge sykdom  

• sikre gode oppvekstmiljø for barn og unge  

• ivareta byens natur- og kulturlandskap, sammenhengende blågrønn struktur, 

naturmangfold og områder med ulike byplangrep, arkitektur og kulturminner  

• oppgradere sosial, teknisk og blågrønn infrastruktur for å muliggjøre en tettbygd by 

• fremme effektiv ressursutnyttelse, gjenbruk og deling  

• bidra til effektive og forsvarlige plan- og byggesaksprosesser 

• minimere folks transportbehov i hverdagen 

 

Planinitiativet, med vedlagt stedsanalyse og konseptplan viser at ovennevnte punkt følges opp i 

planleggingen av en transformasjon på Hegreneset. Ved gjenbruk av bygg med kulturhistorisk 

verdi blir kulturminner ivaretatt og en bidrar til reduserte klimagassutslipp. Sammenhengende 

blågrønne strukturer, gode oppvekstmiljø og hensyn til folkehelse styrkes gjennom etablering av 

sjøpromenade, gode og tilgjengelige uteoppholdsareal og møteplasser, samt gode og varierte 

boliger. Det legges opp til lav parkeringsdekning, deleløsninger og gode forbindelser mot 

offentlig transport som minimerer folks transportbehov og som sørger for en grønn og 

bærekraftig byutvikling. 

 

3.6 Strategidokument 

Gåstrategi for Bergen 2020-2030 

Gåstrategi for Bergen 2020 - 2030 er Bergens første gåstrategi, og er et styringsverktøy for å 

lykkes med en ambisiøs satsing på gange. Hovedmålet for strategien er at flere skal gå mer i 

Bergen. Strategien angir delmål og satsinger for å oppnå hovedmålet. Innenfor delmålet 

arealbruk heter det at Bergen skal utvikles som en gåby med korte avstander mellom 

hverdagens gjøremål, med gange som den mest attraktive og praktiske måte å transportere seg 

på. 

 

Sykkelstrategi for Bergen 2020-2030 

Det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen. Hovedmålet i forslaget til ny sykkelstrategi er 

at flere bergensere skal sykle mer. Ambisjonen er at andelen sykkelreiser skal øke til ti prosent 

innen 2030. Det betyr omtrent en tredobling av dagens sykkelandel. I den utvidede 

sentrumssonen er målet at 20% av alle persontransportreiser skjer ved bruk av sykkel.  

 

Arkitektur+ 

Arkitekturstrategien trekker opp tre hovedambisjoner for arkitektur i Bergen: 

• Å videreføre Bergens stolte internasjonale arkitekturarv og byplantradisjon 

• Å styrke Bergens egenart og attraktivitet både lokalt og internasjonalt med forbilledlig og 

nyskapende arkitektur. 
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• Å benytte arkitektur som verktøy for å nå våre mål om en vakker, særpreget, inkluderende 

og grønn by. 

 

Strategien konkretiserer ambisjonene gjennom retningslinjer for hvordan man kan bruke 

arkitektoniske grep og virkemidler. Det er nedfelt åtte prinsipp for arkitektonisk utforming av 

bygg og byrom i Bergen. 

 

Kulturminnestrategi 

«Identitet med særpreg» gjenspeiler kulturminnenes viktige rolle og fellesskapsverdi i et 

samfunn i endring. Strategien fokuserer både på ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljø og 

på mulighetene kulturminnene gir i utviklingen av Bergen. Identitet med særpreg er overordnet 

og gir retning for hvordan Bergen skal styrke byen og bydelenes identitet og særpreg gjennom 

bærekraftig forvaltning av historiebærende elementer.  

 

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler 

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler skal være grunnleggende for det videre 

planarbeidet for Hegreneset. Dagens sjølinje er utilgjengelig. Hegreneset er definert som et 

viktig fokuspunkt i landskapet og ved fremtidig utbygging med nytt høyhus og eksponering av 

Havnesilo skal denne opplevelsen forsterkes. Prinsippene om utforming, plassering og 

tverrforbindelse er tatt med i konseptplan og skal videreføres i regulering.  

 

Utforming av strandpromenaden skal ta hensyn til klimatilpasning, vær og vind. Derfor bør 

promenaden delvis trekkes tilbake, føres bak bebyggelse og i noen steder høyere i terreng i 

samsvar med Sjøfrontstrategien. Promenaden får minimum 10m bredde og offentlig karakter, 

med kantsoner som overgang til privatsoner.  

 

 
Figur 19. De ulike bevegelsesprinsippene langs sjøfronten blir dermed langs, mellom (hoper), bak, foran og over. 

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler. 

Ifølge strategien skal forbindelsen mellom Breiviken og Hegreneset i bratt terreng realiseres. 

Inngrep skal minimaliseres og ta hensyn til konsekvenser for terreng og landskap, klima og 

funksjon.  
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Figur 20. Strategikartet. Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler. 

 

Grønn strategi. Klima- og energihandlingsplan for Bergen 

Grønn strategi – klima- og energihandlingsplan for Bergen bygger på Bergen 2030 som er 

kommuneplanens samfunnsdel. Grønn strategi for Bergen beskriver mål, strategier og tiltak for å 

møte klimautfordringene samtidig som byen vokser og utvikler seg til en grønn by. Et godt 

miljø, smarte reisevaner, energieffektive bygg, moderne avfallshåndtering, bærekraftig 

forbruksmønster og tilpasning til klimaendringer skal være grunnlaget for den grønne byen. 

Utvikling av en delekultur står sentralt, for eksempel vil delte biler redusere arealbeslaget til 

parkeringsplasser og bilbruken. Samkjøring reduserer utslipp forbundet med transport.  

 

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen  

Kommunedelplan for blågrønn infrastruktur i Bergen (2012-2020) omhandler den blågrønne 

infrastrukturen innenfor kommunegrensene. Den blågrønne strukturen kan beskrives som 

nettverket av blågrønne områder som ligger mellom og utenfor bebyggelsen. De 

utfordringspunktene som er formulert i denne kommunedelplanen, og som gjør seg gjeldende i 

utarbeiding av reguleringsplan for Hegreneset er: 

- Sikring av egnete arealer for utsetting av lette sjøfarkoster som kajakker, kanoer ol.  

- Sikring av arealer og anlegg for friluftsliv, fysisk aktivitet og opplevelser for alle deler av 

befolkningen 

- Sikring av trygt og effektivt gangvegnett 
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Folkehelseplan for Bergen kommune 2015–2025. Aktiv by – friske bergensere 

Kommunens folkehelsearbeid har målsetninger innenfor følgende hovedområder, som man 

gjennom reguleringsplan for Hegreneset vil arbeide mot å nå:  

• gode bo- og nærmiljø 

• en god og trygg oppvekst  

• helsefremmende levevaner  

• en aktiv, sunn og trygg aldring  

• et bærekraftig miljø 

 

 Stedsanalyse 

Stedsanalyse ligger vedlagt planinitiativet. Stedsanalysen inneholder kart over følgende tema, 

samt beskrivelse av de ulike kartene: 

- Oversikt 

- Landskap og historie 

- Kommunikasjon og målpunkt 

- Bebyggelse  

- Bo og bymiljøutfordringer 

- Anbefaling 

 

Kort oppsummert sier stedsanalysen følgende: 

- Ved en utbygging på Hegreneset skal det historiske miljøet fremheves og ivaretas 

- Tilrettelegging for gående og syklende prioriteres foran transport med bil. 

- Strandsonen og sjøfronten åpnes og gjøres tilgjengelig.  

- Foreslår å definere to målpunkt, ett i nord og ett i sør 

- Anbefaler variasjon i det arkitektoniske uttrykket. Fjernvirkning fra sjø må tillegges vekt 

og ny bebyggelse må tilpasses omkringliggende bebyggelse. Deler av området kan tåle 

høy bebyggelse. 

- Viktig å ha et balansert tilbud av familieleiligheter og små leiligheter som sikrer tilbud for 

alle brukergrupper. 

- Det må sikres uteoppholdsarealer av god kvalitet tilpasset alle aldergrupper og det bør 

sikres areal til en barnehage. 

- Nærheten til etablerte handels‐ og tjenestetilbud i Nyhavn, Sandviken og ved 

Handelshøyskolen tilsier at det kun vil være et begrenset behov for slike tjenester på 

Hegreneset. 
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 Virkninger av planinitiativet 

I dette kapittelet er det gjort rede for om og hvordan planen vil få virkninger i og utenfor 

planområdet 

 

5.1 Landskap, omgivelser og strøkskarakter 

Transformasjon på Hegreneset vil endre landskapet, omgivelser og strøkskarakter. Det vil være 

fokus på tilpasning til eksisterende, omkringliggende bebyggelse på Jægermyren og neset sin 

plassering i havnebassenget med hensyn til skala, utnyttelse, høyder og viktige siktlinjer. 

Møllekvartalet og siloene er viktige strukturer med historiefortellende funksjon. Det er derfor av 

stor betydning at denne havnestrukturen ivaretas. Eventuell bebyggelse i sjø vil endre 

eksisterende sjølinje, dette må vurderes som en del av plansaken. Snittene under viser både 

eksisterende situasjon og utbyggingsforslag i konseptplan. 

 

 

 
 

 
 

5.2 Fjernvirkning 

Hegreneset strekker seg som et markert landskapselement sørover i Byfjorden, eksponert mot 

landskapet rundt. Ny bebyggelse må ta hensyn til fjernvirkning fra omkringliggende områder, 

som Sandviken og videre innover til sentrum.  

 

5.3 Trafikk og støy 

Kjøreatkomst til planområdet er i dag fra Åsaneveien via Nyhavnsveien (Gamle Bergen, Nyhavn 

boligområde m.v.) og videre langs Hegrenesveien ut til Hegreneset. Hele veinettet Nyhavnsvei/ 

Hegrenesveien har tradisjonelt hatt mye tungtrafikk knyttet til et bredt spekter av handel, lager 

og produksjonsbedrifter fra byggevarer til møllevirksomhet. Fortsatt er det en del tungtrafikk i 

forbindelse med dagens næringer på Hegresenet. Støysituasjonen i området vil bedres ved at 

tungtrafikken og store deler av næringsaktiviteten forsvinner. Trafikken innenfor planområdet 

blir mindre. Fra inngang tunnel til p-anlegg og opp til E39 øker trafikken ved full utbygging, 

men typen trafikk endres i og med at det meste av næringstrafikken forsvinner.  

 

Området har en utfordring med tilkomst via de trange veiene Hegrenesveien og Nyhavnsveien. 

Det er behov for å finne kompromissløsninger for hvordan man kan tilrettelegge for alle typer 

trafikanter, med fokus på å bidra til mer bærekraftig mobilitet. Ved etablering av p-anlegg med 
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tunell fra Nyhavn, slik konseptplanen viser, vil trafikken i disse gatene gå ned. Stedsanalysen 

anbefaler etablering av to mobilitetshuber, en i nord og en i sør, med plass til bildelebiler, p-

plasser for el‐varesykler, bysykler, elektriske sparkesykler/annen mikromobilitet og enkle 

selvbetjente sykkelverksteder. En slik løsning vil også bidra til redusert trafikk. Trafikkmengdene 

må avklares i mobilitetsplanen. 

 

5.4 Naturmangfold 

Hos miljøstatus er det vist til noen funn av rødlistede og svartelistede arter innenfor 

planområdet. Flere av funnene er i midlertidig svært gamle registreringer. Det vil være aktuelt å 

gjøre en biologisk registrering i området for å få oppdatert kunnskap om biologiske funn på 

stedet. 

 

5.5 Kulturverdier  

Planområdet har store kulturminneinteresser med eksisterende bygg på Hegreneset og 

omkringliggende boligbebyggelse. Begge er omfattet av hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø. Det er et mål at gjenbruk av bygg og tilpassing til omkringliggende boligbebyggelse 

skal fremheve kulturminneinteressene i området, ikke forringe dem. 

 

Ved en utbygging på Hegreneset skal det historiske miljøet fremheves og følgende bygg 

ivaretas: 

• Havnesilo 

• Gamle silo 

• Møllekvartalet - delvis rivning kan være aktuelt  

• Krutthuset 

 

5.6 Barn og unges interesser 

Det er ikke registrert spesifikke interesser knyttet til barn og unge på stedet i dag. Etablering av 

badeplasser, målpunkt og mulighet for andre aktiviteter vil styrke området på dette punktet. 

Stedsanalysen har avdekket behov for etablering av en barnehage innenfor planområdet. 

 

Hegreneset ligger innenfor opptaksområdet til Hellen barneskole. Omtale av skolekapasitet 

følger av stedsanalysen. Prognosen for kapasitet på skolen tar høyde for 208 nye boliger i 

perioden 2019‐2030. En betydelig utbygging på Hegreneset kan føre til et høyere elevtall enn 

det prognosen tilsier.  

 

Stedsanalysen viser at deler av skoleveien i Jægermyren og Breiviksveien er smal, uten fortau og 

med mye gateparkering.  

 

5.7 Andre aktuelle konsekvenser av tiltaket 

 

Tilrettelegging for offentlig tilgang til sjø 

Kommuneplanens arealdel § 8.2.2 sier at «Sammenhengede blågrønne strukturer, allmenninger, 

byrom og offentlig tilgang til sjø skal være de overordnede prinsippene for bystrukturen.» 

Planen for Hegreneset vil følge opp denne bestemmelsen ved at det opparbeides en 

sjøpromenade langs sjøfronten. Den skal ha god bredde og det skal opparbeides offentlig 
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tilgjengelige uterom, og målpunkt med bl.a. badeplasser i tilknytning til promenaden. Det skal 

etableres noe næringsaktivitet som også vil kunne bidra til attraktivitet og aktivitet langs 

sjøfronten. 

 

Klima og miljø/energi  

Det vil bli utarbeidet klimagassregnskap som kreves i henhold KPA 2018 og ny veileder for 

klimagassregnskap (vesentlige naturinngrep, nybygg større enn 1000 m2 BRA og valg mellom 

rivning eller bevaring av eksisterende bygg). Målet er omfattende gjenbruk av bebyggelse, 

enten slik byggene står eller ved gjenbruk av bygningsmaterialer fra bygg som rives. 

 

Alle nye boliger skal ha energiklasse A eller B. Det skal oppnås gjennom en kombinasjon av høy 

andel energibruk fra lokale kilder og energieffektive bygg. Beliggenheten på et nes i Byfjorden 

med sjødybder godt over 60 meter i kort avstand fra land tilsier at sjøvannsbasert varmepumpe 

kan blir en svært viktig energikilde. Det skal i reguleringsplanen settes av areal til energisentral. 

Under arbeidet med reguleringsplanen skal det også gjøres en grundig utredning av det 

samlede energipotensialet fra lokale energiressurser. Siktemålet er å dekke store deler av 

behovet til oppvarming og kjøling fra lokale kilder.  

 

Eier av Hegreneset er sertifisert Miljøfyrtårn, og har forpliktet seg til Norsk Eiendoms 10 

strakstiltak for boligutviklere. Alle prosjekter skal ha en egen miljøansvarlig. Boliger leveres med 

veileder som beskriver hvilke miljøtiltak som er foretatt og anbefalinger for å bruke boligen på 

best mulig måte. Alle byggeprosjektene skal dokumentere utslippsreduksjon fra både 

energibruk, materialbruk og transport knyttet til bruk av bygget gjennom byggets levetid. Det 

skal planlegges for fremtidsrettede renovasjonsløsninger som både er brukervennlige og med 

trafikksikker tilkomst for renovasjonsbil. Det er opprettet kontakt med BIR Nett for å se på 

muligheten for en nettbasert renovasjonsløsning som kan dekke mer enn Hegreneset.  

 

ROS-analyse vil avdekke og sette krav til avbøtende tiltak knytt til havnivåstigning, 

overvannsproblematikk og lokalklima osv. Mobilitetsplan utarbeides for å sikre gode løsninger 

med hensyn til å fremme miljøvennlige transportformer. 

 

Havneinteresser 

Havneformål utgår i samsvar med KPA 2018 som ikke legger opp til videreføring av dette 

formålet. Havneinteresser er avklart med Bergen og omland havnevesen (BOH) i møte hvor det i 

referat datert 03.04.20 er konkludert med at BOH ikke har interesser knyttet til dypvannskaiene 

på Hegreneset og at disse ikke inngår i planer fra havnevesenets side. Det fremkommer også av 

KDP for Bergen havn. Heller ikke i høringen av sjøfrontstrategien har havnevesenet tilkjennegitt 

en interesse for disse kaiene.   
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 Medvirkning 

Det er gjennomført veiledningsmøte med Byplanavdelingen, samt flere møtet med aktuelle 

offentlige instanser og naboer: 

• Veiledningsmøte, 19.02.2020 

• Byarkitekten i Bergen, 18.03.2020 

• Fylkeskonservator og byarkitekt, 28.03.2020 

• Bergen og omland havnevesen, april 03.04.20 

• Statens vegvesen (om 0-alt), 30.04.20 

• Jægers Minde vel v/styret og andre naboer, 25.06.2020  

• Befaring med kommunens prosjektleder for Sjøfrontstrategien, Rolf Knudsen,12.08.2021 

• Idemyldring med naboer og andre, 08.09.2020 

• Byarkitekt, Byantikvar, Fylkeskonservator, Byplan – arbeidsmøte, gjennomgang av 

konseptplan, 09.09.2020    

• Statens vegvesen og Byplanavdelingen, 18.12.2020  

• BIR, bossnett, 14.01.2021 

 

Det skal varsles oppstart i tråd med kommunens liste over offentlige og private høringsparter, 

samt naboliste. 

 

Aktuelle høringsparter er: 

• Statsforvalteren i Vestland  

• Vestland Fylkeskommune 

• Statens vegvesen 

• Bymiljøetaten, Byarkitekt, Byantikvar og andre kommunale etater/avdelinger 

• Naboer, andre berørte parter 

 

Prosessen vil følge plan- og bygningsloven, og det avholdes møter etter behov med berørte 

fagmyndigheter, grunneiere og andre underveis i planarbeid. 

 

 Samfunnssikkerhet og risiko  

Planarbeidet skal ivareta samfunnssikkerheten, og det vil bli utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse som del av planmaterialet/ planarbeider.  

 

Området må planlegges med tanke på havnivåstigning, stormflo, bølger og vind.  
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 Konsekvensutredning  

 

Under følgjer en vurdering av om og hvordan planen er omfattet av forskrift om 

konsekvensutredninger. Planinitiativet er vurdert jf. Forskrift om konsekvensutredninger etter 

følgende regler:  

  

§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

 

Følgende planer og tiltak skal alltid konsekvensutredes og ha planprogram eller melding: 

 

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven  

§ 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene  

fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 

b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og  

der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven. 

 

Vurdering § 6: Bokstav a) og c) er ikke relevant å vurdere i denne saken. For bokstav b) er det 

aktuelt å vurdere om tiltaket faller inn under tiltak i pkt. 24 og 25:  

 

• 24. Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 

11j).  

 

Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål vil 

ikke overstige 15 000 m2. 

 

• 25. Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 

 

Utbygging på Hegreneset vil være et nytt boligområde, inkludert noe næring og 

tjenesteyting. I overordnet plan (KPA) er arealet avsatt til sentrumsformål. Veileder til kart- 

og planforskriften presiserer at det innenfor sentrumsformål kan bygges/reguleres for: 

forretninger, tjenesteyting og boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning, 

herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen. 

 

Boligområdet (inkludert næring og tjenesteyting) er vurdert til å samsvare med overordna 

plan. 

 

Planen vil ikke være konsekvensutredningspliktig etter § 6 i forskriften.  
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§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn 

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, 

men ikke ha planprogram eller melding: 

a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det 

konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i 

samsvar med denne  

b) tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven 

Vurdering § 8: Bokstav b) er ikke relevant i denne saken. Bokstav a) er vurdert nærmere da 

reguleringsplanen faller inn under pkt. 11 j) i vedlegg II: «Næringsbygg, herunder kjøpesentre 

som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige 

formål.»  Dette fordi planen vil regulere for en barnehage (offentlig tjenesteyting), samt noe 

næring.  

 

I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, 

skal det ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket omtalt i § 10 andre ledd og planen eller 

tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, jf. tredje ledd.  

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter:  

a) størrelse, planområde og utforming 

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske 

ressurser 

c) avfallsproduksjon og utslipp 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer. 

 

Videre skal det gjøres en vurdering etter § 10, fjerde ledd i forskrifta, om planen eller tiltaket kan 

medføre eller komme i konflikt med:  

 

a) verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper 

(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder 

og laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

 

Vurdering 

Hos miljøstatus er det vist til noen funn av rødlistede arter. Flere av funnene er i midlertidig 

svært gamle registreringer. Funnene er innenfor en avgrenset del planområdet, nærmere 

bestemt innenfor grøntarealet mellom siloen og tilkomstveien til område i sør Det vil være 

aktuelt å gjøre en biologisk registrering i området for å få oppdatert kunnskap om biologiske 

funn på stedet, men registreringene vurderes ikke til å få vesentlig virkning for miljøet og utløser 

ikke krav om konsekvensutredning.   

 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 

nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 

utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 
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Vurdering 

Det er gjort et omfattende registreringsarbeid av de ulike kulturhistories byggene innenfor 

planarbeidet. Planområdet har store kulturminneinteresser, både med hensyn til eksisterende 

bygg på Hegreneset og omkringliggende boligbebyggelse med hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø. Planarbeidet vil ha stort fokus på å ivareta disse. Det er et mål at gjenbruk av bygg 

og tilpassing til omkringliggende boligbebyggelse skal fremheve kulturminneinteressene i 

området- ikke forringe dem. Ved en utbygging på Hegreneset skal det historiske miljøet 

fremheves og følgende bygg ivaretas: 

• Havnesilo 

• Gamle silo 

• Møllekvartalet – delvis riving kan være aktuelt  

• Krutthuset 

 

Byggene planlegges transformert til ny bruk. Dette vil skje i samarbeid med Byantikvar.    

 

Kulturminneinteressene i området i området vil være et sentralt tema i planarbeidet og det vil bli 

utarbeidet kulturminnedokumentasjon. Det legges ikke opp til riving av kommunalt listeførte 

bygg.  Kulturminneinteressene i området vil bli grundig vurdert og hensyntatt i planarbeidet. 

Planarbeidet vurderes etter dette ikke til å komme i konflikt med kulturminneinteressene i 

området.  

 

c) statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i 

medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser 

eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 

77. 

 

Vurdering 

Tiltaket er ikke vurdert å medføre eller komme i konflikt med retningslinjer eller bestemmelser 

som nemnt over. 

 

d) større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 

eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for 

landbruksvirksomhet 

 

Vurdering 

Planen omfatter ikke arealformål omtalt under bokstav d.  

 

e) økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

 

Vurdering 

Dette punktet er knytt til miljøkvalitetsstandarder for vann jf. Vannforskriften. Dette er ikke 

aktuelt som KU-tema i denne saka. 

 

f) konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 

luftforurensning 
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Vurdering  

Planen åpner ikke for tiltak eller virksomheter som vil få konsekvenser for folk sin helse.  

 

g) vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

 

Vurdering 

Planen åpner ikke for tiltak eller virksomheter som vil føre til vesentlig forurensing eller utslipp 

av klimagasser. 

 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. 

 

Vurdering  

Planområdet er ikke utsatt for ras, skred eller flomfare fra vassdrag. Flomfare knyttet til 

havnivåstinging, stormflo, bølger og vind håndteres i planforslaget. 

 

Konklusjon om konsekvensutredning 

Planarbeidet faller ikke inn under planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 

planprogram eller melding etter § 6, jf vedlegg 1.  

 

Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter §8, jf § 10 i forskrift 

om konsekvensutredninger. Det konkluderes etter dette med at planarbeidet ikke omfattes av 

forskriften.  

 

 

 


