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1. Generell tilbakemelding
Når nytt planmateriell leveres ønsker vi at dette skjema medfølger, med kommentarer bak punktene. Her
må det angis om det aktuelle punktet er rettet, og eventuelt hvorfor det ikke er det. Husk å oppdatere nytt
planmateriell med ny revisjonsdato.
Nye kommentarer fra gis skrevet med rødt.

2. Avvik fra kravspesifikasjonen

Generelt
 Flere steder er det satt inn en ekstra 0 foran løpenummeret. Denne nullen finnes ikke i
plankartet. Må strykes i bestemmelsene f.eks. § 3.1.2.1: o_SGT010
•

Dette er stort sett rettet med et unntak, 2.9.1 (o_SGT 5, 6,10, 11)). Dette er pirk,
men rett det gjerne før 2. gangs behandling.

SOSI-fil vertikalnivå 1
 RpGrense må sammenfalle med formålsgrensene i SOSI-filen.
• Rettet, ok.

2.9.1 Offentlige arealformål



I plankarter har også o_SVT, o_SGT og o_BRE offentlig arealform. Kart eller bestemmelser må
rettes.
• Dette er rettet, men fremdeles er det noen avvik mellom kartet og bestemmelsene.
O_SGG6 er ikke nevnt som offentlig i bestemmelsene, men er det i plankartet. Enten må
kart eller bestemmelsene endres.

2.9.2 felles arealformål
SAA1 og SAA2 har felles eierform i kartet.

Arealformål SAA1 og SAA2
 Anbefaler sterkt at man reviderer hva arealet som nå er definert som SAA1 og SAA2. Foreslår at
man tar ut SAA-områdene og utvider BBB5 og BBB 6 + det legges til bestemmelsesområder hvor
man utdyper hva arealet skal utformes/brukes. Dette vil gjøre kartet og bestemmelsene lettere å

Mal: BKDOK-2009-01229

forstå i etterkant. Jeg forstår intensjonen til konsulenten ved å bruke SAA, men det gjør at planen
blir vanskelig å tolke. Jeg ser at det er mulig å misforstå/feiltolke bestemmelsene.

Ser at konsulenten har valgt å beholde dette formålet. Vær obs på disse punktene:


Utnyttelsesgraden til BBB5 og BBB6 gjelder kun for disse arealene. Det er ikke lagt inn noen utnyttelsesgrad
for arealene SAA1 eller SAA2. Har man tenkt at bygg i formål BBB5 skal strekke seg ut til byggegrensen som
følger formålsgrensen til SAA1? Og BBB6 skal strekke seg ut til byggegrensen til SAA2?

Jeg vil igjen sterkt anbefale dere om å se på løsningen. Dersom det er tenkt at bygg i BBB5 og BBB6
skal strekke seg ut til byggegrensen så bør disse formålene utvides og SAA tas ut. Dere kan bruke
bestemmelsesområde som nærmere definerer hvordan arealet skal brukes. Slik kartet er blir
utnyttelsesgraden for BBB5 og BBB6 lavere med den løsningen dere har valgt enn om dere hadde
inkludert SAA områdene i BBB-arealene. Dersom intensjonen er at utnyttelsesgraden er tenkt å
gjelde for BBB området + SAA området så bør disse to feltene slås sammen. Bruk da samme løsning
som dere har gjort for felt BBB7 og bestemmesesområde #4.

Mal: BKDOK-2009-01229

3.1.4.1


«Der det ikke er vist byggegrense, sammenfaller byggegrensen med formålsgrensen.»
Anbefaler at teksten skrives inn. Byggegrensen er der, men er skjult av formålsgrensen dvs. i et
digitalt kart vil du finne den. Mitt forslag:
«Der det ikke byggegrensen ikke er synlig, sammenfaller den med formålsgrensen.»
Teksten i bestemmelsene er justert. Ok.

3.1.4.2
«Balkonger kan krage inntil 1,6 m utenfor byggegrense/formålsgrense. Det tillates ikke at
balkonger krager ut over formålsgrense langs sjøpromenaden, jf. § 3.2.2.1»

Byggegrenser og arealformål

3.1.7.1
«For bygg BBB7, BKB4 og BKB5 er maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde (GH og MH)
angitt på plankartet. Se også § 3.1.7.3 og § 3.1.7.4.»
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I plankartet er det bruk BH og GH. Må rettes til MH og BH. Tegnforklaringen må da
ogsåoppdateres.
Rettet

4.1 Sikringssoner
 Det finnes ingen sikringssoner i plankartet eller i SOSI-filen. Tatt ut. OK

5.1.3 Bestemmelsesområde #5
 Mangler i plankartet. OK endret til #4

2. Tilpasning mot dagens situasjon og naboplaner
Det er laget inn en del veldig smale formål dvs. arealformål med en bredde på 30-40 cm. Dette blir
veldig detaljert. Arealene er vanskelig å se i PDF-kartet, vanskelige å realisere og å se. Anbefaler at
manjusterer noe her og unngår slike små areal. Konsulent har tilpasset fint til eksisterende situasjon.

Her sett sammen med dagens situasjon. Arealet markert med x er regulert til gang/sykkevei i
eksisterende plan.
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OM GIS-KONTROLLEN
Hva kontrolleres?
 Gjennomføres av medarbeidere ved seksjon for GIS- og plandata.
 Det er de tekniske kravene i kommunens sjekkliste/kravspesifikasjon, kapittel 3.0 digital
reguleringsplan, som kontrolleres. Denne sjekklisten inneholder nasjonale krav (jf. kart- og
planforskriften med tilhørende nasjonal produktspesifikasjonen for arealplan og digitalit planregister
NPAD), samt Bergen kommunes krav til private reguleringsplanforslag.
 I tillegg vurderer vi planens tilpasning mot dagens situasjon (basiskart/ortofoto), og naboplaner.
 Det foretas en konsistens-sjekk mellom plankart, tegnforklaring, SOSI-fil og bestemmelser.
 Ved oppstart fokuseres det på plangrensen. Ved 1.gangsbehandling, 2.gangsbehandling og ved mindre
endringer, utføres det en fullstendig kontroll. Mindre feil kreves først rettet til 2.gangsbehandling.
 Påførte arealer, radier og avstandsmål kontrolleres normalt kun ved 2.gangsbehandling

Forbehold
 En rekke av kontrollene utføres ved øyesyn/visuell kontroll, med den fare det medfører at noe overses.
Forslagstiller er endelig ansvarlig for at planmaterialet er korrekt.
 Gis-gruppen har liten kjennskap til den aktuelle planen fra før, og setter seg ikke inn i planens
dokumenter utover plankartet, bestemmelser og SOSI-fil.
 For basiskartet vil det fokuseres på uttaksdato og god lesbarhet.
 Kontrollerer ikke om feltnavn/hensynssonenavn følger nasjonal produktspesifikasjon
 Ingen kontroll av om utnyttelsesgrad er korrekt beregnet eller i overensstemmelse med geometri.
 Ingen kontroll av målsetting på frisiktlinjer

