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1.0

FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV
1.1 Nøkkelopplysninger
Hovedformålet med planarbeidet er å rette for kommunale utleieboliger for
vanskeligstilte. Det er antydet 6-8 boenheter med tilhørende infrastruktur og
funksjoner, som uteareal, parkeringsplasser, areal til renovasjon og muligens en
personalbase.
Bakgrunn for planarbeidet er:
o «Handlingsplan for 250 flere kommunale utleieboliger 2017-2021», vedtatt i
Bergen bystyre 22.02.17 (sak 44-17).
o Det vises også til «Boligmelding 2020-2026» som ble behandlet av byrådet i
møtet 10.09.2020, sak 1243/20. Byrådet vedtok å sende boligmeldingen på
høring med høringsfrist 4 uker.
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AVKLARINGER I FORKANT AV MØTE
2.1 Byggeforbud
Planområdet ligger på Hylkje med tilkomst via Steinestøvegen (E39) og derfra via
Hylkjebakken, som på det siste strekket er ettfeltsvei. Det er kort avstand til busstopp og
relativ god kollektivdekning. Det er to matbutikker i nærområdet og avstanden til Åsane
senter er ca. 6 km.
Etter kommuneplanens bestemmelser (KPA §4.3.5) kan ikke områder som betjenes via
E39 nord for Eikåstunnelen ikke bebygges før vegen. Som følge av dette har vi i forkant
av dette møtet bedt SVV vurdere ønsket planinitiativ (se dok. 2 i saken):
SVV anbefaler generelt ikke at det åpnes for tiltak i strid med bestemmelsen i KPA
§ 4.3.2. Hensynet bak dette er både trafikksikkerhet og store kapasitetsproblemer
på vegen. I disse to saken har vi kommet fram til at vi likevel kan åpne for en
regulering av tomten på Hylkje i tråd med det som framkommer i planinitiativet.
Denne eiendom har tilkomst til E39 via lysregulert kryss og det er undergang som
sikrer gående trygg tilkomst til bussholdeplass. I dette tilfellet vektlegger vi
samfunnsnytten i tiltaket, og vurderer nytten som større enn de negative
konsekvensene tiltaket kan få for kapasiteten på vegen.
Etter dette ble planinitiativet diskutert i plan- og bygningsetatens ledergruppe
(04.06.2019), der følgende konklusjon ble trukket:
«Oppstart/videre planarbeid kan anbefales. Følgende forutsetninger legges til grunn for
videre arbeid med saken:
o Minste avstand til hovedvassdrag opprettholdes (20 meter)
o God terreng- og stedstilpasset arkitektur
o Formål: Offentlig tjenesteyting (ikke privat)
o Det må gjennomføres en undersøkelse av barn og unges bruk av området»

3.0

DIALOG I MØTET/ PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET
3.1 Arealformål
I KPA er planområdet avsatt til «bebyggelse og anlegg». Innenfor «bebyggelse og
anlegg» åpnes det for flere underformål - f.eks. offentlig og privat tjenesteyting.
Innenfor formålet «bebyggelse og anlegg» er områdene delt inn i 4 soner. Planområdet
ligger i «øvrig byggesone» (sone 4) hvor det i hovedsak åpnes opp for eneboliger eller
tomannsboliger (26.5). Det tillates ikke nyetablering eller bruksendring for tiltak med
høy arbeidsplass- eller besøksintensitet.
Forslagstiller foreslår å regulere «byggeområdet» til offentlig tjenesteyting, med
underformål helse- og omsorgsinstitusjon. Øvrige areal reguleres til grønnstruktur.
Kommunale utleieboliger - i det omfanget som er presentert i planinitiativet, vil etter vår
vurdering være i samsvar med KPA. Bergen skal tilby gode boliger i varierte bomiljø,
der kommunale botilbud skal ha god kvalitet og i størst mulig grad integreres i
bystrukturen (Kommuneplanens samfunnsdel 2030). Det vises også til «Handlingsplan
for 250 flere kommunale utleieboliger 2017-2021» (sak 44-17) og at et kommunalt
boligtilbud er et prioritert satsningsområde i kommunen.
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Forslagstiller redegjorde for at foreslått planarbeid er en del av et større boligprogram
der det skal bygges rundt 125 boliger for de mest vanskeligstilte. For eiendommen ved
Hylkje vil målgruppen være personer med kognitivt svik. Hvilke personer dette kan
omfatte vil bli konkretisert i det videre planarbeidet (behov for personalbase mm).
Byplan oppfordrer til gode medvirkningsprosesser, både for å belyse virkninger av
planforslaget for nærmiljøet (nabolaget), men også for å arbeide frem et godt
planforslag/ prosjekt:
o Barn og unges representant: Nabolaget er et etablert bomiljø der opplevd
trygghet kan bli truet. Her er det viktig å gi kunnskap om formål og
beboergruppe tidlig.
o Byarkitekten: Det finnes det litteratur om hvordan arkitektur kan gi verdige
boforhold, også for de som trenger dette mer enn andre. Planområdet skal
fungere for både beboere, besøkende og nabolag. Samskaping og møteplasser er
viktig, og ny bebyggelse i et område skaper en ny mulighet til å diskutere
mulighetsrommet. Hvordan kan arkitektur løfte de svakeste gruppene i
samfunnet? Det vises for eksempel til følgende rapport fra Sintef.
https://www.sintefbok.no/book/index/1210/bokvalitet_og_verdighet_en_evaluering_av_boliger_
for_mennesker_med_rus_og_psykiske_lidelser

Byarkitekten og Barn og unges representant ønske å bli invitert med i arbeidsmøter, sist
nevnte påpeker at det også er av interesse å stille i nabomøte. Referat, i den grad de gir
føringer for plansaken, må føres i saken. Det bør også vurdere om saksbehandler bør
delta i møter, der en diskuterer plassering av bebyggelse mm.
Forslagstiller påpeker også at gode medvirkningsprosesser er viktig.
- Det planlegges å kalle inn til et nabomøte før varsel om planoppstart blir
kunngjort. Det vises til plansak for Steinsvikkroken.
- De har også kontakt med representanter for aktuelle brukergruppe og pårørende.
Byplan stillers spørsmål om det kan være aktuelt å lage en plan for medvirkning
(naboer, offentlige instanser) – teamet kan diskuteres i den videre planprosessen.
3.2 Grønnstruktur og landskap
Det er knyttet blågrønne interesser til planområdet:
- I arealressurskartet er området registrert som løvskog/blandingsskog på svært
høy bonitet. BME har vært på befaring i området og påpeker at grantrær mot
gnr. 171 bnr. 4 er trolig rundt 100 år gamle.
- I KPA er det vist en økologisk korridor gjennom eiendommen, som knytter
sammen skog- og landbruksområdene på vestsiden av E39 med de grønnere
områdene på østsiden av E39 – blant annet ved Hylkjeneset.
- Det går et hovedvassdrag gjennom området, fra vest mot øst, med 1 (2) mindre
sidevassdrag. Hovedvassdraget er fiskeførende nedstrøms planområdet
(Hylkjebukta). BME påpeker at begge vassdragene synes å følge et annet løp
enn det som er tegnet i kommunens kartlag. Vassdragenes plassering må derfor
tegnes inn (kartlegges i felt) og sendes inn til oss.
3.2.1 Bebyggelsesstruktur
Foreslått bygeområdet må ligge utenfor 20 meters byggegrense til vassdrag (KPA §
6.2.2), se vedlagt PDF. Utover dette vurderer Bymiljøetaten (BME) og Byplan det slik
at det er viktigere å sikre hovedvassdraget slik det ligger i dag, enn sidevassdraget.
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Dette tilsier at bygningen må få en annen plassering (orientere seg mot Hylkjebakken). I
innsendt planinitiativet er bebyggelsen vist 6 meter fra hovedvassdraget.

Det må legges vekt på god arkitektur, se punkt 3.3.1. Ny bebyggelsen skal plasseres og
utformes slik at:
- Terrenginngrep blir minst mulig, fyllinger og skjæringer bør unngås.
- Uteområde må størst mulig grad integreres med de eksisterende naturverdiene.
- Det bør undersøkes om sidevassdrag/ avrenning kan integreres som en kvalitet i
utearealene til prosjektet, f.eks. som en åpen overvannsløsning.
Det vises til kvalitetskravene i § 14 i forslaget til bestemmelser til ny KPA2018. I
mulighetsstudie er det antydet et bygningsvolum på 1 plan (6 boenheter) med/uten
fellesareal inne i bygget. Foreslåtte volum ligger ca. mellom kote +32,7 og kote +37,7.
Området er støyutsatt og deler av arealene mot E39 (ca. kote +42) ligger i gul og rød
støysone.
Bya
3.2.2 Uteoppholdsarealer
Bymiljøetaten (BME) viser i en forhåndsuttalelse 08.01.2021 til at det i løpet av
planprosessen må klargjøres hvor stor del av området som skal inngå som
byggeområdet, deriblant transformeres fra eksisterende naturområde og til hage/plen el.
Uteområdet bør i størst mulig grad integreres med eksisterende naturverdier.
I følge KPA 2018 § 14 skal nye boenheter ha tilgang til gode og hensiktsmessige
utearealer. Kvalitetskravene er spesifisert i § 14.2. I «øvrig byggesone» er det satt et
krav om at det skal etableres minimum 100m2 uteoppholdsareal pr. boenhet utformet
som privat uteareal på tomten, jf. § 14.3.5.
Etter KPA §9.6 kan det imidlertid gis unntak funksjons- og kvalitetskrav i KPA sine
bestemmelser ved bygging av kommunale boliger for grupper med særlige behov, og
andre offentlige boligtilbud for spesielle grupper. Unntaket skal begrunnes ut fra den
aktuelle beboergruppens behov.
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Byplan påpeker at det vil være viktig å legge til rette for gode uteoppholdsarealer med
kvaliteter tilpasset brukernes behov, men at det også blir viktig å se dette opp mot
dagens terreng.
3.2.3 Biologisk mangfold
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. naturmangfoldloven. Det er ikke registrert
noen truede og nær truede arter i planområdet, men dette kan ikke utelukkes.
Det må gjennomføres en naturmangfoldvurdering, som baseres på en befaring i
sommerhalvåret for å avdekke om det er verdifull fauna eller flora i området. Hvorvidt
det er amfibier i vassdrag, må svares ut. Også sortlistede arter må kartlegges og i
reguleringsbestemmelse må en forsvarlig håndtering av disse i anleggs- og byggefasen
sikres.
I forslags til bestemmelser må det settes krav til byggeprosessen for å sikre at det ikke
skjer avrenning/ forurensning til vassdraget.
3.3 Byform og arkitektur
3.3.1 Arkitektur
Bergen har som målsetning at nye byggeprosjekt skal bidrar til å utvikle nyskapende og
variert arkitektur. Og der kunst og estetiske kvaliteter innarbeides i byggeprosjektet/
uteområdene. For utviklingen av prosjektet blir det det viktig på verdighet for beboerne
og at bomiljøet ikke får et typisk «institusjonspreg» i sin utforming.
Dette vektlegges også i KPA sine bestemmelser § 8.1
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.
Det vises også til Kommunes arkitekturstrategi gir viktige føringer for videre arbeidet
(https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/arkitektur-i-bergen/arkitekturog-byformingsstrategien).

Byarkitekten opplyser at de kan bidra med sin kompetanse i utforming av prosjektet. De
viser også til heftet om utforming av boliger for vanskeligstilte (utformet av Sintef og
NTNU for Husbanken), se vedlegg.
3.4 Samferdsel, herunder parkering og gangforbindelser
3.4.1 Renovasjon
I henhold til KPA 2018 § 20.2 skal det redegjøres for avfallshåndtering gjennom
utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan (RTP). Det anbefales at det vurderes om det
kan legges opp til felles løsninger for renovasjon for området, jf. forslag til KPA 2018 §
20.2.
BME påpeker at renovasjon og varelevering løses på skal skje på privat eiendom. Og
ber om at det legges til rette for en snuplass dimensjonert minst for typekjøretøy L ved
endepunkt av kommunal veg, og at den utformes i samsvar med N100 - primært som
snusløyfe. Sikkerhet for myke trafikanter må prioriteres. Tekniske tegninger skal
godkjennes av Bymiljøetaten før igangsetting av tiltaket.
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Byplan ber forslagstiller redegjøre for dages renovasjonsløsning i nærområdet før vi tar
ytterligere stilling til kravet fra BME.
Avfallshåndteringen skal være effektiv, trafikksikker og bærekraftig, og skal i minst
mulig grad beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i nærområdet.
Forslag til renovasjon bør utarbeides i samarbeid med firma med renovasjonsteknisk
kompetanse. Foreslått plassering skal vises på illustrasjonsplan, i henhold til
kravspesifikasjonen. Det anbefales tidlig dialog med BIR, og at RTP sendes til uttale
hos BIR før 1. gangs behandling.
3.4.2 Tilkomst
Avkjøringen til planområdet er via E39 som er en høytrafikkert vei med ÅDT på 20
500. Etter avkjøring til Hylkjebakken er ÅDT på 3 100. På det siste strekket på
adkomstvegen til planområdet er ÅDT nede på 300. Denne delen av vegen er smal og
dimensjonert for en bil i bredden.
BME ber om at plangrensen utvides til også å omfatte kommunal veg Hylkjebakken,
hvor det bør planlegges å etableres fortau for deler av strekningen (omtrent 130 meter fra avkjørselspunkt til parkeringsplass ved Kiwi).
EFU viser til at boligene vil ikke genere mye ekstra trafikk, og det er en alternativ
gangvei til Hylkjebakken (busstopp, matbusikker). Temaet avklares i løpet av plan
prosessen i samråd med BME.
Ved varsel om oppstart av planarbeidet må en ta med nok areal tanke på innspillene fra
BME.
Avkjørsler fra kommunal veg skal følge gjeldende krav til frisikt, svingradius og
lengdeprofil i henhold til Statens vegvesens håndbøker N100 Veg- og gateutforming og
V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss.
Frisiktsoner må sikres tilstrekkelig areal på plankartet. Det må sikres gjennomgående
gangvei forbi avkjørsel.
3.4.3 Parkering/ snuplass
Forslagstiller opplyser om at tiltaket skal være for vanskeligstilte på boligmarkedet og
trafikk knyttet til privatbilisme vil være begrenset - beboerne vil i stor grad basere seg
på gange, sykkel og kollektivtransport. Men at det må regnes med at noe biltrafikk
dersom beboerne har behov for helse- og omsorgstjenester. Byplan legger til at en også
må ta høyde for at folk kommer på besøk.
Det legges til grunna t det vil være behov for noe parkering (bil og sykkel) og at
behovet må konkretiseres i den videre prosessen. I løpet av planprosessen bør det
undersøkes om det kan være mulig å samlokalisere parkering ved butikken.
3.4.4 Gangvei/ snarveier
Det går flere stier i det aktuelle planområdet, også stier som ikke er inntegnet i
kommunens kartverk. I det videre arbeidet må stier og snarveier i området må
kartlegges og ivaretas eller erstattes på en fornuftig måte, slik at deres funksjoner
opprettholdes. Kan der være behov for å legge til rette for flere koblinger?

Side 6 av 12

Bergen kommune.

Saksnr. 202024771/8

3.5 Barn og unge
3.5.1 Skole og barnehage
Planområdet krinser til Haukås barneskole og Kyrkjekrinsen ungdomsskole.
Det foreslåtte formålet Helse-/omsorgsinstitusjon omfatter en beboergruppe som ikke
medfører nye barnehagebarn eller barn i skolepliktig alder. Planforslaget vil derfor ikke
ha konsekvenser for kapasiteten på eksisterende barnehager og skoler i bydelen.
3.5.2 Barn og unges interesser
Skal ivaretas og kommenteres i alle saker. Det er tydelige spor etter barnelek (bla.
lekehytte/trehytte). Kartlegging av barns lek gjennom må utføres i det aktuelle området.
Det vises til signalene som følger av sak 92/16 i Bergen bystyre 20.04.2016.
https://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2016/BEBY/2016243345-5999998.pdf

Barn og unges representant viser til at kravet om å sørge for erstatningsarealer dersom
arealer som er i bruk av barn blir nedbygget. Byplan stiller spørsmål om prosjektet/
planarbeidet kan «gi noe» til nærområdet. Nye koblinger, oppgradering av eksistenser
grusplass nevnes som mulige innspill.
Byarkitekten: Det å bidra til at nabolaget får fordeler av et tiltak kan virke preventivt og
må avklares i planprosessen. Barnas byrom er en del av Bymiljøetaten, og arbeider med
lek i by – kanskje de kan ha ressurser som vi kan dra nytte av? Kan muligens kunne
bidra her Alexandra.Altermark@bergen.kommune.no. Det vises også til Ungdommens
bystyre.
3.6 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.
3.6.1 Støy
Området er utsatt for støy fra Steinsvikvegen (E 39). Deler av foreslått planområde
berøres av gul og rød støysone fra veg. Det må utarbeides støyrapport.
3.6.2 Nabolag
ROS i forhold til nabolag må utredes særskilt og aktuelle uønskede hendelser skal
synliggjøres og risikoreduserende tiltak skal vurderes.
3.7

Levekår og folkehelse

(Levekår, universell utforming, fysisk og sosialt nærmiljø)

Planområdet er en den del av levekårssonen for Breistein
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8f45e5267be1434d80c6dd8523157855&exte
nt=584309.1078%2C8501052.2656%2C614119.5488%2C8520505.4893%2C102100

Det må redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for
folkehelse, levekår og kriminalitetsforebygging.
Det må i bygge- og anleggsperioden tas hensyn til støy og trafikksikkerhet - nærmeste
naboer i sør som vil ha felles avkjørsel med tiltaket. Det bør allerede tidlig i prosessen
ses på begrensninger og muligheter når det gjelder rigg- og sikringsbehov i
anleggsperioden.
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3.8 Vann, avløp og overvannshåndtering
Det må utarbeides VA-rammeplan. For krav til hva som skal dokumenteres i VArammeplanen, se VA-etatens hjemmesider:
www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/planer-bygg-og-eiendom/eiendom/vann-og-avlop/krav-tildokumentasjon-i-va-rammeplan

VA-rammeplanen skal sendes til VA-etaten for uttalelse og være komplett før
planforslaget sendes til 1. gangs behandling, og for øvrig være levert i henhold til
kravspesifikasjonen.
4.0

UTREDNINGER
4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:
Tema
Støyrapport
Inntegning av vassdrag
ROS-analyse
VA-rammeplan
Renovasjon -utarbeide RTP
Sol- skygge analyser

Ansvarlig
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller

Merknader
Se punkt 3.6.1
Se punkt 3.2
Se punkt 3.6
Se punkt 3.8
Se punkt 3.4.1
Se KPA §14

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger.
Planområdet ligger i kategorien Øvrig byggesone i KPA 2018. Det er ikke krav om
stedsanalyse i disse områdene. Jf. Veileder for innledende stedsanalyse, Plan- og
bygningsetaten november 2018.
4.2 Konsekvensutredning (KU)
Foreslått planinitiativ vil føre til at deler av det skogkledde området blir endret. Men
etter vår vurdering vil dette ikke gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det
legges til grunna at:
- Planinitiativet vurderts å være i KPA (se punkt 3.1).
- Byggeområdet trekkes vekk fra hovedvassdrag (20 meter), og øvrig grønnstruktur
skal kartlegges (se punkt 3.2.2).
Vi vurderer det derfor at planen ikke faller inn under KU-forskriften hvor konsekvenser
for naturmangfold bør kartlegges.
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KART OG PLANAVGRENSNING
5.1 Planavgrensning
Forslag til plangrense er sendt til plankonsulent (01.02.21). Planavgrensningen skal
være avklart med saksbehandler før kunngjøring av plan oppstart.
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 (plannavn skal gjenspeile
ønsket formål/ hovedformål): Åsane, gnr. 171, bnr. 100, Hylkje, boliganlegg.
5.3 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.

6.0 MEDVIRKNING
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres.
Se også kommentarer under punkt 3.1.
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:
 God medvirkningsprosess både med tanke på nærmiljøet og offentlige instanser
 Det må gjennomføres en karlegging av vassdragenes plassering. Minste avstand til
hovedvassdrag er 20 meter.
 God terreng- og stedstilpasset arkitektur (bokvaliteter)
 Formål: Offentlig tjenesteyting (ikke privat)
 Det må gjennomføres en undersøkelse av barn og unges bruk av området
 Det gjennomføres en naturmangfoldvurdering, som baseres på en befaring (vår/sommer
halvåret)
Tema som krever bedre grunnlag (diskuteres videre i planprosessen)
 Løsning for renovasjon
 Behov for fortau langs Hylkje bakken
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FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG
9.1 Fremdrift
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes:
Oppgave
Kunngjøring
planoppstart

Frist
6 md. etter
oppstartsmøtet

Innsending av
merknader
Arbeidsmøter

2 uker etter
merknadsfrist
Etter behov

Innlevering 1.
gangs behandling
1. gangs behandling

1 år etter
oppstartsmøtet
12 ukers
behandlingsfrist

9.2

Merknader
Se etatens nettsider:
www.bergen.kommune.no/omkommunen/arealplaner/veilederprivate-planforslag
Se etatens nettsider
Se etatens nettsider
Materiale og agenda for møtet avtales med saksbehandler.
Materiale skal sendes inn senest to uker før møtet avholdes.
Jf. gebyrregulativet
Jf. pbl § 12-11

Kunngjøring og varsling av planoppstart

(ev. avklaringer før 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.
9.3 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.
9.4 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.

Plan- og bygningsetatens tjenester er gebyrbelagte, jf. gjeldende
gebyrregulativ på kommunens nettsider.
__________________________________________________________________________________
Gebyr

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 100, eller e-post
Helene.Lyssand@bergen.kommune.no.
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202024771.
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Helene Lyssand - saksbehandler
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.

Vedlegg:
Forslag til planavgrensning, se dokument nr. 10 i saken.
«Endelig hjemme, utforming av boliger for vanskeligstilte» (hefte fra Husbanken).
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