
 

 

 VARSEL OM OPPSTART AV PRIVAT PLANARBEID 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-3 og §12-8 varsles med 
dette oppstart av privat planarbeid. Varselet gjelder detaljregulering 
av planområde for barnehage, bolig og dagligvare. Området inngår 
som del av reguleringsplan for Strømme gård planID 
1201_19590000 i Bergen kommune og er i gjeldende reguleringsplan 
avsatt til fem boligtomter og barnehage.  
 

Fyllingsdalen, gnr. 21 bnr 4 m.fl. Straumsåsen.   

 
 
Planområdet er på ca.18.2 daa og ligger i Fyllingsdalen, Bergen 
kommune. Hovedformålet med detaljreguleringen er å tilrettelegge 
for en dagligvarebutikk i området. Varslet plangrense antas å være 
større enn nødvendig. Endelig plangrense vil bli fastsatt i 
planprosessen. 
 
Forslagsstiller er Coop Hordaland sa. 
 
Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte. Merknader og synspunkt 

som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes innen 15.11.2019 

til plankonsulent SE-Arkitektur AS, Wernersholmvegen 49, 5232 

Paradis / e-mail: firma@se-arkitektur.no. Alle innkomne merknader 

og innspill i saken vil bli sendt Bergen kommune sammen med 

planforslaget.  

Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås hos SE-Arkitektur AS 

v/ Gro Borkner på telefon 55 98 70 20 / mobil 48 32 21 93.  

 

 



 PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

BYPLANAVDELINGEN 

Johannes Bruns gate 12 

Postboks 7700, 5020 Bergen 

Telefon 55 56 63 10 

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no 

www.bergen.kommune.no 
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Wernersholmvegen 49,  

5232 PARADIS 

 

 

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 
  201911292/5 ESARK–5120 24.09.2019 

  KNOS   

 

 

Referat oppstartsmøte – reguleringsplanarbeid 

Fyllingsdalen Gnr 21  Bnr 4 Straumsåsen  Reguleringsplan 
___________________________________________________________________________ 

Møtedato:   29.08.2019 

Møtedeltakere 

Forslagsstiller: Coop Hordaland SA 

 v/Roald Valestrand (Coop Hordaland) 

 v/Inge Josvanger (Strømme Gård AS) 

v/Frode Risnes (Harris advokatfirma AS) 

  

Plankonsulent:  SE-arkitektur as 

 v/Gro Borkner 

Kommunen: Knut Oddvar Stene, byplan (møteleder/saksbehandler) 

Senia Hagen, byplan 

Diana Ekren Grundt, byplan 

Andre: Hilde Kalleklev – Statens vegvesen 

Kopi/ 

ikke tilstede: Heming Hagen, byantikvaren 

 Celine Blanc, byarkitekten 

 Eirik Lysne, bymiljøetaten 

 Torgeir Kuld, byplan/GIS 
__________________________________________________________________________________ 

1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV 

1.1 Nøkkelopplysninger 

• Oppstart planarbeid: 

• Forslagsstiller er Coop Hordaland SA. 

• Tiltakshaver ønsker å omregulere fra 5 frittliggende småhusbebyggelse til 

kombinert formål bolig/næring (dagligvare). 

• Nybygg over 4 etasjer med dagligvarebutikk i første etasje og leiligheter i 

øvrige.  

• Ca. 1500 m² næringsformål og 1612 m² boligformål (ca. 16 nye boenheter).  

• %-BRA = 100% 
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• Strømme gård utbygging AS er eier av gnr/bnr 21/4 og tilgrensende barnehage-tomt 

21/1674. 

 

2.0 PLANFORUM 

Etatens planforum behandlet saken 20.08.2019 og trakk følgende konklusjon: 

 

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

arbeid med saken: 

• Formål forretning må planlegges i sammenheng med allmennyttig bruk på nabotomt. 

• Tomteutnyttelsen skal holdes innenfor kommuneplanens rammer. 

• Bebyggelsen må tilpasses terrenget. 

• Arkitektonisk utforming må bearbeides videre, jfr., arkitekturstrategi for Bergen. 

• Tilrettelegge for gode gangforbindelser mot Straumsåsen. 

• Trafikkanalyse må utarbeides. 

 

 

3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET 

3.1 Arealformål 

Kommuneplanens arealdel (KPA) 

 I vedtatt KPA 2018 ligger planområdet innenfor  

- Sone 4 – øvrig byggesone. 

- Hensynssone veistøy (gule sone) 

 

 

Utsnitt fra KPA 2018 

 

 

§ 26.5  Sone 4 Øvrig byggesone  

26.5.1  I øvrig byggesone tillates ikke vesentlig nybygging. Det kan tillates 

eneboliger eller tomannsboliger, forutsatt at øvrige krav i 

bestemmelsene her er oppfylt.   

26.5.2  Mindre næringsvirksomheter som ikke medfører støy, forurensning, 

trafikkbelastning eller andre ulemper for omgivelsene kan tillates. Det 

tillates ikke nyetablering eller bruksendring for tiltak med høy 

arbeidsplass- eller besøksintensitet.  
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26.5.3  Grad av utnytting for ny bebyggelse skal være maks. 45 % BRA.      

26.5.4  Byggehøyde skal tilpasses til omgivelser og terreng. Ny bebyggelse 

skal ikke gir vesentlig reduksjon av sol- og utsiktsforhold for 

eksisterende boliger.  

26.5.5  I bestemmelsesområde for «senterområder i øvrig byggesone» (§38.5) 

tillates videreutvikling av eksisterende funksjoner og transformasjon 

av eksisterende bygg til næring.  

26.5.6  Handel kan tillates gjennom reguleringsplan, innenfor rammer gitt i § 

21. 

26.5.7  Eksisterende næringsområder kan videreføres, og eksisterende drift 

kan utvides innenfor gjeldende rammer. 

Utdrag fra bestemmelser KPA 2018 

 

 

Detaljregulering - Strømme gård – 19590000 

- Frittliggende småhusbebyggelse, felt B1. 

- %-BRA = 45%. 

- Hensynssone Bevaring av bygninger og anlegg. 

 

 

Utsnitt fra Strømme Gård, plan-ID 19590000 

 

 

3.2 Byform og arkitektur 

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

Planforum har påpekt at arkitektonisk utforming må bearbeides videre, jfr., 

arkitekturstrategi for Bergen (Arkitektur +). 

 

Innspill fra Byarkitekten: 

 

Byarkitekten tar utgangpunkt i KPA 2019-2030, samt arkitektur- og 

byformingstrategi for Bergen for sine uttalelser, begge vedtatt 24. juni 2019. Ut 

fra skissene i planinitiativ ser vi at dette prosjektet er i strid med 

arkitekturstrategien på alle punkter. 

  

 

 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00350/Arkitektur_og_byfor_350956a.pdf
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Vi viser spesielt til: 

 

• Punkt 03 - Samspill mellom by og natur: Styrk koblingen mellom bebyggelse og 

landskap, og bruk vegetasjon og vann som ressurs.  

• Punkt 04 - Bymiljøer med egenart: Bygg videre på stedets unike kvaliteter og 

kulturverdier, og utform identitetsskapende bygg og byrom.  

• Punkt 05 - Vitalt byliv på bakkeplan: Utform bebyggelse slik at den stimulere til 

aktiv bruk av gater og byrom, og øker opplevelseskvaliteten for fotgjengere 

• Punkt 06 - Sosialt bærekraftige nabolag: Skap bygg og byrom som gir alle 

mulighet til å være aktive deltakere i felleskapet, og som stimulerer til 

sambruk. 

 

Byarkitekten mener at prosjektet må bearbeides vesentlig mht. til 

landskapstilpasning, plassering av bebyggelse i terreng, utforming av første etasje 

og inngangssituasjon, skape naturlige møteplasser og identitetsgivende arkitektur.  

 

Byarkitekten kan tilby forslagstiller et veiledningsmøte når det foreligger et 

bearbeidet forslag som svarer på overnevnte punkter.  

 

 

Forslagsstiller presiserte at det innsendte materialet kun er et innledende skisseprosjekt og at 

det vil arbeides videre med det estetiske uttrykket.  

 

 

3.2.1 Bebyggelsesstruktur 

Planinitiativ viser skisse til bebyggelse over fire etasjer. 

 

 

Oppriss hentet fra planinitiativ 
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Terrengsnitt hentet fra planinitiativ 

 

Det er positivt at bebyggelsen vises som støybarriere og at bruken av støyskjermer holdes til 

et minimum.  

Fagetaten påpekte imidlertid i møtet at foreslått bygningsstruktur med en bebyggelse 

som omkranser uteoppholdsareal i bakkant fremstod som lukket. Det må utarbeides en 

løsning hvor oppbrytning av volum og fasader kan kombineres med effektiv 

støyskjerming.   

 

Utbyggingsområdet må planlegges helhetlig og ses i sammenheng med 

barnehagetomten for å sikre en hensiktsmessig arealdisponering.  

 

 

3.2.2 Byrom og møteplasser 

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

og vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. 

 

Planarbeidet må fremvise allment tilgjengelige byrom og møteplasser. Skisser i 

planinitiativet viser (private) fellesarealer på innsiden av bygget, mens det i forkant av 

bygget kun er anvist parkering og varelevering. Med fordel kan det planlegges for 

innbydende arealer også på fremsiden av butikklokalene (jfr. punkt 3.2) 

 

3.2.3 Byggehøyder og grad av utnytting 

I forhold til gjeldende regulering er grad av utnytting satt i KPA 2018 betydelig 

overskredet. Dette fordi KPA 2018 gjelder foran eldre reguleringsplaner vedtatt før 

2013. Planarbeidet må derfor forholde seg til maksimal grad av utnytting for sone 4 

nedfelt i KPA 2018; %-BRA = 45 %.  

 

Foreslått plangrep med kombinert bolig- og næringsbebyggelse vil gå ut over rammene 

satt i KPA. Det ble i møtet kommunisert at det må vises at en høyere grad av utnytting 

er forenelig med de hensyn som må tas samt at nødvendige kvaliteter sikres juridisk.   

 

 

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. 

 

Det renner en bekk/flomløp nord for planområdet som må ivaretas i det videre 

planarbeidet. 
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3.3.1 Biologisk mangfold 

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

 

3.4 Uteoppholdsarealer 

Må opparbeides iht. § 14 i KPA. 

Planområdet er anvist i KPA som sone 4 – øvrig byggesone. For denne sonen er krav til 

uteoppholdareal tilpasset frittliggende småhusbebyggelse/tomannsbolig o.l. Planarbeidet 

søker å regulere til en bebyggelse (leiligheter) som hører inn under kravene for 

bebyggelse i sone 3 – ytre fortettingssone. Planarbeidet må følgelig se til kravene i 

begge soner og påse at riktig type bebyggelse får tilstrekkelig uteoppholdsareal. At 

leiligheter, som anvist i planinitiativet, sikres uteoppholdsareal iht. sone 3 og at ev. 

eneboliger sikres iht. sone 4. 

 

 

3.5 Samferdsel, herunder parkering 

Tiltakshaver fremholder i planinitiativet at det ikke finnes dagligvarebutikk i 

nærområdet og at befolkningen i stor grad bruker bil for å gjøre daglige innkjøp. En 

dagligvarebutikk vil kunne medvirke til redusert bilbruk og bygge opp under gå- og 

sykkelbyen Bergen. For å sikre at det blir attraktivt å gå og/eller sykle til butikken må 

planarbeidet legge til rette for gode gangforbindelser til boligområdene i Straumsåsen 

og Vassteigen. Dette kan for eksempel gjøres ved å etablere gangvei/trapp nord for 

planområdet, langs eksisterende opparbeidet bekkeløp. 

 

På østsiden av Bjørgeveien er det nylig etablert en ny gang- og sykkelvei langs 

Sælenvannet, fra Sandeidet terminal til og med utløpet av Sælenvannet. Det er etablert 

en gangbro 200m sør for planområdet tilknyttet gang- og sykkelveien. Med etablering 

av dagligvarebutikk må planarbeidet vurdere om en direkte forbindelse til gang- og 

sykkelveien er mulig. En slik forbindelse vil være særlig nyttig med tanke på gående og 

syklende fra Varden, nord for Sandeidet terminal. 

 

Med bakgrunn i at planarbeidet skal ses i sammenheng med nabotomten i sør (jfr. punkt 

2.0) må plassering av ev. felles avkjørsel fra Straumsåsen vurderes. Det må også 

vurderes om det finnes mulige felles løsninger for parkering og renovasjon. 

 

 

Uttale fra Bymiljøetaten 

• Det må dokumenteres at avkjørsel til bygget tilfredsstiller krav som følger av 

omsøkte bruk. Ved eventuelle endringer skal Bymiljøetaten ha tilsendt 

tekniske planer for godkjenning. 

 

 

Innspill fra SVV: 

 

• Det må gjøres en trafikkanalyse som sier noe om kapasitet i krysset til fylkesvegen. 

Her vil vi anta at det er god kapasitet, men det må dokumenteres. 

• Kryss fra Straumsåsen og inn til planområdet må dokumenteres, har dette en 

utforming som er tilpasset trafikken? Tenker da spesielt på varelevering/større 

kjøretøy. 

• Ganglinjer til viktige målpunk må beskrives, da spesielt til kollektivholdeplass og 
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skoleveg. 

• Det må gjøres vurderinger rundt samordnet bolig- areal- og transportpolitikk, må 

vise at prosjektet støtter oppunder målene om nullvekst i personbiltrafikken. 

• Sykkelparkering til bolig må få en enkel tilkomst og plasseres nærmest mulig 

inngangsparti. Det må være kortere vei til sykkel enn til bil. 

• Trafikksikkerheten må utredes. Spesielt er det viktig at inngangsparti og 

varelevering er adskilt.  

 

 

 

3.6 Barn og unge 

3.6.1 Skole og barnehage 

Fyllingsdalen bydel har tilfredsstillende barnehagedekning jfr. barnehagebruksplanen 

2016–2030, vedtatt 14.12.2016. 

 

Med unntak av Varden skole har Fyllingsdalen bydel tilfredsstillende skolekapasitet, jfr. 

skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.6.2016. 

 

 

Innspill fra Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: 

 

Skole:  

I forhold til boligene på Straume gård har Varden skole allerede fått mer elever 

enn den har kapasitet for. 16 nye leiligheter vil ytterligere forverre denne 

situasjonen. Strømme gård ligger midt på skolegrensen mellom Søreide og 

Varden skoler. Når den endelige vegen ble utformet, ble det litt kortere gå-veg til 

Varden enn til Søreide. Nærskoleretten er «hellig» og Søreide som har kapasitet, 

får ikke elever herfra. Dette er viktig å ha i mente. BBSI skal rullere 

Skolebruksplan og den vil være ferdig desember 2020. Her vil dette være et tema. 

 

Barnehage:  

Når det gjelder barnehageplasser, er det p.t. grei dekning. 

 

 

 

3.6.2 Barn og unges interesser 

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. 

 

3.7 Verneverdige kulturminner, kulturmiljøer og landskap 

Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. 

 

Temaet er i all hovedsak ivaretatt i eksisterende plan (Strømme gård) og må videreføres 

i kommende planforslag. 

 

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

 

 

 

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00285/Barnehagebruksplan__285294a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00285/Barnehagebruksplan__285294a.pdf
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byradsavd-for-barnehage-skole-og-idrett/6543/6547/article-155059
https://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=74369&d=&day=92&u=BEBY&y=20.04.2016
http://www.barnetrakk.no/
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byantikvaren/9459/article-131067
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3.8 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 for øvrig være i 

henhold til kravspesifikasjonen. 

 

3.9 Levekår og folkehelse 

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

folkehelse og levekår. 

 

3.10  Vann, avløp og overvannshåndtering 

Det må utarbeides 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 

 

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

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

kravspesifikasjonen. 

 

Uttale fra Bymiljøetaten 

Det renner en bekk nord for planområdet. Denne må ivaretas i det videre planarbeidet.  

 

3.11  Renovasjon 

Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i 

samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal 

vises på illustrasjonsplan, i henhold til kravspesifikasjonen. 

 

Uttale fra Bymiljøetaten 

Løsning for renovasjon må dokumenteres. Denne må ivareta trafikksikkerheten på 

stedet. 

 

3.12  Jordvern 

Det fremkommer av kommunens grøntkart at det finnes fulldyrket og overflatedyrket 

jord innenfor og sør for foreslått planområde. Forslagsstiller informerte i møtet at dette 

ikke lenger er tilfelle. Dyrkbar jord er allerede fjernet i forbindelse med opparbeidelse 

av området.  

 

Det må fremkomme av planforslaget at og hvordan dyrkbar jord er fjernet. 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-111761
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Utsnitt fra Grøntkart, Bergen kommunes karttjeneste VISGI 

 

 

 

4.0 UTREDNINGER 

 

4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter: 

Tema Ansvarlig Merknader 

Trafikkanalyse Forslagsstiller Jfr. innspill fra SVV. 

 

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger. 

 

4.2 Konsekvensutredning (KU) 

 

I planinitiativet er det av konsulert vurdert at tiltaket ikke vil utløse krav om 

konsekvensutredning.   

 

Konsekvensutredninger er for øvrig utført i forbindelse med reguleringsplan for Strømme 

gård. 

 

 

5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER 

5.1 Rekkefølgekrav 

Det må påregnes rekkefølgekrav.  

 

5.2 Utbyggingsavtaler 

Utbyggingsavtale kan være aktuelt. 
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6.0 KART OG PLANAVGRENSNING 

6.1 Planavgrensning 

 

Fagetaten vil gi endelig tilbakemelding når vi har mottatt forslag til plangrense på 

SOSI-fil. 

 

Innspill fra GIS-avdelingen 

 

I forhold til eksisterende plangrunnlag har forslagsstiller plassert plangrensen fint langs 

eksisterende linjer. 

  

Planteknisk kunne vi ønske at Veg 7 sitt formål ble fullstendig dekket innenfor 

plangrensen, ettersom hele veien får endret grunnlaget for hvem veien er felles for.   

 

 
 

For å unngå ytterligere varslinger må det tas med tilstrekkelig med areal ved varsel om 

oppstart. Plangrensen kan siden innskrenkes.  

Våre reguleringsplaner er tilgjengelige på dokumentform her: 

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

 

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

gjennom: https://infoland.ambita.com 

 

 

 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/offentlig-innsyn/planarkiv
https://infoland.ambita.com/#/
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6.2 Planbetegnelse 

Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell: 

 

 Fyllingsdalen, gnr.21 bnr.4. Straumsåsen. 

 

 

6.3 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. 

 

 

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. 

Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet: 

 

• I utgangspunktet følges utnyttelsesgraden nedfelt i KPA 2018. En utnyttelse utover dette 

må argumenteres for. 

• Formål forretning må planlegges i sammenheng med allmennyttig bruk på nabotomt. 

• Arkitektonisk utforming må bearbeides videre, jfr., arkitekturstrategi for Bergen. 

• Tilrettelegge for gode gangforbindelser mot Straumsåsen. 

• Trafikkanalyse må utarbeides. 

 

 

10.0 FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG 

10.1 Avtalte oppfølgingspunkt 

 Tema Ansvarlig Frist 

A Oversending av ny plangrense SE-ark. Snarlig 

    

    

 

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 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65814
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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. 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 

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. 

 

 

11.0 ANNET 

Med tanke på andre utbyggingsfelt i detaljplan for Strømme gård stilte forslagsstiller 

spørsmål om hvorledes de skal forholde seg til utnyttelsesgrad fastsatt i gjeldende 

detaljregulering – etter at ny KPA er vedtatt med en annen utnyttelsesgrad.  

 

Byplanavdelingen er klar over problemstillingen og har satt i gang en intern 

avklaringsprosess. Når en avklaring foreligger vil byplanavdelingen gi ut informasjon om 

dette.   

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65813
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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 09 868, eller e-post 

knut.stene@bergen.kommune.no. 

 

Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 201911292. 

 

PLAN- OG BYGNINGSETATEN 

 

 

****** NB!! Ikke slett / skriv / kopier / lim inn her!!     ***** 

***** Her settes den elektroniske godkjenningen inn!! ***** 

*****                                                                                  ***** 

 

 
Kopi:    

Heming Hagen, byantikvaren 

Celine Blanc, byarkitekten 

Eirik Lysne, bymiljøetaten 

Torgeir Kuld, byplan/GIS 

 

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/9275/article-65830
https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/planog-bygningsetaten/11019
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