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1.0 FORSLAGSSTILLERS PLANINITIATIV
Forslagsstiller og plankonsulent orienterte om planinitiativet.
Etat for utbygging ønsker å legge til rette for oppføring av 12 kommunale omsorgsboliger for
personer med utviklingshemming på tomta til nedlagte Haugland skule i Arna. Planinitiativet
er en del av prosjektet Boligløftet som har som mål å etablere 130 nye boliger for
utviklingshemmede i løpet av 5 år. Boligløftet er forankret i Plan for tjenester til personer
med utviklingshemming, Et helt liv med mening, vekst og utvikling (vedtatt i bystyret sak
10/19, 30.01.2019).
Det ble avholdt veiledningsmøte 17.10.2019 for flere av tomtene tilknyttet Boligløftet (sak
201914779), herunder tomta til Haugland skule.
Foreslått planområde er på omtrent 8,3 dekar med tilkomst fra kommunal veg
Hauglandsvegen. Foreløpig er det utarbeidet en enkel mulighetsstudie. Forslagsstiller er i
gang med å vurdere tilstand og bruk/bevaring av eksisterende bygningsmasse, og har vært på
befaring i området, inkludert innendørs. Et sentralt tema vil være forholdet til naboer.
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2.0 PLANFORUM
Med utgangspunkt i diskusjon i Plan- og bygningsetatens planforum 31.03.2020, har Plan- og
bygningsetaten konkludert med følgende:
Oppstart kan anbefales. Følgende forutsetninger legges til grunn for videre arbeid med saken:
• Det skal angis i bestemmelsene hvilken type boliger og tjenestetilbud det åpnes for.
• Bokvaliteter og arkitektur/estetikk må sikres i planen.
• Det skal vurderes å bruke deler av tomta/bygget på en måte som kan komme
lokalsamfunnet til gode.
• Det skal vurderes om deler av bygningsmassen kan bevares.
• Mobilitet for ansatte, besøkende og beboerne skal belyses.
3.0 PREMISSER FOR DET VIDERE PLANARBEIDET
3.1 Forholdet til pågående planarbeid
Området inngår i planområdet til
Kommunedelplan Arna og Åsane
E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset,
ringveg øst, arealplan-ID 612000001.
Planprogrammet ble fastsatt av bystyret
i møte 29.01.2020, sak 10/20.
Representant Statens vegvesen
orienterte om forholdet på pågående
planarbeid i møtet. Planprosessleder er
Lilli Mjelde. Valg av trase vil gjøres i
den politiske behandlingen av
kommunedelplanen. Vegvesenet har et
mål om å levere planforslag mai 2020.
Ulike traseer for ny ringveg øst skal
vurderes. Et (S3/S9) alternativ går i
tunnel øst for Kalsåsvannet. Et annet
alternativ (S1/S6) går vest for Haugland.
Ved sistnevnte trase har vegvesenet et
mål om å støyskjerme vegen i samsvar
med støyretningslinjene. Dersom tiltaket
krever støyhensyn utover det vanlige,
må vegvesenet orienteres. I utgangspunktet må støyretningslinjer for bolig følges, men det
kan være noen i brukergruppen som er ekstra sensitive for støy. Ny ringveg kan få betydning
for støyforhold og boligene kan bli liggende i nærheten av en høytrafikkert veg. Forholdet til
dette må belyses f.eks. med tanke på trygghet for beboerne.
Det tas sikte på videre dialog og samarbeid i de to planarbeidene.
3.2 Vannforsyning, avløp og overvannshåndtering
Representant fra VA-etaten orienterte i møtet.
Området ligger i forbudssone for etablering av nye utslipp. I henhold til lokal forskrift om
utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg skal det ikke gis nye utslippstillatelser
i dette området. Dersom det skal tilrettelegges for ny bebyggelse, er det krav om tilknytning
til kommunalt spillvannsnett. VA-etaten har mottatt en rekke henvendelser fra private som vil
1
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bygge ut i dette området, som har fått krav om tilknytning til kommunalt avløpsanlegg. Det er
ca. 700 m fra Haugland skole til kommunal spillvannsledning.
Overvann skal håndteres lokalt iht. Kommunedelplan for overvann2 som ble vedtatt
25.09.2019 samt retningslinjer for overvannshåndtering for Bergen kommune.
Det må utarbeides VA-rammeplan i henhold til VA-etatens veileder. VA-rammeplanen skal
sendes direkte til VA-etaten og være godkjent komplett før planforslaget sendes til 1. gangs
behandling, og for øvrig være levert i henhold til kravspesifikasjonen.
Ledningskart oversendt fra VA-etaten er lagt ved referatet. Ledningskartet viser hvor
nærmeste kommunale vann og avløpsledninger er etablert. Spillvannsledning er markert med
grønn farge og ligger i Gaupåsvegen, vannledning er markert med blå farge og er fremført til
eiendomsgrensen ved skolen.
3.3 Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminnestrategien Identitet med særpreg3 skal legges til grunn for planleggingen.
Identitetsskapende bygningsmiljø, kulturminner og landskap skal ivaretas. Det må gjøres rede
for hvordan tiltaket fremmer opplevelsen av stedets egenart.
Nedlagte Haugland skole er omtalt i Kulturhistorisk rapport for kommunale skoler i Bergen4.
Skolen er vurdert til å ha middels verneverdi. Skolen ble oppført i 1952 og utvidet med
tilbygg i 1979. Gymsalen er fra 1979. Fra rapporten: «1952-delen er godt bevart både i
fasadeuttrykk og hovedform. 1979-delen har tidstypiske trekk fra 1970-årene. Denne delen
tilpasser seg i liten grad 1952-delen. 1952-delen har tidstypiske trekk fra 1950-årene, og har
samtidig lokal byggeskikk som bindingsverk og skifertak. Derfor skiller anlegget seg fra
samtidige skoler i Bergen kommunes eie. Skolen fremstår som lite helhetlig med store,
dominerende tilbygg fra 1979».
Byantikvaren er positiv til alternativ bruk av eksisterende bygg, men ombruk og gjenbruk skal
være det foretrukne alternativet. Det vises både til kommunens mål om å ivareta
identitetsskapende bygningsmiljø og kulturminner, og at riving av bygg medfører store klimafotavtrykk. I kulturminnestrategien står det at bevaring, transformasjon og ny bruk skal være
det foretrukne alternativet der kulturminner har mistet sin opprinnelige funksjon, og ved
planlegging skal alternativer til riving av kulturminner gjøres rede for. Skolen har betydning
og verdi som historiefortellende element. Skoler er ofte kultursenter og samlingspunkt i ei
bygd, for eksempel brukes ofte gymsal til arrangementer. Byantikvaren har ikke kartlagt
byggene innvendig, og ber om at det utarbeides dokumentasjon som også inkluderer
innendørs areal.
Forslagsstiller er i gang å vurdere eksisterende bygningsmasse. Foreløpig er gymsalen vurdert
som mest hensiktsmessig å bevare med tanke på funksjon for lokalsamfunn/nærmiljø. Deler
av bygningsmassen ser ut til å være i dårlig stand. Det må gjøres en helhetlig vurdering av
brukbarhet av eksisterende bygningsmasse opp mot formålet, blant annet med tanke på krav
til utforming og sikkerhet.
2

KDP Overvann: https://www.bergen.kommune.no/publisering/api/filer/T537215230
Kulturminnestrategi: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-ibergen/kulturminnestrategien
4
Kulturhistorisk rapport for kommunale skolebygg:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/kulturminner-i-bergen/skriftserie-og-publikasjoner/antikvariskdokumentasjon/kulturhistorisk-rapport-for-kommunale-skolebygg-fra-1724-til-1979
3
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Dersom deler av bygningsmassen skal bevares, må det legges spesiell vekt på arkitektonisk
utforming når det gjelder forholdet mellom nye og eksisterende bygg (overgang mellom nytt
og gammelt).
Nordøst for tomta er det vist en hensynssone for historisk veifar. Foreslått tiltak ser ikke ut til
å berøre forstøtningsmurer, kulverter eller broer innenfor hensynssonen. Hensynssone for
historisk veifar som vist i KPA må videreføres i plankartet. Man må være oppmerksom på
hensynssonen ved tiltak i forbindelse med vann- og avløp.
Kulturminnedokumentasjon i henhold til Byantikvarens veileder, må utarbeides og forelegges
Byantikvaren slik at den godkjennes før utleggelse til offentlig ettersyn. Dersom det foreslås å
rive hele/deler av bygningsmassen, må det utarbeides rivningsdokumentasjon i henhold til
Byantikvarens veileder.
3.4 Arealformål
I KPA ligger området i øvrig byggesone, omgitt av LNF-områder. Foreslått arealformål er
offentlig tjenesteyting. Dette er vurdert som riktig formål på grunn av behov for bemanning.
Det skal legges til rette for heldøgns bemanning og tjenestebase. Det skal legges til rette for
brukergruppe med behov for en-til-en bemanning.
Aktuelt underformål til tjenesteyting kan være: Helse-/omsorgsinstitusjon, SOSI-kode 1163,
kan omfatte omsorgsboliger, boliger med service (jf. veileder kart- og planforskrift).
Kommunen har i noen saker krevd at boliger med service blir regulert med boligformål. Dette
henger sammen med intensjonen bak HVPU-reformen, herunder viktigheten å unngå
institusjonspreg. Det har også vært nevnt at dette kan få betydning for krav til parkering,
uteoppholdsareal og bokvalitet. Tilbakemeldingen fra Husbanken er at det ikke finnes noen
krav om at boligene skal reguleres enten til bolig eller institusjon for at kommunen skal kunne
få investeringstilskudd.
Byplanavdelingens anbefaling:
 Det kan åpnes for å regulere arealet til offentlig tjenesteyting (ev. underformål helse- og
omsorgsinstitusjon) eller boliger, eller kombinasjon av disse formålene.
Uavhengig av formål må det innarbeides bestemmelser som tydeliggjør hvilken type
boliger og hvilken type tjenestetilbud det skal tilrettelegges for.
 Det skal ikke åpnes for ordinære boliger.
 Det må legges til rette for og sikres at boliger utformes som boliger og institusjonspreg
unngås, jf. Husbankens sjekkliste for prinsippene om normalisering og integrering i
bofellesskap og samlokaliserte boliger.
I planinitiativet står det at arealformålet offentlig tjenesteyting ikke er i samsvar med KPA. I
KPAs bestemmelser er fokuset for øvrig byggesone på boliger, men øvrig byggesone er en del
av formål «bebyggelse og anlegg» og inkluderer flere underformål, som f.eks. offentlig og
privat tjenesteyting.
3.5 Byform og arkitektur
Gjeldende arkitektur- og byformingspolitikk skal være premissgiver for planlegging og den
arkitektoniske utformingen, jf. KPA § 8.15. Nyskapende og variert arkitektur skal utvikles.
Estetikk og kunst i byen skal prioriteres. Nye tiltak skal fremme opplevelsen av stedets
5

Arkitektur+: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/byarkitekten/11708/article-162339
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egenart og tilføre bymiljøet nye kvaliteter. Utforming av byrom og bygninger skal ivareta
sammenheng med omkringliggende landskap, stedets historiske strukturer og kulturminner.
Nye byggetiltak skal ha god terrengtilpasning med minst mulig bruk av store skjæringer,
fyllinger og murer.
Området ligger i hensynssone landbruk hvor retningslinjene angir at bygningsmasse bør
bevares eller utvikles i tråd med tradisjonell byggeskikk. Dette må vurderes og følges opp i
planarbeidet.
3.5.1 Bebyggelsesstruktur
I mulighetsstudien er det vist 12 boenheter plassert rundt et sentralt tun/forhage, samt
fellesområder, og et parkområde.
I skissen er tilgang til gymsal for nabolaget nevnt. Bystyret behandlet innbyggerforslag om å
gjøre skolen tilgjengelig for Montessoriskole 25.09.2019 (sak 247/19). I vedtaket avviste
bystyret forslaget om Montessoriskole, med bakgrunn i behov for bosteder for
utviklingshemmede. I vedtaket står det «Bystyret ber dessutan om at ein ser om det er mogleg
å bruke delar av tomta/bygget, for eksempel den gamle gymsalen, på ein måte som kan kome
lokalsamfunnet til gode». Dette må følges opp i planarbeidet. I den forbindelse må forholdet
mellom nærmiljøets bruk av området og beboere med behov for skjerming, belyses i
planarbeidet (se også punkt om friluftslivsinteresser og barn og unges interesser).
I planforslaget må det komme frem hvilke områder som skal være avgrenset til beboerne og
hvilke områder som skal være tilgjengelig for alle. Foreslått utforming må illustreres i
sammenheng med sine omgivelser (illustrasjonsplan, 3D-illustrasjoner/perspektivskisser).
3.5.2 Byrom og møteplasser
Sammenhengende blågrønne strukturer, allmenninger, byrom og offentlig tilgang til sjø og
vassdrag skal være de overordnete prinsippene for bystrukturen. Mest relevant i dette området
er sammenhengende blågrønne strukturer og tilgang til vassdrag og byfjell.
Ifølge planinitiativet skal belysning langs veier og plasser skal skape trygghet og gi økt verdi
til uterommene. Belysning må håndteres i planprosessen og gjennomføring skal skje i
samarbeid med berørte etater.
Det må gjøres rede for hvordan tiltaket tilfører omgivelsene nye kvaliteter. Nye uterom og
grønnstruktur skal planlegges for allsidig aktivitet med grønne kvaliteter og bruk av vann, jf.
KPA § 8.2.8.
3.5.3 Byggehøyder og grad av utnytting
I øvrig byggesone skal grad av utnytting være maksimalt 45 % BRA (KPA § 26.5.3).
Byggehøyde skal tilpasses til omgivelser og terreng, og by bebyggelse skal ikke gi vesentlig
reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende boliger (KPA § 26.5.4). I planinitiativet er
det oppgitt at det skal legges det opp til bebyggelse med begrenset byggehøyde som ikke vil
gi særlige fjernvirkninger. Nærvirkning må også vurderes/omtales. Tomta beskaffenhet gjør at
det ikke ser ut til å bli en utfordring å utforme nybygg uten å gi utsikts- og soltap for naboer.
Grad av utnytting er ikke omtalt i planinitiativet. Grad av utnytting skal være maksimalt 45
%-BRA. Avvik fra dette må begrunnes. Dersom BRA for skolen oppgitt i matrikkel er riktig,
er dagens utnytting av tomta ca. 25 %-BRA.
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3.6 Bokvalitet og uteoppholdsarealer
I planinitiativet vises det til kommuneplanens § 9.6: «Det kan gis unntak fra funksjons- og
kvalitetskrav i kommuneplanens bestemmelser ved bygging av kommunale boliger for grupper
med særlige behov, og andre offentlige boligtilbud for spesielle grupper. Unntak skal
begrunnes ut fra den aktuelle beboergruppens behov.»
Det foreslås i stedet å legge Husbankens kvalitetskrav til grunn. Brukergruppen har særskilte
behov. Husbankens krav legges derfor også til grunn for uteoppholdsarealer.
Kommuneplanens kvalitets- og arealkrav legges til grunn så langt de passer.
I planarbeidet må det synliggjøres hva Husbankens kvalitetskrav innebærer og hvordan de
skiller seg fra kravene i kommuneplanen når det gjelder bokvalitet og uteoppholdsarealer.
Unntak må begrunnes ut fra den aktuelle beboergruppens behov.
Det er viktig å unngå institusjonspreg, jf. Husbankens sjekkliste for prinsippene om
normalisering og integrering i bofellesskap og samlokaliserte boliger tas i bruk. Utfylt
sjekkliste bør inngå i planforslaget, eventuelt tas inn i planbeskrivelsen. Gode bokvaliteter og
uteoppholdsareal må sikres i planen.
3.7 Lokalisering
I kommuneplanens samfunnsdel fremgår det at Bergen ønsker å samlokalisere tjenester for å
gi brukerne et mer effektivt tjenestetilbud. Ifølge planinitiativet har brukergruppen særlige
behov, det er derfor ikke ønskelig å samlokalisere disse boligene med andre tjenester.
Byplan ber om at vurdering av valg av tomt/lokalisering inngår i planbeskrivelsen. Det må
belyses fordeler og ulemper ved plasseringen, både for beboerne, ansatte, besøkende og
lokalmiljøet. Et aspekt er at beboerne har behov for skjerming, et annet aspekt er mobilitet, jf.
neste punkt.
3.8 Mobilitet og samferdsel
Planforslaget skal bygge opp under målet om Gåbyen Bergen. Tilrettelegging for gående skal
prioriteres. Gangforbindelser som betjener viktige målpunkter eller som gir tilgang til
blågrønne strukturer skal ivaretas og forbedres.
Mobilitet for ansatte, besøkende og beboerne skal belyses, jf. konklusjon i planforum.
Aktuelle tema som må belyses er brukergruppens tilgang til andre tjenestetilbud og ansatte og
besøkende reisevei.
Tiltaket kan medføre noe økt trafikk sammenlignet med tidligere bruk. Det må gjøres rede for
eventuell økning i trafikk. Anleggstrafikk må vurderes og trafikksikkerhet må ivaretas og
gjøres rede for.
Det kan bli aktuelt med utbedring av atkomstveg. Atkomstveg må vurderes opp mot gjeldende
håndbøker og vegnormer. I dag ligger deler av atkomstvegen på privat grunn.
Tiltaket ser ut til å ikke medføre behov for store terrenginngrep, men massebalansen skal
dokumenteres. Ved masseoverskudd skal det redegjøres for behandling og trafikksikker
transport. Avtale om levering til deponi skal dokumenteres.
3.8.1 Parkering
Parkeringsbestemmelsene for øvrig byggesone er minimum 0,8 per 100 m2-BRA og minimum
1 per boenhet. Kommuneplanen har ikke egne parkeringsbestemmelser knyttet til boliger med
service. Behovet for parkeringsareal må vurderes konkret, og sees i sammenheng med
planområdets beliggenhet og kollektivtilbud sammenholdt med bemanningsbehov og antall
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besøkende. Det legges opp til overflateparkering, og kombinert sykkel- og rullestolparkering
som vil bli låsbar og under tak. Det må sikres at parkeringsplassene tilrettelegges med
strømuttak for ladepunkter eller fremtidig etablering av ladepunkter.
3.9 Friluftslivsinteresser
Ifølge planinitiativet vil ikke tiltaket få betydelige virkninger for friluftslivet ettersom tiltaket
skal plasseres på den gamle skoletomta. Vei mot fjellene i øst er kartlagt som svært viktig
friluftslivsområde – «Innfartsvei til sentrale byfjell fra Haugland»6. Området er kartlagt med
ganske spesiell funksjon og ganske stor brukerfrekvens. Det er infotavle og skiltet rute til
sentrale byfjell med parkering ved Haugland skole. I blågrønt temakart er det vist en turtrase
fra parkeringsplassen til det kartlagte friluftslivsområdet. Konsekvenser må belyses og
avbøtende tiltak vurderes.
Noen områder ved skolen er også kartlagt som friluftslivsområde «Kulturmark ved Haugland
skole»7, men ikke verdsatt. Kartleggingen er basert på barnetråkkregistrering for Ytre Arna
skole (2010)8. Med bakgrunn i dette må barn og unges bruk av området vurderes nærmere.
3.10 Barn og unges interesser
Barn og unges interesser skal ivaretas og kommenteres i alle saker, jf. rikspolitiske
retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen.
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 20.04.20169.
Det nedlagte skoleområdet kan fortsatt være i bruk av lokale barn. Det må gjøres rede for barn
og unges bruk av området, og eventuelle konsekvenser for dette. Ved behov må avbøtende
tiltak som f.eks. erstatningsarealer vurderes.
Behovet for areal til barnehage, skole, idrett, barn og ungdom skal vurderes i alle plansaker.
3.11 Landbruksinteresser
Hele området ligger i hensynssone for sammenhengende landbruk (H510_2). Det er ikke
knyttet bestemmelser til hensynssonen, men gitt følgende retningslinje:
«Innenfor de sammenhengende landbruksområdene skal landbrukets ressursgrunnlag og
landskap vernes i et langsiktig (100 års) perspektiv. Det skal utøves en streng
forvaltningspraksis ved omdisponering eller deling av dyrket mark. Bygningsmasse bør
bevares eller utvikles i tråd med tradisjonell byggeskikk.»
Det er oppgitt at foruten areal til en eventuell vegutvidelse vil det ikke være behov for å
omdisponere dyrkbar mark. Det må gjøres rede for eventuell omdisponering av dyrkbar jord,
jf. KPA § 24.1.3 skal jord som fjernes fra dyrka mark disponeres slik den at er permanent
tilgjengelig og egnet for jordbruksformål. Det kan vurderes å benytte dyrkbar jord i
planområdet, f.eks. ved å legge til rette for urban dyrking.
Etat for landbruk må involveres i planarbeidet.

6

Kartlagt friluftslivsområde, naturbase: https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00012526
Kartlagt friluftslivsområde, naturbase: https://faktaark.naturbase.no/?id=FK00012607
8
Barnetråkk Ytre Arna Skole
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00254/Ytre_Arna_skole_254833a.pdf
9
Se www.barnetrakk.no og departementets temaside og veileder: https://www.regjeringen.no/no/tema/planbygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/fagtema-i-planlegging1/barn-og-unges-interesser-iplanleggingen/id418042/
7
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3.12 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. KPA § 19. ROS-analysen skal være i henhold til kravspesifikasjonen.
Ifølge planinitiativet er det er ikke registrert spesielle forhold berører samfunnssikkerhet og
risiko. Det vil bli utarbeidet ROS-analyse som del av planarbeidet og det skal utarbeides en
VA-rammeplan der behovet for overvannshåndtering, risiko for flom, erosjon mv. blir
håndtert.
Vest for skolen er det ås som må undersøkes nærmere i planarbeid. I KPA er det vist en
faresone (H310_1) for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred. Området ligger nært
vassdrag som er vist med aktsomhetsområde for flomfare. Det må utarbeides egen
skredfarevurdering. Det må vurderes nærmere om det er behov for egen flomfarevurdering.
3.13 Blågrønne strukturer og landskap
Temakartet Sammenhengende blågrønne strukturer skal legges til grunn for planleggingen.
Sammenhengende grønn og blå infrastruktur skal avsettes og opparbeides for å ivareta
naturmangfold, klimatilpasning ved å håndtere overvann og etablere trivelige friluftsområder.
Eksisterende vegetasjon/skog vest og sør på tomta må i størst mulig grad bevares.
Konsekvenser for naturmangfold og blågrønne strukturer skal vurderes. Tiltaket skal plasseres
på den gamle skoletomta og vil sannsynligvis ikke få betydelige virkninger for
naturmangfold.
3.13.1
Sjø og vassdrag
Området ligger nær to vassdrag (bekk/elv), den ene går øst for området og den andre sør for
området. Ifølge planinitiativet så går bekken i sør i rør. I henhold til KPA § 10.5 skal tiltak
som berører lukkede og sterkt påvirkede vassdrag utrede om vassdraget kan gjenåpnes og
restaureres. Det må vurderes om det er behov for tiltak for å forhindre uønsket avrenning til
vassdragene, jf. KPA § 24.1.4.
3.14 Støy
Foreslått planområdet grenser til hensynssone for gul sone veistøy (H220_3). Sannsynligvis er
det ikke behov for støyskjermingstiltak. Det må utarbeides nærmere støyprognoser for å slå
fast dette. Støy kan bli en aktuell problemstilling i forbindelse med ringveg øst.
3.15 Renovasjon
For boligområder og kombinasjonsbygg skal det redegjøres for avfallshåndtering gjennom
utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan (RTP) basert på BIRs veileder. Trolig vil tiltaket
regnes som kombinasjonsbygg, men vi avventer tilbakemelding fra BIR ved varsel om
oppstart.
Fremtidsrettete, nedgravde renovasjonsløsninger anbefales. Forslag bør utarbeides i
samarbeid med firma med renovasjonsteknisk kompetanse. Foreslått plassering skal vises på
illustrasjonsplan, i henhold til kravspesifikasjonen.
3.16 Klima og energi
Det skal redegjøres for valg av energiløsninger og byggematerialer og tiltak for å minimere
energibruk og klimagassutslipp. Bergen kommune har som mål å redusere
klimagassutslippene med 50 % innen 2030 og arbeide for et nullutslippssamfunn. Kommunen
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skal også satse på fornybar energi og gjennomføre klimatiltak i sin virksomhet. Ifølge
planinitiativet skal materialbruk, utforming, teknisk anlegg og oppvarmingsløsning skal
velges ut ifra et bærekraftig perspektiv, og Etat for utbygging har utarbeidet rutine for
miljøstyring og MOP (miljøoppfølgingsprogram), som legges til grunn.
I henhold til KPA § 18.4 kreves det klimagassregnskap ved nybygg større enn 1000 m2-BRA
og ved valg mellom riving og nybygg. Kravet til klimagassregnskap er ikke spesifisert med
hensyn til metode og innholdsparametre. Det pågår et avklaringsarbeid i kommunen angående
dette. Det kan bli aktuelt krav om utarbeidelse av klimagassregnskap i løpet av plansaken eller
krav om bestemmelse som sikrer at klimagassregnskap skal utarbeides i forbindelse med
byggesak.
3.17 Levekår og folkehelse
Folkehelseplanen10 og folkehelseoversikt11 skal legges til grunn for planleggingen. Det må
redegjøres for hvordan planforslaget vil bidra til å oppnå kommunens mål for folkehelse og
levekår. Foreslått planområde ligger i levekårssone Gullfjellet. Området har lav andel
kommunale utleieboliger og høy andel eneboliger.
Det må redegjøres for universell utforming både internt i planområdet og i sammenheng med
omgivelsene.
3.18 Skole og barnehage
Skolekapasitet og barnehagedekning skal kommenteres i alle saker.
Skolevei skal ivaretas og kommenteres.
Når det gjelder skole, se skolebruksplanen for 2016–2030, vedtatt 16.06.2016.
Når det gjelder barnehage, se barnehagebruksplanen 2016–2030, vedtatt 14.12.2016.
Byrådsavdeling for skole, barnehage og idrett kan også bistå med vurderingene.
4.0 UTREDNINGER
4.1 Partene er enige om å utarbeide følgende rapporter:
Det er ikke krav om stedsanalyse i øvrig byggesone.
Tema
ROS-analyse

Ansvarlig
Forslagsstiller

Skredfarevurdering
Støyanalyse
Kulturminnedokumentasjon

Forslagsstiller
Forslagsstiller
Forslagsstiller

VA-rammeplan

Forslagsstiller

Merknader
Jf. kravspesifikasjon
Behov for flomfarevurdering må avklares.
Jf. kravspesifikasjon
Forelegges Byantikvar før off. ettersyn.
Jf. Byantikvarens veileder
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/te
ma/kulturminner-i-bergen/skriftserie-ogpublikasjoner/veiledere/veilederkulturminnedokumentasjon
Eventuelt også rivningsdokumentasjon.
Forelegges VA-etaten før off. ettersyn.
Jf. VA-etatens veileder:
www.bergen.kommune.no/omkommunen/av
delinger/vannog-avlopsetaten/9082/article-

10

Folkehelseplan:
https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00229/Folkehelseplan_for__229381a.pdf
11
Folkehelseoversikt 2019: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/folkehelse/statistikk-ograpporter/folkehelseoversikt-for-bergen-statistikklosning
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111761
Jf. BIRs veileder:
https://bir.no/ny-avfallsloesning/planleggingav-nyttrenovasjonsanlegg/renovasjonstekniskveileder/

Nye momenter kan fremkomme og medføre behov for ytterligere utredninger.
4.2 Konsekvensutredning (KU)
Planforslaget krever ikke behandling etter forskrift om konsekvensutredninger.
5.0 REGULERINGSBESTEMMELSER
5.1 Rekkefølgekrav
Det kan bli aktuelt med krav om utbedring av atkomstveg.
Krav om tilknytning til kommunalt ledningsnett.
Uteoppholdsarealer og renovasjonsanlegg skal ferdigstilles sammen med bolig.
6.0 KART OG PLANAVGRENSNING
6.1 Planavgrensning
Forslag til planavgrensing er OK. Det må tas med tilstrekkelig areal til frisiktsoner ved kryss.
Det er muligens behov for utvidelse av plangrensen med tanke på tilknytning til kommunalt
avløpsnett. Byplan skal diskutere dette internt og gi tilbakemelding i etterkant av møtet.
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
6.2 Planbetegnelse
Følgende planbetegnelse skal nyttes på alt planmateriell:
Arna, gnr. 305, bnr. 46, Haugland boliger
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.
7.0 MEDVIRKNING
Forslagsstiller skal legge til rette for aktiv medvirkning. Aktuelle tiltak utover lovens
minstekrav vurderes fortløpende. All medvirkning skal dokumenteres.
Ifølge planinitiativet skal Husbanken, kommunens arbeidsmiljøutvalg, barn og unges
representant, samt relevante brukerorganisasjoner vil bli involvert i prosessen. Byplan
anbefaler at også Helsevernenheten (Miljørettet helsevern), Etat for landbruk og VA-etaten
varsles ved oppstart. Andre aktuelle instanser fra kommunens liste over høringsinstanser er:
Forum for natur og friluftsliv, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Hordaland bondelag,
Kommunalt råd for funksjonshemmede og Norges handikapforbund.
Ifølge planinitiativet planlegges det et informasjonsmøte for naboer og andre berørte parter
før varsel om planoppstart.
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8.0 KONKLUSJON
Oppstart av reguleringsplanarbeid kan anbefales.
Partene er enige om følgende viktige føringer for planarbeidet:

Det skal angis i bestemmelsene hvilken type boliger og tjenestetilbud det åpnes
for.

Bokvaliteter og arkitektur/estetikk må sikres i planen.

Det skal vurderes å bruke deler av tomta/bygget på en måte som kan komme
lokalsamfunnet til gode.

Det skal vurderes om deler av bygningsmassen kan bevares.

Mobilitet for ansatte, besøkende og beboerne skal belyses.
9.0
9.1
A

FREMDRIFT – VIDERE SAKSGANG
Avtalte oppfølgingspunkt
Tema
Ansvarlig
Avklare behov for utvidelse av Saksbehandler
plangrense

Frist
Snarest. Skal være
avklart før varsel
om oppstart

9.2 Fremdrift
Partene er enige om følgende fremdrift, eventuelle avvik meldes:
Oppgave
Kunngjøring
planoppstart
Innsending av merknader
Arbeidsmøter

Innlevering 1. gangs
behandling
1. gangs behandling

Frist
Senest 6 md. etter
oppstartsmøtet
2 uker etter
merknadsfrist
Etter behov

1 år etter
oppstartsmøtet
12 ukers
behandlingsfrist

Merknader
Se etatens nettsider
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

9.3 Kunngjøring og varsling av planoppstart
Planoppstart skal kunngjøres senest 6 måneder etter oppstartsmøtet. 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 epostadressene med de oppgitte vedleggene. Vennligst oppgi saksnummer.
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.

Fagkyndighet

Det forutsettes at plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om
plansystemet og prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og
virkninger av plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

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.

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

Ved spørsmål kan møteleder kontaktes på telefon 408 13 110, eller e-post
marita.solaas@bergen.kommune.no.
Ved videre kontakt i denne sak, vennligst referer til saksnummer 202004999.
PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Marita Solaas - saksbehandler
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
Kopi:

Etat for utbygging, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Vedlegg:
Kart VA-ledninger
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