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Ytrebygda, Gnr. 38, Bnr. 624, Søvikdalen, boliger, Reguleringsplan.
Arealplan-ID 66120000
Sammendrag

Figur 1 og 2: Viser forslag til plankart samt omriss av planområdet med omgivelser

Ard arealplan AS foreslår på vegne av AbcHus AS detaljregulering for et område i
Søvikdalen ved Steinsviken, like ved Nordåsvatnet i Ytrebygda bydel.
Formålet med planforslaget er å legge til rette for ny boligbygging på ett felt (B).
Forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for oppføring av inntil 8 nye boenheter fordelt på
forskjellige bygningskropper, enten som tomannsboliger eller rekkehus.
Planområdet har adkomst via Fv179 Steinsvikvegen, via kommunal vei Søvikdalen. Det vil
ikke bli utført tiltak på eksisterende vei. Planforslaget legger opp til 0,8 parkeringsplasser for
bil pr. 100 m² bolig, samt 2,5 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m² BRA bolig. Planforslagets
omfang er 4,831 daa med ubebygd og uregulert areal, med tilgrensende bebyggelse,
infrastruktur og grøntarealer. Bebyggelsen er forsøkt tilpasset omkringliggende bebyggelse.
Deler av byggeområdet ligger innenfor gul støysone. Etter offentlig ettersyn har støyforhold
og stedstilpasning vært hovedtema i plansaken.
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Planforslaget er i hovedsak i samsvar med overordnede planer.
Forslaget omfattes ikke av forskrift om konsekvensutredninger.
Vi slutter oss til hovedformålet og hovedgrepet i planforslaget.
Anbefalt vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-12, jf. 12-11, vedtas følgende forslag til
detaljregulering:
a.

Ytrebygda, Gnr. 38, Bnr. 624, Søvikdalen. Reguleringsplan, arealplan-ID 66120000,
vist på plankart, sist datert 12.04.2021

b.

Tilhørende reguleringsbestemmelser, sist datert 12.04.2021

2. med følgende endringer
a.

Bygningstype lavblokk utgår fra planbestemmelsene §3.2.1.1 i.

b.

Bestemmelse § 3.2.1.3 endres til å kun tillate flate tak med gesims på 7.5 m.
Alternativt kan andre takformer tillates, men mønehøyde settes til maksimalt 7.5 m.

Før kunngjøring må plankart og reguleringsbestemmelser rettes i samsvar med bystyrets
vedtak.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Aslaug Aalen- avdelingsleder
Mette Svanes - etatsdirektør
Brevet er elektronisk signert og har derfor ingen underskrift.
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Saksutredning
Planforslagets formål
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse i form av tomannsboliger
og/eller rekkehus med tilhørende parkeringsplasser og uteoppholdsarealer.
Dagens situasjon
Planområdet sitt nærområde består i dag av veletablerte eneboliger og tomannsboliger.
Området er under utvikling og består av variert arkitektur.
I nær tilknytning til planområdet går det en gangvei fra Søvikdalen og til undergangen under
fylkesvei Steinsvikvegen. Vest for undergangen er det regulert friluftsområde like ved
Søvikatjørna. Det er en lekeplass for små barn i nærområdet. Tilkomst til denne er via
Søvikdalen, eller Fv179 Steinsvikvegen.
Det er flere barnehager i nærområdet. Aurdalslia barneskole ligger 2 km fra planområdet.
Overordnede planer og retningslinjer
Kommuneplanens arealdel (KPA 2018)

Figur 2 Planområdet vist i KPA2018 m/hensynssoner

Planområdet ligger i KPA2018 i øvrig byggesone - sone 4. I sone 4 er det generelt dårlig
kollektivdekning, og områdene er i hovedsak bilbasert. Det tillates derfor ikke vesentlig
utbygging i disse områdene. Områdene skal i hovedsak opprettholdes med liten grad av
endring i utnyttelse, og med bolig som prioritert formål.
Omtrent halve planområdet ligger i hensynssone gul støysone i KPA2018. Deler av
planområdet i sørvest langs Steinsvikvegen ligger i rød støysone. Denne delen skal ikke
bebygges. §22 i KPA2018 som omhandler støy er relevant for planforslaget.
Eiendommen er ikke regulert tidligere.
Omkringliggende arealsituasjon
Nært planområdet er det en gjeldende reguleringsplan vedtatt i 1991 (Plan-ID 84900000).
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Dette er en eldre plan for Søreide/Søvik/Steinsvik, Steinsvikvegen og veg 2, etappe 2. Det
foreslås i planforslaget å benytte regulert avkjørsel fra Steinsvikvegen til Søvikdalen.
Langs Steinsvikvegen syd for planområdet er det plan under arbeid, Plan-ID 65350000 gnr.
38, bnr. 15 m.fl. Ved offentlig ettersyn ble det fremmet innsigelse fra Statens Vegvesen og
Statsforvalteren til planforslaget. Innsigelsene gjelder hhv. adkomst til området, manglende
areal til sykkelveinett, samordnet areal- og transportplanlegging, overordnete planer samt
rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging.
Kommuneplanens samfunnsdel
Fremtidsmålene Bergen kommune har vedtatt fremkommer bl.a. i KPS (Kommuneplanens
samfunnsdel) og Grønn strategi. «Kompakt» er et hovedmål som gir føringer for en
klimasmart by, med blant annet satsing på nullvekst i personbiltrafikken. For å nå dette målet
skal transport- og arealpolitikken utformes med sikte på å endre innbyggernes reisevaner i
retning gange, sykkel og bruk av kollektivtrafikk. Å tilrettelegge for klima- og miljøvennlig
utbygging er vesentlig for å kunne nå flere av de forannevnte målene.
I 2020 ble det vedtatt både sykkel- og gåstrategi i Bergen kommune.
Hovedinnholdet i planforslaget

Figur 3 Utsnitt fra illustrasjonsplan av planområdet

Det foreslås å etablere boliger som rekkehus eller tomannsboliger innen felt (B) i
planområdets nord-vestre del. Det er tatt utgangspunkt i fire bygg med totalt åtte boenheter
innenfor planområdet med tilhørende parkering og uteoppholdsareal.
Høyeste tillate utnyttelsesgrad for tomten er satt til %-BRA=45%. Totalt %-BRA for hele
planområdet er %-BRA=38,2%.
Maksimal byggehøyde er foreslått til 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal
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gesimshøyde er 7,5 meter ved annen takform enn flatt tak. Bebyggelsen kan føres opp i to
etasjer.
Materialbruk vil være helt eller delvis i treverk og mur, evt. i kombinasjon, og holdes i stein/jordfarger eller hvitt. Det skal i størst mulig grad unngås store flater med reflekterende
materialer. Bygningene er planlagt utformet med modernistiske uttrykk. Planforslaget viser
ikke et konkret byggeprosjekt, da forslagsstiller ønsker å holde planen fleksibel med hensyn
til tilpasninger og variasjon i bygningsstruktur. Endelig detaljering av planlagt bebyggelse
skal foreligge ved søknad om tillatelse til tiltak.
Det planlegges at boenhetene skal ha minimum 100 m² privat uteareal. I tillegg til dette legger
planen opp til felles uteareal. Det er tiltenkt en felles lekeplass i planens nordlige del. Felles
uteoppholdsarealer som inngår i arealkravet skal være skjermet for vind og støy fra
vegtrafikk, samt ha god praktisk brukskvalitet. Private uteoppholdsarealer er planlagt løst som
en kombinasjon av arealer på bakkeplan, og som balkonger og/eller takterrasser.
Materialbruk vil være helt eller delvis i treverk og mur, evt. i kombinasjon av disse, og holdes
i stein-/jordfarger eller hvitt. Det skal i størst mulig grad unngås store flater med reflekterende
materialer.
Parkeringsløsningen vil være overflatebasert, alternativt integrert i bygningskroppen. Det
avsettes 0,8 parkeringsplasser pr 100 m² BRA bolig som utgjør 10 parkeringsplasser. Minst
10% av parkeringsplassene skal utformes og reserveres for forflytningshemmede.
Planområdet har adkomst fra Fv179 Steinsvikvegen via kommunal vei Søvikdalen.
Fortau o_SF er planlagt ført sammen med eksisterende fortau i sør for et helhetlig sluttført
veisystem for myke trafikanter. Det planlegges for avfallsspann. RTP beskriver
avfallsløsninger for henting av avfall.
I Gåbyen Bergen skal det tilrettelegges for gående. Planforslaget legger til rette for at myke
trafikanter lett kan ta seg rundt i nærområdet med etablering av fortau langs kv. Søvikdalen,
med adkomst til eksisterende undergang og gangvei ved krysset til Steinsvikveien.
Planforslaget tilrettelegger for lademuligheter for el-biler og 25% av
sykkelparkeringsplassene skal være tilrettelagt med ladepunkt for el-sykkel.
Universell utforming vises i utomhusplan.
Det vises for øvrig til planbeskrivelsen med vedlegg for utfyllende opplysninger.
Planprosess og medvirkning
Det ble varslet oppstart planarbeid den 26.04.2018. Komplett planforslag til behandling ble
mottatt 23.01.2020, med revisjon den 08.05.2020. Siste revisjon av planforslaget er mottatt
den 12.04.2021.
Planen ble lagt ut på offentlig ettersyn den 18.05.2019 med merknadsfrist 02.07.2019. Naboer
og høringsinstanser er tilsendt varslingsbrev om planforslaget. Før merknadsmøtet ble avholdt
ble det sendt inn justert planforslag til 2. gangs behandling. Merknadsmøtet ble avholdt den
10.10.2019, der Ard Arealplan AS stilte i møtet som ny plankonsulent.
Merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn
Det kom inn 3 private merknader og 11 uttalelser fra høringsinstanser (12 inkludert
tilbakemelding i fagnotat). Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i
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merknadsskjemaet datert den 10.01.2020. Mottatt materiale er gjennomgått og vurderes som
dekkende.
I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende:
 Høyde og plassering av foreslått bebyggelse mot eksisterende bebyggelse
 Ønske om bebyggelse med maks to etasjer
 Krav til at uteoppholdsarealer, solforhold og støy skal være tilfredsstillende
 Grøntareal og småhuspreg skal sikres i planforslaget
 Planforslaget kan ikke overstige %-BRA=45%, inklusiv overflateparkering og annet
tilleggsareal
Endringer etter offentlig ettersyn
Endringene som er foretatt etter offentlig ettersyn, fremgår av merknadsskjemaet datert
10.01.2020. Planmaterialet er oppdatert i henhold til endringene. Kort oppsummert innebærer
endringene:
 Antall enheter er redusert fra foreslåtte 10 til maks 8, og oppføres i maksimalt to
etasjer + loft.
 Byggehøyder er fastsatt til kote +25 og kote +27,5
 Bredde på vei og fortau er endret fra 5,0 til 5,5 meter på vei, og fra 2,1 til 2,5 meter på
fortau
 Det er sikret 100 m² privat uteoppholdsareal for hver boligenhet, samt felles
uteoppholdsareal og lekeplass
Vurdering av planforslagets virkninger
Nedenfor følger byplans kommentarer til sakens sentrale problemstillinger. Øvrige tema anses
som tilfredsstillende løst og belyst.
Forholdet til overordnede planer
I KPA2018 ligger planområdet i sone 4, øvrig byggesone (§26.5) hvor det ikke tillates
vesentlig utbygging. Det legges opp til at eneboliger og tomannsboliger kan tillates forutsatt
at krav i bestemmelsene i KPA er oppfylt. Planprosessen startet opp på et tidspunkt hvor
KPA2010 fortsatt var gjeldende. Forslagsstiller forholdt seg i utgangspunktet til føringer fra
denne, og planforslaget var i hovedsak samsvar med KPA2010 da planen ble lagt ut til
offentlig ettersyn den 18.05.2019. Samtidig ble forslagstiller bedt om å se til KPA2018
ettersom den var under utarbeidelse ved oppstart planarbeid, og var påregnet vedtatt i løpet av
planprosessen.
KPA2018 ble vedtatt den 19.06.2019, og er gjeldende fra denne dato. Det er i planprosessen
blitt stilt krav om noen endringer, slik at planforslaget i større grad samsvarer med
bestemmelser i KPA2018. Forskjellen mellom KPA2010 og KPA2018 for planområdet
gjelder i hovedsak krav til boligtype, uteoppholdsareal og støyforhold.
Grad av utnytting og byggehøyder
I KPA2018 i øvrig byggesone skal grad av utnytting være maksimalt %-BRA=45%. Planen
legger opp til ett byggefelt (B) hvor foreslått grad av utnytting er foreslått %-BRA=38,2%.
Foreslått utnyttelsesgrad inkluderer boligbebyggelse samt parkeringsareal, jf. utregning i
planbeskrivelsen punkt 5 samt 5.3.2.
I henhold til KPA2018 skal byggehøydene tilpasses omgivelsene og terreng, og ikke gi
vesentlig reduksjon av sol- og utsiktsforhold til eksisterende boliger.
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Byggehøyder er foreslått til maksimalt 9 meter(mønehøyde) over gjennomsnittlig planert
terreng, med maks gesimshøyde på 7,5m, tilsvarende to etasjer. Byggehøyden er begrenset til
maks kote +27,5 i planområdets nordlige del, og 25.0 i planområdets sørside. En nedtrapping
av bygningsmassens høyde fra nord til sør vil følge eksisterende terreng. Dette vil medføre at
ny bebyggelse vil bedre tilpasses eksisterende bygningsstruktur i planområdets vestside.
Sol/skygge-analysen viser at ny bebyggelse i liten grad påvirker ovennevnte forhold for
omkringliggende bebyggelse. Illustrasjonsmaterialet viser til en byggehøyde på om lag 7,5m.
Denne høyden vil i stor grad oppfylle krav i KPA2018 §26.5.4 som sier at ny bebyggelse ikke
skal gi vesentlig reduksjon av sol- og utsiktsforhold for eksisterende boliger.
Nærmeste naboer i Søvikgeilen nr. 2 og nr. 12, har blant annet kommentert byggehøyden og
innsyn til offentlig ettersyn. For å ivareta hensyn til nærmeste naboer anbefaler vi en endring i
ordlyden i gjeldende planbestemmelser til å kun tillate flate tak og 7,5m gesimshøyde, og at
mønehøyde og gesimshøyde settes til 7,5m.

Figur 4 Snitt over skissert utbygging sett fra kommunal veg Søvikdalen

Boligtype og arkitektur
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for inntil 8 nye boenheter i form av tomannsboliger og
rekkehus. Materialbruk, høyder, volum og fargevalg sikres gjennom bestemmelsene. Selve
utformingen av byggene skal fastsettes ved søknad om rammetillatelse.
I øvrig byggesone skal det i utgangspunktet kun tillates ene- og tomannsboliger. I
planbestemmelsene, §3.2.1.1 nevnes også lavblokk som tillat type bebyggelse. Lavblokk vil
bryte med områdets karakter og i tillegg være i motstrid med KPA2018 angående
boligtypologi i øvrig byggesone. Vi anbefaler derfor at dette punktet fjernes fra forslag til
bestemmelser for å sikre at bebyggelsen opprettholder områdets karakter, og for å være mer i
samsvar med KPA.
Det innarbeidet en bestemmelse om arkitektur og estetikk (§ 1.1). Denne angir følgende:
Bygninger skal gis en god arkitektonisk utforming og oppføres med materialer av god kvalitet.
Bygningers plassering og utforming skal være funksjonelle og tilpasset eksisterende
omgivelser og bebyggelse. Arkitektur -og byformingsstrategien Arkitektur+ er premissgiver
for den arkitektoniske utformingen.
Det bør tilstrebes bruk av bygningsmaterialer som tre, mur, betong og glass. Reflekterende
materialer skal så langt som mulig unngås. Farger på bygg skal være harmoniske og i tråd
med omkringliggende omgivelser. Ved etablering av solfangere og solcellepanel skal dette
integreres på en god måte som en del av arkitekturen.
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Nærmere utforming av bebyggelsen skal følges opp ved byggesaksbehandling.
Støy
En sentral problemstilling under planarbeidet har vært hånderting av støy fra Fv.179
Steinsvikveien. Opprinnelig støydempende tiltak var utformet i henhold til støysone fra
KPA2010. I gjeldende KPA2018 berører gul og rød støysone noe større del av planområdet.
For å sikre god bokvalitet innenfor retningslinjer for støy, sikres regulert juridisk linje i
plankart for oppførelse av støyskjerm. I tillegg er det i bestemmelse § 2.7 sikret minst ett
soverom mot stille side, slik at bebyggelsen er innenfor gitte terskelverdier for gul støysone.
Plasseringen av støyskjerm er gjort i henhold til støyrapport.

Figur 6 Planområdet sett opp mot gul og rød
støysone i KPA2018

Figur 5 Utsnitt fra vedlagt støyrapport som
viser plassering og effekt av støyskjerm

Tiltaket er i tråd med § 22 samt § 22.2 Støy i KPA 2018. Vi støtter derved fremlagt løsning.
Minste uteoppholdsareal (MUA)
Det avsettes omtrent 1518 m² til uteoppholdsareal. Planforslaget legger opp til 100 m² privat
uteoppholdsareal pr. boenhet. I tillegg til privat uteoppholdsareal avsettes det areal til felles
uteoppholdsareal på eiendommen samt etablering av lekeplass på 200 m² i planområdets
nordlige del. Plassering av uteoppholdsareal er vist i vedlagt illustrasjonsplan.
Uteoppholdsareal sikres gjennom § 3.3.1.1 i planbestemmelsene. Privat uteoppholdsareal er i
tråd med KPA 2018 § 14.3.5 Uteoppholdsareal for øvrig byggesone.
Sol/skygge
Sol og skyggeillustrasjonene med 8 boenheter viser at felles uteoppholdsareal har relativt mye
skygge kl. 15:00 ved vårjevndøgn. Kl. 18:00 ved sommersolverv er de private
uteoppholdsarealene i skyggen. Felles uteoppholdsareal har sol på den tiden. Det er positivt at
felles uteoppholdsareal har sol om ettermiddagen. Godt opparbeidete felles
uteoppholdsarealer vil kunne fremme god bo- og boligkvalitet. I henhold til KPA § 14
uteoppholdsareal, punkt 14.2c, skal halve arealet på bakkeplan ha sol i 4 timer ved
vårjevndøgn.
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For å kunne forbedre solforhold på privat uteoppholdsareal, ville bebyggelsen måtte flyttes
lengre sør i planområdet enn foreslått. I et slikt tilfelle vil større deler av boligmassens
beliggenhet bli innenfor områder med høyere støynivå.
Da felles uteoppholdsarealer har gode solforhold på tidspunkt hvor privat uteoppholdsareal er
skyggebelagt, vil disse kunne kompensere noe for manglende solforhold.
Ut ifra illustrasjonsmateriale vil prosjektet oppfylle kravene til solforhold i KPA2018.

Parkering
Planforslaget ligger iht. til KPA2018 i sone 4 «øvrig byggesone». En kan påregne at i dette
området vil personbil bli primærtransportmiddel. Det legges opp til overflateparkering med
0,8 parkeringsplass for bil, og 2,5 parkeringsplasser for sykkel pr 100 m² bolig.
Sykkelparkering er vist på illustrasjonsplan. Parkeringsplassene for bil foreslås lagt sør for
boligene mot støyskjerm og vei. § 3.3.1.2 i planbestemmelser åpner opp for carporter eller
garasjer innenfor byggegrensen.
Beliggenhet for parkeringsplasser fremkommer på illustrasjonsplan. Forslaget til parkering er
i tråd med KP2018, og vi anser løsningen som akseptabel.
Renovasjon
Planen legger opp til avfallshåndtering med avfallsbeholdere. Plasseringen av disse er vist på
illustrasjonskart. Det er utarbeidet RTP iht. tilbakemelding fra merknadsmøte den 10.10.2019.
Renovasjonsteknisk plan er godkjent av BIR. Vi vurderer løsningen som akseptabel.
Naturmangfold
Det er gjennomført en vurdering av naturmangfold. Det konkluderes med at tiltakene som
følger av planforslaget ikke vil være i konflikt med interesser som ivaretas av
Naturmangfoldloven. Vi slutter oss til vurderingen.
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Levekår og folkehelse
Planforslaget ligger i et område med grei tilgang til skole, barnehage, kollektiv og
handelstilbud, i tillegg til gode rekreasjonsmuligheter. Det legges også til rette for felles
lekeplass på området. Ny bebyggelse vil skjermes for veistøy. Fremlagt planforslag er vurdert
iht. folkehelseoversikt – levekår og helse i Bergen 2019 samt Interpellasjon nr. 29 vedrørende
trafikksikre skoler i Bergen vedtatt i Bergen bystyre 210916, sak 203/16 og punktene 4.1-4.6 i
referat fra oppstartsmøtet vurdert i prosessen. Vi vurderer at levekår og folkehelseperspektivet
er tilstrekkelig belyst i planforslaget.
Barn og unges interesser
Det finnes flere lekearealer i nærområdet. Arealene er innenfor få minutters gangavstand fra
planområdet, henholdsvis barnehagen i sør (5 min gange) og fotballbane i sør (7 min gange),
som nås via eksisterende fortau langs Steinsvikveien. Like nord for planområdet, ved
Søvikheia finnes også en lekeplass. Planforslaget legger også opp til tilstrekkelig med privat
uteoppholdsareal samt felles uteoppholdsarealer og lekeplass. Etter vår oppfatning er
planforslaget i samsvar med statlige retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i
planlegging som sier: «statlige retningslinjer for barn og unges interesser i planlegging har
som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske
skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle
kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine
behov.»
Vi vurderer at barn og unges interesser er tilstrekkelig belyst og ivaretatt i planforslaget.
Barnehagedekning og skolekapasitet
Det finnes flere barnehager i nærområdet. Espira Steinsviken barnehage er lokalisert 350
meter fra planområdet. Fremtiden barnehage ligger 1 km vestover. Aurdalslia barneskole
ligger 2 km kjørevei sørvest for planområdet. I dette området finner man også flere
barnehager. Elevtallprognose 2015-2030 viser at det er beregnet tilstrekkelig kapasitet ved
barneskolen Aurdalslia skole. Ungdomsskolen Rå skole ligger 3,5 km vest for planområdet.
Her kan det ventes utfordringer med kapasiteten på sikt.
Den totale skolekapasitet defineres i skolebruksplanen for 2016 - 2030 vedtatt i bystyret
16.6.2016, sak 164-16, jf. vedlegg 40: «… Det forventes samlet sett å være tilstrekkelig med
skolekapasitet i bydelen gjennom hele perioden,». Nærmeste videregående skole er Nordahl
Grieg VGS som ligger i nærheten av Rå skole, like ved Lagunen. Det er i bestemmelsene til
planen sikret at ved søknad om tillatelse til tiltak skal tilfredsstillende barnehage- og
skoledekning i bydelen dokumenters; jf. § 2.4.
Universell utforming
Søvikdalen er et etablert område uten nyere arealplaner. Det er likevel gode forhold med
tanke på universell utforming og tilgjengelighet, da Søvikdalen som tilkomstvei har lav
helningsgrad og området er forbundet med fortau. Infrastrukturen fra Fv 179/Steinsvikveien
er i god stand og gir god tilgjengelighet for ferdsel for myke trafikanter. Universell utforming
av ny bygningsmasse skal følge gjeldende teknisk forskrift samt krav jf. pbl § 29-3. Vi støtter
opp om forslagsstillers vurdering.
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Konklusjon
Vi slutter oss i hovedsak til hovedformålet boligbebyggelse og det planfaglige grepet i
planforslaget. Etter vår vurdering må imidlertid planforslaget endres på følgende punkter for å
være tilfredsstillende:
 Lavblokk fjernes fra § 3.2.1.1 i planbestemmelser
 Bestemmelse § 3.2.1.3 endres til å kun tillate flate tak med gesims på 7.5 m.
Alternativt kan andre takformer tillates, men mønehøyde settes til maksimalt 7.5 m.
Forslaget til detaljregulering anbefales vedtatt med disse endringene.
Før kunngjøring må plankart og reguleringsbestemmelser rettes i samsvar med bystyrets
vedtak.

Vedlegg:
Reguleringsbestemmelser datert 12.04.2021
Plankart datert 12.04.2021
Planbeskrivelse datert 10.01.2020
Illustrasjonsplan datert 10.01.2020
Merknadsskjema datert 10.01.2020
VA-rammeplan m/uttalelse datert 04.12.2020
Støyrapport datert 18.09.2018
RTP datert 13.11.2019
Uttalelse RTP datert 13.11.2019
Kulturminnedokumentasjon datert 23.01.2020
Snitt og oppriss datert 10.01.2020
Sol- og skyggeillustrasjoner datert 10.01.2020
Stedsanalyse datert 22.01.2020
Illustrasjonsbilder datert 22.01.2020

Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/ snr 201708201
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